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ТОП

Єдина країна - Дайджест 14.01.19

Вселенський патріархат оприлюднив текст

Томоса для України        

Вселенський патріархат оприлюднив у
понеділок, 14 січня, текст Томосу про
надання автокефалії Православній церкві
України.

Міністру оборони часів Януковича оголосили

підозру у держзраді - Луценко 

Колишньому міністру оборони Дмитрові
Саламатіну оголосили підозру у державній
зраді і заволодінні чужим майном в
особливо великих розмірах.

Режисер Лозниця каже, що відео вбивства

Захарченка - постановочне        

Відео, на якому зафільмовано нібито
вбивство ватажка представника російської
окупаційної адміністрації у Донецьку
Олександра Захарченка, зроблене погано і
непереконливо.
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УКРАЇНА І СВІТ

Мер Гданська Адамович, на якого напали з

ножем, помер у лікарні 

Мер польського міста Гданська Павел
Адамович помер у понеділок удень від
ножових поранень, отриманих у неділю
ввечері на благодійному концерті.

Пожежу на території Києво-Печерської лаври

загасили 

Пожежу у двоповерховій будівлі по вул.
Лаврська, 23 ліквідовано.

Глави МЗС чотирьох країн їдуть у Маріуполь

оцінити обстановку        

Міністри закордонних справ країн Балтії,
Польщі та України 15 січня здійснять
спільний візит у Маріуполь, де
ознайомляться з безпековою ситуацією на
Донбасі та наслідками...

Україна подала до суду ООН заяву з приводу

юрисдикції у справі проти РФ        

Міністерство закордонних справ передало
до Міжнародного суду ООН письмову
заяву, яка переконливо демонструє, що суд
має юрисдикцію розглядати усі позовні
заяви нашої країни до Російської Федерації.

Климпуш-Цинцадзе звинувачує депутатів у

саботажі євроінтеграційних законів        

Віце-прем'єр-міністр із питань
європейської та євроатлантичної інтеграції
Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається,
що закріплення в Конституції України курсу
на ЄС і НАТО стане додатковим важелем
тиску на народних депутатів.
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УКРАЇНА

Кубів обговорив ключові напрямки реформ у

сфері інтелектуальної власності в Україні        

Перший віце-прем'єр міністр - міністр
економічного розвитку і торгівлі України
Степан Кубів та гендиректор Всесвітньої
організації інтелектуальної власності
(ВОІВ) Френсіс Ґаррі обговорили ключові
напрямки реформування... 

Корпорація «Богдан» уклала новий контракт з

французькою Bluebus 

Корпорація «Богдан Моторс» уклала нову
угоду із французькою компанією Bluebus
щодо виробництва кузовів для електричних
автобусів.

До Луцька на богослужіння приїде Президент і

привезе Томос 

Завтра, у вівторок, до Луцька прибуде
Президент України Петро Порошенко, який
візьме участь у молитві за Україну в
кафедральному соборі Святої Трійці.

“Богдан” вироблятиме оновлені санітарні

машини для армії 

Компанія «Богдан Моторс» підписала
новий контракт із Міністерством оборони
на постачання оновлених санітарних
машин «Богдан 2251» до Збройних сил
України.

У Мінфіні підписали постанову про

реорганізацію ДФС        

У Міністерстві фінансів підписали
постанову про реорганізацію Державної
фіскальної служби шляхом поділу на
Державну податкову і Державну митну
служби.
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ПОЛІТВ'ЯЗНІ

ПРАВОПОРЯДОК

Держкомтелерадіо оприлюднило рейтинг

прозорості сайтів органів виконавчої влади 

Лідерами рейтингу інформаційної
прозорості серед веб-сайтів центральних
органів виконавчої влади є...

Human Rights вступилася за переслідуваного

Росією адвоката Курбедінова        

Правозахисна організація Human Rights
Watch виступила на захист адвоката Еміля
Курбедінова, якого зажадали виключити з
Кримської колегії адвокатів...

