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Єдина Країна - Дайджест 13.12.18

ТОП

Київський патріархат визначився з
кандидатом на пост глави помісної
церкви

Українська православна церква Київського
патріархату визначилася з кандидатом на
пост предстоятеля єдиної православної
української церкви від єпархії.

ЄС виділив чотири мільйони євро для
гуманітарної допомоги Донбасу

Європейська Рада ухвалила рішення про
виділення чотирьох мільйонів євро для
гуманітарної допомоги Донбасу.

Євросоюз продовжив ще на півроку
санкції проти РФ

Глави держав та урядів ЄС, які беруть
участь у засіданні Європейської ради у
Брюсселі, одностайно підтримали
продовження економічних санкцій проти
Російської Федерації на наступні шість
місяців.
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Порошенко передав Туску й
Столтенбергу списки росіян, причетних
до захоплення моряків ФОТО

Президент України Петро Порошенко
передав президенту Європейської Ради
Дональду Туску та генсеку НАТО Єнсу
Столтенбергу списки російських військових,
працівників ФСБ та інших осіб, причетних
до захоплення українських моряків.

ЦВК України розриває співпрацю з
Центрвиборчкомом РФ

Центральна виборча комісія України
заявила про припинення дії Протоколу про
співробітництво з Центральною виборчою
комісією Російської Федерації у зв'язку з
припиненням дії Договору про дружбу між
Україною на РФ.

Воєнний стан на днів три можна було б
запровадити по всій Україні  - Євген
Марчук, представник України у ТКГ на
мінських переговорах
ІНТЕРВ'Ю

Представник України у Тристоронній
контактній групі з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі Євген Марчук визнає,
що вже протягом півроку по жодній зі
складових Мінського переговорного
процесу результатів практично немає. 

УКРАЇНА І СВІТ

Україна підтримує намір НАТО
започаткувати спостережну місію в
Чорному морі

Присутність НАТО в Чорному морі є
фактором деескалації напруги, тому
Україна вітає ідею НАТО започаткувати
морську та повітряну спостережні місії в
регіоні та має намір брати участь у цій
діяльності.

Сейм Латвії закликає ЄС, ООН і ОБСЄ
відреагувати на інцидент у Керченській
протоці

Латвійський парламент у прийнятій
сьогодні заяві висловив побоювання
виникнення з вини Росії ширшого збройного
конфлікту і висловив свою повну підтримку
Україні.
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Польща і Німеччина мають схожі
погляди на Керченську кризу –
Чапутович

Варшава і Берлін мають різні погляди на
майбутнє проекту “Північний потік-2”, але
вони дуже схожі у контексті російської
агресії в Україні.       

Нафтогаз vs Газпром: суди США почали
задовольняти позови Києва

Федеральний суд США у Нью-Йорку
задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз
України" щодо отримання інформації про
активи ПАТ "Газпром" у Європі.

Міжнародні суди: відповідь України на
гібридну агресію РФ

Як просуваються справи щодо порушень
Росією конвенцій ООН і збиття Боїнга МН
17

УКРАЇНА

Томос мають вручити 6 січня —
Євстратій Зоря

Томос про автокефалію майбутньому главі
помісної православної церкви в Україні
Вселенський патріарх у Константинополі
вручить 6 січня 2019 року.

Нацбанк очікує транш МВФ "під
ялиночку"

Національний банк розраховує в рамках
нової програми співпраці України з МВФ
отримати транш до різдвяних свят, у
розмірі $1,4-1,9 млрд.
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Нищук розповів, що в подальшому буде
з Лаврою і Софією

Софію Київську не розглядають як собор
для постійних богослужінь майбутньої
Української помісної церкви.

Держслужбовці отримують листи-віруси
з логотипом НАЗК

Національне агентство з питань
запобігання корупції звертається до
держслужбовців з проханням не відкривати
розіслані на їхню адресу електронні листи з
логотипом НАЗК про нібито опитування
державних службовців.

