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Єдина Країна 14.05.18

ТОП

Транзит газу: німецький міністр обіцяє
врахувати інтереси України

Німеччина розглядає Україну як надійного
транзитера газу і важливого торговельного
партнера в регіоні Східної Європи, тому
уряд ФРН 

Українського консула у Гамбурзі
відсторонили, можливе відкликання -
МЗС
ЕКСКЛЮЗИВ

Український  консул у Гамбурзі Василь
Марушинець, проти якого у МЗС відкрили
дисциплінарне провадження,
відсторонений від роботи. 

ЄС розширив санкції проти Росії за "вибори" у
Криму - Порошенко

Рада ЄС запровадила санкції проти п’яти осіб,
причетних до проведення незаконних виборів
президента Росії на території анексованого Криму.
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Савченко пояснила, чому розірвала
угоди з адвокатами

Народний депутат Надія Савченко заявила,
що не може оплатити послуг адвокатів,
тому і написала відмову від співпраці з
ними.

У Верховній Раді хочуть заборонити
показ ЧС-2018 в Україні

Депутати вважають, що трансляція
чемпіонату українським телеканалом
порушуватиме права наших громадян.

Субсидії по-новому: оприлюднили
форми заяви та декларації про доходи

Міністерство соціальної політики
оприлюднило нові форми заяви та
декларації про доходи для отримання
субсидії.

Натовп дівчат з квітами зустрів
MELOVINa у Києві
ВІДЕО

MELOVIN повернувся з Лісабона до Києва.
Співаку, який посів 17 місце на пісенному
конкурсі Євробачення, влаштували теплий        

УКРАЇНА І СВІТ

Порошенко пропонує країнам ЄС взяти
шефство над містами Донбасу

Президент Петро Порошенко пропонує,
щоб кожна країна ЄС ініціювала цільову
програму шефства над окремими містами
українського Донбасу 
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МВФ запропонують кілька варіантів
формування ціни на газ - Кабмін

Уряд України має достатньо шансів знайти
спільний з МВФ підхід для встановлення
критеріїв формування ціни на газ

Геращенко розповіла, про що говорила
із президентом ПА ОБСЄ

Перший заступник Голови ВР Ірина
Геращенко закликала ПА ОБСЄ 

Французьке міністерство виклало на
сайт карту з "російським"
Севастополем

Міністерство культури Франції на своєму
офіційному сайті оприлюднило карту,
згідно з якою Севастопольський художній
музей імені 

Карпатська стратегія співпраці посилить
торгівлю між Україною і Польщею -
Кубів

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр
економічного розвитку і торгівлі Степан
Кубів обговорив з міністром інвестицій і
розвитку Польщі Єжи 

Норвегія готова й надалі надавати
практичну допомогу Україні - МЗС

Норвегія залишається відданим партнером
України на шляху її європейських та
євроатлантичних прагнень.
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Геращенко назвала три теми для
обговорення з Волкером у Києві

Українська сторона запланувала
обговорити зі спеціальним представником
США Куртом Волкером, який прибуває в
Україну, 

Україна бере участь у Європейському
економічному конгресі - МЕРТ

У Польщі розпочинається X Європейський
економічний конгрес, у якому бере участь
команда Міністерства економічного
розвитку і торгівлі на ...

Україна у цьому маркетинговому році
експортувала 35 мільйонів тонн
зернових

З початку 2017/18 маркетингового року
Україна, станом на 14 травня,
експортувала 35,1 млн тонн зернових
культур. 

Денісова просить МЗС Білорусі
допомогти постраждалим в аварії
українським дітям

Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини Людмила Денісова
звернулася до міністра закордонних справ
Білорусі Володимира 

УКРАЇНА

Порошенко планує до кінця травня
взяти участь у випробуваннях Javelin

Президент України Петро Порошенко
планує до кінця травня взяти 
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На Львівщині мер оголосив
голодування
ВІДЕО

Мер Золочева на Львівщині Ігор Гриньків
розпочав безстрокове голодування  на знак
протесту проти бездіяльності
департаменту 

Порошенко обіцяє нове військове
містечко на "Широкому Лані" до кінця
року
ВІДЕО

На території полігону "Широкий Лан" на
Миколаївщині до кінця року планується
відкрити  військове містечко нового зразка.