Політична ціна утримання військовополонених

для Кремля вже занадто висока - Полозов        

Адвокат Микола Полозов вважає, що
політична ціна утримання в Росії
українських моряків зростає, і спроби
перешкоджати поширенню інформації
про...

Фейгін переконаний, що РФ готова переступити

закон щодо Курбедінова        

Міністерство юстиції Росії намагається
виключити зі складу «Кримської
центральної колегії адвокатів» Еміля
Курбедінова через його діяльність щодо
захисту українських громадян...

Поліція Києва посилила охорону біля

медуніверситету через спробу “штурму” 

Столичні правооохоронці забезпечують
правопорядок біля Національного
медичного університету імені Олександра
Богомольця.
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СУСПІЛЬСТВО

Поліція відкрила справу через обстріляне авто

представника штабу Гриценка        

Столична поліція відкрила справу за
фактом пошкодження автомобіля прес-
секретаря політичної партії.

Раді пропонують створити Комітет

парламентського контролю за спецслужбами 

Депутати від фракції “Народний фронт”
зареєстрували законопроект “Про
парламентський контроль за дотриманням
положень законів в діяльності спецслужб
та правоохоронних органів держави”.

Досудове слідство у справі керівника "РИА

Новости Украина" завершилося        

Досудове слідство у кримінальному
провадженні проти керівника "РИА Новости
Украина" Кирила Вишинського,
обвинуваченого у держзраді, завершено.

ТОЧКА ЗОРУ

Вибори-2019: на “технічних” і “реальних”

кандидатів розрахуйся!        

Очікуємо на рекордну кількість кандидатів у
президенти. Завдання більшості – не
перемога, а підігравання фаворитам чи
своя гра... “з прицілом” на парламентські
вибори

Експерти проаналізували готовність

Зеленського до булави        

Тези шоумена Володимира Зеленського,
який заявив про намір балотуватися на
посаду Президента, зокрема щодо...
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Фото із загиблим українським воїном стало

переможцем міжнародного конкурсу в Японії 

Світлина італійського фотографа із
загиблим українським воїном отримала
золоту нагороду міжнародного конкурсу в
Японії.

Учні української школи у Бельгії подолали

близько 80 км заради колядування 

Дорослі й малі колядники з української
школи «Рідна школа» у місті Льєж (Бельгія)
подолали близько 80 км під час
колядування по місцевих українських
родинах.

Учні української школи у Бельгії подолали

близько 80 км заради колядування 

Дорослі й малі колядники з української
школи «Рідна школа» у місті Льєж (Бельгія)
подолали близько 80 км під час
колядування по місцевих українських
родинах.

Українська школа в Нідерландах: навчання з

двох років, без парт, форми та оцінок        

До школи у два роки. Жодних оцінок.
Індивідуальний підхід до кожної дитини,
ігрова форма навчання. Головне - не
зубрити, а розуміти.

Українські кольори, що зігріли зимове Брюгге        

Серед професійних митців у Європі
зростає інтерес до України
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“Я розкидую просо по кутках”. Ярмак, Джамала і

LAUD заспівали реп-колядку        

Репер Yarmak випустив пісню “Добрий
вечір”, записану з іншими відомими
українськими виконавцями.

СПОРТ

Фігурне катання: українці здобули чотири

нагороди на турнірі в Торуні        

Українські фігуристи вибороли чотири
нагороди на популярному міжнародному
турнірі з фігурного катання, який проходив
в польському місті Торунь.

Володимир Кличко спростував новини про своє

повернення в бокс        

Український чемпіон подібні чутки назвав
«фейковими новинами».

Навіщо «Шахтарю» Соломон?        

Команда Фонсеки вирішила шукати
підсилення не лише в Бразилії.

Футбол: іспанець Фабрісіано Гонсалес став

новим наставником львівських "Карпат"        

Головним тренером львівських "Карпат"
став 63-річний іспанський футбольний
спеціаліст Фабрісіано Гонсалес. 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства
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