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Єдина Країна - Дайджест 15.02.19

ТОП

У Євросоюзі домовилися ввести
“азовські санкції” проти РФ — журналіст

Дипломати ЄС домовилися вести санкції
проти Росії через конфлікт в Азовському
морі.

“Це не просто літери” – Президент
висловився про “Kyiv” в аеропортах

Аеропорти ще трьох європейських столиць
–  Лондона, Будапешта і Талліна – а також
видання The Guardian вказують назву
Києва відповідно до українського правопису
“Kyiv”.

ПриватБанк виграв у Гаазі суд проти
Росії щодо кримських активів

Арбітражний суд у Гаазі виніс рішення на
користь ПриватБанку та проти Російської
Федерації щодо експропріації активів банку
в Криму.
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УКРАЇНА І СВІТ

Як "Термінатор": КВУ вважає "Слугу
народу-3" передвиборчою агітацією

Голова Комітету виборців України Олексій
Кошель вважає, що серіал “Слуга народу” з
Володимиром Зеленським у головній ролі є
так само виборчою агітацією, як і фільм
“Термінатор” з Арнольдом Шварцнеггером.

Романтична афіша: парад ведмежат
Тедді та фестиваль китайських ліхтарів

Розповідаємо, як романтично та "з
вогником" відпочити на вихідних.       

Судний тиждень, весільний марафон і
чорні млинці
ФОТО ТИЖНЯ

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах
камер фотокореспондентів Укрінформу.

Світовий банк назвав пріоритети у
роботі з Україною

Для Світового банку залишається
важливою співпраця з Україною в
енергетичному секторі, розвитку
приватного сектору, особливо з акцентом
на сільське господарство та земельну
реформу.

Європарламент готовий і далі
підтримувати Київ у виконанні
“асоціації” — Гармс

Європейський парламент готовий
продовжувати підтримку України у
виконанні Угоди про асоціацію в умовах,
коли країна готується до виборів.
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УКРАЇНА

Глави МЗС Євросоюзу проведуть
широку дискусію щодо України

Міністри закордонних справ Євросоюзу, які
зустрінуться в понеділок 18 лютого у
Брюсселі, матимуть можливість провести
широку дискусію щодо ситуації в Україні,
включаючи питання реформ, майбутніх
виборів та врегулювання конфлікту.

Місія ENEMO прислала в Україну понад
300 спостерігачів

Європейська мережа організацій зі
спостереження за виборами (ENEMO)
розмістить в Україні 48 довгострокових та
320 короткострокових спостерігачів за
виборами Президента України.

ЄС не збирається створювати окрему
спостережну місію для виборів в
Україні

Європейський Союз не має наміру
створювати окрему спостережну місію для
виборів в Україні, оскільки покладається на
висновки спостерігачів ОБСЄ.

Наєв показав послу Франції, як РФ
випробовує на Донбасі новітні зразки
озброєння

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв на
зустрічі з Надзвичайним і Повноважним
Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон
навів приклади застосування збройними
силами РФ новітніх зразків озброєння та
військової техніки на Донбасі.

Турчинов заявляє про активізацію
агентів РФ та загрозу терактів перед
виборами

Напередодні виборів Російська Федерація
активізувала агентурні мережі, проросійські
політичні проекти та ЗМІ, зросла і загроза
терористичних актів.
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ПРАВА ЛЮДИНИ

Тимошенко відреагувала на заяву
Луценка до САП про перевірку її статків

Лідер партії "Батьківщина", кандидат у
Президенти Юлія Тимошенко нагадала, що
повідомила американській фірмі TwoPaths
LLC про неможливість співпраці з
лобістською компанією Avenue Strategies
ще у квітні 2018 року.

Із виборчого фонду Порошенка за
тиждень витратили 70 мільйонів

Із виборчого фонду кандидата в
президенти Петра Порошенка за тиждень
ведення передвиборчої кампанії було
витрачено близько 70 млн гривень.

У Порошенка презентували склад
виборчого штабу

До складу виборчого штабу кандидата в
президенти Петра Порошенка увійшли
заступник глави АП Віталій Ковальчук,
народні депутаті Ігор Гринів, Артур
Герасимов, Сергій Березенко та Руслан
Князевич.

Гройсман згадав, як відповів
норвезькому журналісту на запитання
про наступ РФ

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не
сумнівається у тому, що ворог обов’язково
піде з української землі і держава відновить
свою територіальну цілість.       