УПЦ КП визначилася, в якому складі піде на
Об'єднавчий собор

УПЦ Київського Патріархату братиме участь в
Об'єднавчому соборі 15 грудня у складі
єпископату, представників від кліру, мирян та
ченців.

Локомотив General Electric "Тризуб"
вирушив у перший рейс

Першим рейсом локомотив General Electric
"Тризуб" перевезе майже 4 т руди до
маріупольських підприємств.

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 18%

Національний банк України ухвалив
рішення не змінювати облікову ставку та
залишити її на рівні 18% річних.

ПРАВА ЛЮДИНИ
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Комітет захисту журналістів включив
Сущенка до звіту про ув'язнених
працівників ЗМІ

Міжнародна організація Комітет захисту
журналістів (CPJ) включила до глобального
річного звіту про ув'язнених працівників ЗМІ
журналіста Укрінформу Романа
Сущенка.Введите свой текст здесь...

З окупованого Донецька на територію
України передали ще 13 засуджених

З окупованого Донецька для відбування
терміну покарання на підконтрольних
Україні територіях переміщено ще 13 осіб,
засуджених до 2014 року.

"Суд" в окупованому Криму
заарештував активіста Бекірова до 11
лютого

Стосовно затриманого в окупованому
Криму активіста, інваліда 1-ї групи Едема
Бекірова "суд" обрав запобіжний захід -
утримання під вартою в СІЗО до 11 лютого.

ЕКСКЛЮЗИВ

Його вбили за синьо-жовту стрічку,
пострілом у потилицю…

Дві правдиві, але моторошні історії з
Донбасу, розказані у Відні. …Я залишався
"на підвалі" і не знав, що зі мною буде.
Хвилювався лише за свого старшого сина,
хворого на синдром Дауна та прикутого до
ліжка вже майже 20 років через зламаний
хребет.

Адвокат відвідав у Лефортово
українського моряка Зінченка

Кримський адвокат Еміне Авамілєва
відвідала в московському СІЗО
"Лефортово" полоненого українського
моряка В'ячеслава Зінченка.
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“Коньяк” і “шампанське” – до
побачення. “Віскі” – ласкаво просимо!
АНАЛІТИКА

Український парламент унормував поняття
"віскі". Про законодавчу ініціативу – з
гумором і без

СУСПІЛЬСТВО

“Муніципальна няня” допоможе
матерям із малими дітьми працювати і
вчитися

Новий соціальний проект “Муніципальна
няня”, який набере темпів у наступному
році, дозволить матерям із малими дітьми
працювати, вчитися та вести активний
спосіб життя.

В Україну зайде ще один європейський
лоукостер

Австрійський лоукостер Laudamotion, який
є "дочкою" ірландської авіакомпанії Ryanair,
розпочне з 1 лютого 2019 року здійснювати
прямі рейси за маршрутом Відень – Київ
(Міжнародний аеропорт "Бориспіль").       

Українцям нагадали "безалкогольне" правило у
лютий мороз

У Міністерстві охорони здоров'я України
оприлюднили правила поведінки, які захистять від
переохолодження і обморожень, найперше з них
— у жодному разі не вживати алкоголь у холодну
пору.

У Київському центрі зайнятості назвали
вакансії з найбільшими зарплатами
СПИСОК

У столичному центрі зайнятості станом на
1 листопада 2018 року зареєстровано 8,5
тисячі безробітних.
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Одесу хочуть зробити найяскравішим
різдвяним містом України

На одеських вулицях з 23 до 25 грудня
триватиме третій за ліком Міжнародний
фестиваль світлового мистецтва Odessa
Light Fest.

На Закарпатті зацвів "зимовий" шафран
ВІДЕО

В Ясінянському лісомисливгоспі, що в
Закарпатській області, напередодні Нового
року зацвів шафран, який ще називають
крокусом.
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