Нацбанк заявляє, що зупинив
шахрайську схему на 25 мільйонів

Національний банк оскаржив незаконні дії
державних реєстраторів, що дозволило
зупинити шахрайську схему на суму б

Гриневич розкритикувала "практику в
Криму" для сумських студентів

Міносвіти вважає неприпустимою ситуацію
з направленням студентів Сумського
педагогічного університету на практику до
Криму.

Росія перекидала окупаційні війська в
Крим на десантних кораблях - розвідка

В окупації Криму брали участь підрозділи
Південного військового округу ЗС Росії.
Інформація про це передається до
міжнародних судів.

ПРАВА ЛЮДИНИ
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Кримські татари піднялися на Чатир-Даг
у пам'ять про жертв депортації

У Криму відбулося традиційне сходження
кримських татар на гору Чатир-Даг,
приурочене до річниці депортації 1944
року.

Кримського блогера Мемедемінова
відправили на психіатричну експертизу

Арештованого в окупованому Криму
блогера Нарімана Мемедемінова повезли
на психіатричну експертизу.

Фейгін вперше відвідав Сущенка у СІЗО
не як адвокат

Позбавлений у РФ адвокатського статусу
Марк Фейгін уперше відвідав в СІЗО
незаконно з

Кримському журналістові Семені
сьогодні виповнюється 68 років

Кримському журналістові Миколі Семені,
який отримав за свої статті 

ПРАВОПОРЯДОК

Парубія викликали в суд, що розглядає
справу Єфремова
ВІДЕО

Старобельський райсуд, який розглядає
справу екс-керівника фракції "Партії
регіонів" у Верховній Раді Олександра
Єфремова, відмовився 
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Бійка із Шуфричем-молодшим: поліція
вилучає записи з відеокамер

Столична поліція відкрила кримінальне
провадження за

ЕКСКЛЮЗИВ

Чи обмінювати Рубана на заручників
Кремля?

Думка експертів щодо правових та
моральних колізій у ситуації з можливим
обміном Володимира Рубана

Мандат Волкера залишився незмінним -
Держдеп
ЕКСКЛЮЗИВ

Мандат спеціального представника
Держдепартаменту США з питань України
Курта Волкера залишився незмінним.

СУСПІЛЬСТВО

Kyiv Art Week обіцяє цьогоріч 12
міжнародних галерей

У Києві із 18 по 27 травня пройде третій
міжнародний фестиваль мистецтва Kyiv Art
Week, у рамках якого, зокрема, відбудуться
виставки

У Києві пройшов етнопоказ за участю
жінок-військових
ФОТО

У Києві до Дня вишиванки проходить
етнопоказ за участю "українських
амазонок" - жінок-військових, волонтерок,
журналісток.
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Міжнародна премія Франка оголосила
номінантів

Міжнародна рада експертів визначила
номінантів Міжнародної премії імені Івана
Франка у 2018 році.

Фестиваль кіно та урбаністики "86"
оголосив переможців

Фестиваль кіно та урбаністики "86: Щось
невловиме" завершився у місті Славутич.
На церемонії закриття 13 травня журі
конкурсів "Пальма        

Дві сотні безпритульних цуценят із
Чорнобильської зони вивезуть до США
ФОТО

З Чорнобильської зони вивезуть до
Сполучених Штатів Америки близько двох
сотень безпритульних цуценят.

Wizz Air запускає нові рейси з
угорського аеропорту поблизу
Ужгорода й Мукачева

З грудня 2018 року авіакомпанія Wizz Air
запускає нові рейси до Англії, Німеччини,
Швейцарії, Іспанії, Мальти та Кіпру з
угорського аеропорту 

Прикордонники не пустили в Україну
російську співачку Сурганову

Представники ДПСУ не пропустили до
України артистку з РФ Світлану Сурганову,
яка відвідувала окупований Крим.
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