Україна пропонує РФ синхронний доступ
лікарів до Вишинського і Гриба

Уповноважений ВР України з прав людини
Людмила Денісова звернулась до
російського омбудсмена Тетяни
Москалькової щодо синхронного допуску
незалежних лікарів до Кирила Вишинського
та Павла Гриба.
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ПРАВОПОРЯДОК

Затриманих у Казахстані українських
правозахисників депортували в Київ

Двох спостерігачів Італійської федерації з
прав людини, громадян України Людмилу
Волошину і Валерія Явтушенка,
депортували з Астани 15 лютого ранковим
авіарейсом до Києва.

Суд РФ розгляне апеляцію українських
моряків 18 і 20 лютого

Засідання з розгляду апеляцій на
подовження арешту восьми
військовополоненим українським морякам,
захопленим Росією, відбудуться 18 і 20
лютого в Мосміськсуді.

За Мангера внесли майже 2,5 мільйона
застави

За голову Херсонської облради Владислава
Мангера, якого підозрюють в організації
убивства Катерини Гандзюк, внесли
заставу в розмірі 2 млн 497 тис. грн.

Суддя-спікер назвав дві обставини,
через які Каракашьян взяв самовідвід у
справі Супрун

Суддя Окружного адміністративного суду
Києва Сергій Каракашьян узяв самовідвід у
справі щодо відсутності повноважень в
Уляни Супрун виконувати обов'язки
очільниці МОЗ через тиск, який чинився на
нього.

Конфісковані гроші Януковича скоро
будуть у держбюджеті та підуть на
армію - Луценко

Конфісковані в злочинної організації часів
екс-президента Віктора Януковича кошти у
сумі 1,47 млрд грн найближчим часом
надійдуть до держбюджету та будуть
спрямовані на потреби армії.
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ЕКСКЛЮЗИВ

СУСПІЛЬСТВО

Ощадбанк знову спробує відсудити
Укртелеком у Ахметова

Господарський суд Києва відкрив
провадження за нововиявленими
обставинами у справі про примусове
стягнення "Ощадбанком" 1,1 млрд гривень
боргу з ТОВ "ЕСУ" Ріната Ахметова.

Одного з суддів, що засудили
Януковича, покарали. І зовсім не за те,
що ви подумали
АНАЛІТИКА

До судді Костянтина Васалатія у Вищої
ради правосуддя питання були давно. Та
вирішили почекати, щоб не підкидати хмизу
у вогонь процесу над Януковичем

Вбивство Катерини Гандзюк: хронологія
слідства та конфліктів навколо нього
АНАЛІТИКА

Громадськість півроку вимагала не
обмежуватися покаранням виконавців, а
назвати замовника злочину

Уляна Супрун знову в.о. міністра. Але
епопея триває
АНАЛІТИКА

Відновлення Супрун на посаді з власної
ініціативи суду — що це було? Та чого
чекати в основному слуханні у справі?

Дракони, самураї, фазани – у Києві
стартував Фестиваль китайських
ліхтарів
ФОТО

На столичному Співочому полі 14 лютого
відкрився Фестиваль китайських ліхтарів.Ф
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Виходить створена українцями відеогра
про постапокаліпсис у Росії

Відеогру Metro Exodus, яку розробила
українська компанія 4A Games,
презентують 15 лютого.

Лідер гурту “ТІК” запустив додаток, що
об’єднає мешканців столичних будинків

У Київській міській державній адміністрації
презентували пілотний проект –
безкоштовний месенджер DAH online. 

Вийшла серія відео проти гендерних
стереотипів на роботі

Міністерство інформаційної політики
презентувало серію відеороликів про
гендерну рівність в рамках комунікаційної
кампанії “В професії всі рівні”, яка має на
меті протидіяти стереотипам про поділ
професій на “жіночі” та “чоловічі”.       

Для українців запрацював безвіз із
Уругваєм

Громадяни України з 15 лютого можуть
їздити до Уругваю без віз.

Кіно, виставки, футбол – програма
заходів до Річниці Революції Гідності

До Дня Героїв Небесної Сотні у столиці та
по всій Україні відбудуться молебні,
виставки, покази фільмів та різноманітні
турніри.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2641072-vihodit-stvorena-ukraincami-videogra-pro-postapokalipsis-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2641384-lider-gurtu-tik-zapustiv-dodatok-so-obednae-meskanciv-stolicnih-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2641437-vijsla-seria-video-proti-gendernih-stereotipiv-na-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2641382-dla-ukrainciv-zapracuvav-bezviz-iz-urugvaem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2641521-kino-vistavki-futbol-programa-zahodiv-do-ricnici-revolucii-gidnosti.html


15.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/6g1b3wx3cqbmhap7w35rsqwrp8t3zyx1uyzmi8umdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6g1b3wx3cqbmhap7w35rsqwrp8t3zyx1uyzmi8umdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 8/8

   

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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