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ТОП

Єдина Країна - Дайджест 15.11.18

Я не маю сумніву, що США продовжать
курс на підтримку України - Валерій
Чалий, Посол України в США
ІНТЕРВ'Ю

Україна і США запускають оновлений
механізм поглибленої взаємодії, який
формально отримав статус Комісії
стратегічного партнерства, однак, на
відміну від попередніх форматів, матиме
більш широкі можливості.

Україна готова віддати РФ понад 60
сепаратистів для звільнення
політв'язнів

Українська сторона готова віддати
Російській Федерації понад 60
сепаратистів, причетних до злочинів проти
України, задля звільнення українських
заручників і політичних в'язнів Кремля.

Затримали снайпера, який стріляв у
активістів під час Революції Гідності

Правоохоронці затримали колишнього
снайпера спецпідрозділу "Омега", який
стріляв у активістів під час Революції
Гідності.
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УКРАЇНА І СВІТ

Президент доручив дати Смілі тепло за
кілька годин

Президент Петро Порошенко доручив за
декілька годин розпочати опалювальний
сезон у місті Сміла Черкаської області.       

Через передачу УПЦ МП Почаївської
лаври відкрили справу
ЕКСКЛЮЗИВ

Поліція Тернопільської області відкрила
кримінальне провадження за фактом
передачі споруд Почаївської Свято-
Успенської лаври у користування чи оренду
Українській православній церкві
Московського патріархату.

У МЗС назвали п’ять основних акцентів
нової “кримської” резолюції ООН

Нова резолюція "Ситуація з правами
людини в АР Крим та місті Севастополь,
Україна", яку 15 листопада розглядатиме
профільний Третій комітет Генасамблеї
ООН, має п'ять акцентів, які стосуються
українських політв'язнів-кримчан та
боротьби України за Крим.

МВФ припускає, що Україна отримає
транш за новою програмою до кінця
року

Виконавча рада МВФ планує зібратися для
прийняття рішення про запуск нової
програми Stand-by для України та,
фактично, виділення першого траншу, до
кінця нинішнього року.       

Клімкін зустрівся з Волкером у
Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін розпочав програму робочого візиту
до США із зустрічі зі спецпредставником
Державного департаменту США з питань
України Куртом Волкером.
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УКРАЇНА

Експерти: Найбільший імпортер
української агропродукції - Індія

За результатами дев'яти місяців цього
року, найбільшим імпортером вітчизняних
продуктів харчування залишається Індія,
яка закупила 10% вітчизняної
агропродукції. 

Путін назвав "безглуздою" зустріч у
нормандському форматі до виборів в
Україні

Президент Росії Володимир Путін на прес-
конференції в Сінгапурі заявив, що не
бачить сенсу в новій зустрічі «нормандської
четвірки».

Новий пакет санкцій проти РФ може
зачепити «декого в Україні та Європі» —
Турчинов

РНБО готує новий пакет санкцій проти
Росії, але він може зачепити декого в
Україні та навіть представників ряду
європейських організацій.

Напад на Андріївську церкву:
зловмисники застосували проти
охоронців газ

Київські поліцейські встановлюють
зловмисників, які сьогодні вранці кинули
пляшки із запалювальною сумішшю у двері
Андріївської церкви.

Жданов спростував публікацію WP про
"фінансування радикальних
організацій"

Міністр молоді та спорту України Ігор
Жданов спростував публікацію The
Washington Post про те, що відомство
причетне до фінансування радикальних
націоналістичних організацій.
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ЕКСКЛЮЗИВ

СУСПІЛЬСТВО

Україна включена до
Транс’європейської опорної
транспортної мережі - Омелян

Україна включена до Транс’європейської
опорної транспортної мережі (TEN-T) і стає
важливим учасником розбудови
стратегічного транспортного коридору у
сполученні Європа – Азія. 

Київводоканал назвав жовтневі тарифи
на гарячу й холодну воду

ПрАТ "АК Київводоканал" у квитанціях за
жовтень вкаже середньоарифметичну суму
між старими та новими тарифами, адже
нові тарифи набули чинності фактично
посередині місяця — 14 жовтня.

Помісна Церква в Україні буде
створена, і прикро, що ми добровільно
виводимо себе з цього процесу -
Митрополит Вінницький і Барський
Симеон, УПЦ МП
ІНТЕРВ’Ю

Митрополит Вінницький і Барський Симеон
– єдиний із 83 учасників Собору УПЦ МП
(який відбувся у вівторок у Києво-
Печерській лаврі) не підписав постанову
Синоду. 

Mein Kampf по 400 грн на Майдані і
«урок антисемітизму» в якості решти
АНАЛІТИКА

Закон передбачає кримінальну
відповідальність за пропаганду нацизму. А
поліцейські, які ходять повз цю ятку ледь
не щохвилини, зобов’язані реагувати за
власною ініціативою

Українці – канадцям: а що це ви до нас
зі своїми коноплями?
АНАЛІТИКА

Канадська конопляна компанія дуже хоче
зайти в Україну, але схоже, її бажання
втілити у нас нереально, і може, навіть,
непотрібно
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Столична влада затвердила план
заходів до Дня Гідності та Свободи

На виконання Указу Президента України
«Про відзначення у 2018 році Дня Гідності
та Свободи» у Київській міській державній
адміністрації затвердили план заходів із
підготовки та відзначення цього пам’ятного
дня.

Сніг і ожеледиця: МВС виклало карту
найбільш небезпечних доріг
держзначення
КАРТА

Найбільш засніженими після вчорашнього
снігопаду виявилися дороги у Київській,
Черкаській, Кіровоградській та
Миколаївській областях.

Українська KAZKA очолила російський
хіт-парад
ВІДЕО

Обійшли Бузову, Кіркорова,
Лазарєва. Гурт KAZKA зі своїм хітом
"Плакала" очолив Топ-30 російського
телеканалу МУЗ-ТВ. Про це
повідомляється в Інстаграмі телеканалу.

У Києві з’явився сквер Кузьми Скрябіна

Київська міська рада присвоїла скверу на
вулиці Василя Порика між будинками 7-9 у
Подільському районі ім'я українського
співака Кузьми Скрябіна.

"Добрий" проект: закарпатські
рятувальники закликають взяти додому
тварину
ФОТО

Проект милосердя та добра "Надзвичайні
тварини від рятувальників" триває.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Замок "Паланок" готує для туристів нову
моторошну експозицію
ФОТО

У Мукачівському замку, що на Закарпатті,
невдовзі відкриють для туристів нову
атракцію, в якій зберуть різноманітні
знаряддя катувань.
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