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Єдина Країна - Дайджест 29.01.19

ТОП

Порошенко заявив про намір
балотуватися на другий президентський
термін

Президент Петро Порошенко
балотуватиметься на другий термін на
чергових президентських виборах 31
березня.

Розвідка США вважає малоймовірним
масштабний наступ на Донбасі цьогоріч

Сполучені Штати на підставі аналізу даних
розвідки вважають можливим в
оперативному плані, однак малоймовірним
масштабний наступ на Донбасі в 2019 році.

У 2024 році Україна подасть заявку на
вступ до ЄС

У 2024 році Україна подасть заявку на
вступ до Європейського Союзу.
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УКРАЇНА І СВІТ

Посли країн G7 назвали пріоритетні
реформи в Україні

Посли країн "Великої сімки" визначили
ключові реформи в Україні, які вони будуть
підтримувати під час головування Франції в
G7.

Глави МЗС України, Данії та Чехії
відвідали Маріупольський порт
ФОТО

Глави МЗС України Павло Клімкін, Данії -
Андерс Самуельсен та Чехії - Томаш
Петршічек разом із представниками місії
ЄС обговорили з керівництвом
Маріупольського порту блокування РФ
українських кораблів.

Україна «увірвалася» до групи країн, які
«намагаються боротися з корупцією»
АНАЛІТИКА

Це ті, хто в «рейтингу сприйняття корупції»
набирає 31-60 балів. А у нас уже аж 32!
Тільки не треба сміятися… Наскільки це
об’єктивно?

Вірш Тичини та музика з фільму: у
Львові вшанували Героїв Крут

Дійство «Станція Крути: зупинись та
прислухайся…», присвячене 101-й річниці
подвигу Героїв Крут, відбулось на
головному залізничному вокзалі Львова.

Верховний суд дав добро на стягнення
з РФ компенсації за захоплене в Криму
майно

Верховний суд надав дозвіл на виконання
рішення гаазького Арбітражного суду про
стягнення з Російської Федерації
компенсації за експропрійоване в
Автономній Республіці Крим майно.
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УКРАЇНА

Симоненко приніс документи до ЦВК

До Центральної виборчої комісії для
реєстрації кандидатом на посаду
Президента України на чергових виборах 31
березня 2019 року подали документи ще 4
особи, серед них - лідер забороненої КПУ
Петро Симоненко.

У БПП пояснили мету кампанії "Від
дверей до дверей"

Агітаційна хвиля "Від дверей до дверей"
має на меті достукатися до виборця і не
передбачає жодної грошової винагороди.

Полторак: у НАТО - за прискорення
вступу України до альянсу

Міністр оборони Степан Полторак заявляє
про готовність Північноатлантичного
альянсу прискорити вступ України до
НАТО.

ЄСПЛ повернув пріоритет справам
Сенцова й Кольченка

Європейський суд з прав людини
повернувся до розгляду справ українських
політв'язнів Олега Сенцова й Олександра
Кольченка в пріоритетному порядку.

Богословська вирішила показати
"простим людям", як виглядають
мільйони
ВІДЕО

Екс-депутат принесла до ЦВК мішок
готівки.
Інна Богословська прийшла до
Центральної виборчої комісії з чорним
пакетом, у якому принесла необхідний
внесок для участі в президентських
виборах - 2,5 мільйона гривень готівкою.
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ЦВК зареєструвала Таруту кандидатом у
президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала
кандидатом на посаду Президента України
народного депутата, члена партії "Основа"
Сергія Таруту.

В Антикорупційний суд не пустили тих,
хто переслідував майданівців -
Порошенко

Вищий антикорупційний суд запрацює в
Україні в 2019 році.

ЕКОНОМІКА

У ДФС повідомили, які галузі найбільше
поповнили бюджет зі сплати ПДВ у
грудні

У грудні 2018 року найбільший вклад у
наповнення бюджету платниками Офісу
великих платників податків зі сплати
податку на додану вартість (ПДВ)
забезпечили тютюнова і енергетична галузі
та видобуток газу.

ПРАВА ЛЮДИНИ

В Україні розпочала роботу місія ЄС
щодо виробництва м’яса птиці
ФОТО

В Україні з 29 січня по 8 лютого 2019 року
працюватиме місія інспекторів
Генерального директорату Єврокомісії з
питань охорони здоров'я та безпечності
харчових продуктів (DG SANTE).

Держстат назвав галузь промисловості
із найвищими зарплатами

Найвищу середню заробітну плату в
промисловості України упродовж усього
2018 року отримували працівники
фармацевтичної галузі: від 15 435 грн у
січні до 18 075 грн - у грудні.       
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Денісова: Політв'язень Гриб - на межі
життя і смерті

Уповноважений Верховної Ради з прав
людини Людмила Денісова заявляє про
надкритичний стан українського політв’язня
в Російській Федерації Павла Гриба та
закликає міжнародну спільноту сприяти у
наданні йому медичної допомоги.

У Парижі відбудеться виставка
малюнків Сущенка

У Парижі відбудеться виставка творчих
робіт у жанрі образотворчого мистецтва
кореспондента Укрінформу у Франції, який
нині протиправно ув'язнений в Росії,
Романа Сущенка.

ЕКСКЛЮЗИВ

“Євробляхи”: продовження банкету не
передбачається
АНАЛІТИКА

Терміни пільгового розмитнення євроблях
спливають, їх власники знову “бузять”, але
на поступки їм вже ніхто іти не збирається

СУСПІЛЬСТВО

Тюремники возили Бекірова до
психлікарні - дочка політв'язня

Стан здоров'я тяжкохворого жителя
селища Новоолексіївка Херсонської області
Едема Бекірова, незаконно
заарештованого в окупованому Криму
нібито за зберігання зброї, знову
погіршився.

Хто такий “технічний” кандидат, кому і
для чого він потрібен?

Мета “непрохідних” кандидатів: гроші,
посади, майбутня політкар’єра. “Інтерес”
їхніх “працедавців” – представництво в
комісіях, підконтрольні спостерігачі і
можливість нацькувати “сателітів” на
опонента
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“Антитіла” зняли кліп в Будинку
Флінстоунів у Португалії
ВІДЕО

Гурт "Антитіла" презентував нову пісню
«Вірила» та відеокліп до неї. За словами
музикантів, цей трек присвячений жінкам.

Півроку реформи "Нова українська
школа": перевірено на собі

Попри карантин чи продовження канікул у
зв'язку зі складними погодними умовами,
реформа собі йде, і поступово у перших
класах шкіл країни діти й учителі стають
іншими

Лікарням не платитимуть за неякісну
роботу - МОЗ

Національна служба здоров’я України
(НСЗУ) не виплачуватиме кошти медичним
закладам, у яких неякісно надаватимуть
допомогу пацієнтам.       

У Львівщини з’явився новий офіційний
логотип

Відбулась презентація нового брендбуку
Львівської області, який включає новий
логотип і слоган.

Житомирщина вперше потрапила до
топ-5 туристичних областей України

Вперше Житомирщина опинилася в
п’ятірці лідерів серед регіонів України за
кількістю внутрішніх туристів, які відвідали
область у 2018 році.
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