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Єдина Країна - Дайджест 18.02.19

ТОП

ЄС ухвалив політичне рішення щодо
нових санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу погодили політичне
рішення щодо запровадження нових
санкцій проти Російської Федерації,
зокрема, через її агресивні дії в районі
Азовського моря та Керченської протоки.

Спецслужби РФ планували атаки на
храми та вбивства священиків УПЦ МП
– Грицак

Російські спецслужби планували
осквернення 20 храмів Української
православної церкви Московського
патріархату, а також нанесення тілесних
ушкоджень, навіть убивства представників
духовенства УПЦ МП в Україні.

У Києві акцією “Ангели пам’яті”
вшанували Героїв Небесної сотні
ФОТО

На Алеї Героїв Небесної сотні пройшла
щорічна тиха акція “Ангели пам‘яті” на
згадку про загиблих під час Революції
Гідності.
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УКРАЇНА І СВІТ

ФСБ заборонила в'їзд до Криму
українському фотографу на 10 років

ФСБ Росії на 10 років заборонила в'їзд до
окупованого Криму українському
фотографу Аліні Смутко, яка висвітлювала
репресії проти кримських татар.

СБУ встановила двох замовників
підпалів церков Московського
патріархату
ФОТО, ВІДЕО

СБУ отримала нові дані про те, що
спецслужби РФ та підконтрольні їй
"спецслужби" так званих "Л/ДНР" почали
розігрувати в Україні релігійну карту, як
чинник дестабілізації.

В Україну йде похолодання - вночі до
14° морозу
КАРТА

В Україні у вівторок, 19 лютого,
збережеться тепла погода без опадів.
Про це Укрінформу повідомили в
Українському гідрометцентрі.

Компроміс без компромісу: Клімкін
прокоментував нові правила ЄС у
газовій сфері

Нові правила ЄС у газовій сфері чітко
визначають розповсюдження європейських
правил на всі існуючі газопроводи,
включаючи "Північний потік 2", над чим
довго працювали та добивалися як
європейські партнери, так і Україна.

Єлісєєв: За даними МВФ, жодних
"газових" перемовин під час зустрічі
Тимошенко-Лагард не було

Офіційні дані МВФ свідчать, що жодних
перемовин щодо зниження ціни на газ для
українських споживачів під час зустрічі
лідера партії "Батьківщина" Юлії
Тимошенко з директором-розпорядником
Фонду Крістін Лагард не проводилося.
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УКРАЇНА

Асоціація з ЄС: Мінгареллі назвав
сфери, де прогрес України
"обмежений"

У Європейському Союзі відзначають
загальний прогрес у виконанні Україною
Угоди про асоціацію з ЄС, однак у деяких
сферах результати її імплементації
розчаровують.

Порошенко у Києві проводить
переговори з Туском
ОНЛАЙН

Президент України Петро Порошенко
проводить у Києві переговори з
Президентом Європейської Ради
Дональдом Туском.

В Україну приїде делегація Єврокомісії
з оцінки допомоги Донбасу

Візит делегації на чолі з віце-президентом
Єврокомісії Валдісом Домбровскісом
очікується наступного тижня.

Україна і Румунія шукають компроміс
щодо мови освіти нацменшин -
дипломат

Україна та Румунія перебувають у
переговорному процесі з метою пошуку
взаємоприйнятного рішення щодо мови
навчання національних меншин в Україні.

Українські дипломати у Варшаві
приєдналися до акції "Ангели пам‘яті"

Посольство України в Республіці Польща
приєдналося до щорічної тихої акції "Ангели
пам‘яті" присвяченої вшануванню пам'яті
загиблих Героїв Небесної Сотні.       
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ЕКОНОМІКА

Порошенко нагадав, що "русский мир"
спершу прийшов з попсою, і вже потім -
на танках

Український культурний контент став
відповіддю на російську агресію.

Гройсман заявляє, що в нього немає
конфлікту з Коболєвим

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
заявив, що в нього немає конфлікту з
Головою правління НАК "Нафтогаз України"
Андрієм Коболєвим.

У центрі столиці триває акція "Бандеро,
вставай!"
ФОТО

У центрі Києва проходить акція "Бандеро,
вставай!"
Про це повідомляє кореспондент
Укрінформу.

У справі Супрун призначили нового
суддю

У справі щодо відсторонення Уляни Супрун
від посади в.о. міністра охорони здоров'я,
призначено нового суддю — Тетяну
Скочок.

Окупанти закрили на Донбасі всі парафії
УПЦ КП

На окупованих територіях Донецької і
Луганської областей під тиском російських
терористів закрито усі 40 парафій
Української православної церкви Київського
патріархату.
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ПРАВОПОРЯДОК

Влада врегулює бізнеси, що
полюбляють дрібнитися на ФОПи
АНАЛІТИКА

Схема, за якою роботодавці
використовують працю фізичних осіб-
підприємців – ФОПів, з одного боку завдає
збитків державі, з іншого – сприяє розвитку
деяких “проривних” сфер.

Агрофонд представив продукцію на
спеціалізованій виставці Gulfood у
Дубаї
ФОТО

Аграрний фонд представив свою продукцію
на виставці Gulfood 2019 у Дубаї (Об’єднані
Арабські Емірати).

Мрія «Газпрому»: всі труби зі сходу до
Європи - в російських руках -Михайло
Гончар, президент Центру глобалістики
"Стратегія ХХІ" ІНТЕРВ'Ю

Німеччина під тиском країн-членів ЄС з
Центрально-Східної Європи редагує
енергетичне законодавство ЄС,
розпочавши процедуру внесення у нього
поправки, але порушуючи при цьому
власний канон енергетичної
диверсифікації.

Киянам врахують у березневих
платіжках помилково сплачені суми за
світло

ТОВ "Київські енергетичні послуги" до кінця
лютого отримає від попереднього
постачальника перерахунок усіх помилково
сплачених киянами коштів за спожиту в
січні 2019 року електроенергію та
відобразить суми в особових рахунках.

СБУ підтвердила, що єпископ Гедеон
мав паспорти трьох країн

У Службі безпеки України підтвердили, що
єпископ УПЦ МП Гедеон дійсно мав
паспорти трьох країн.
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ЕКСКЛЮЗИВ

СУСПІЛЬСТВО

Виставку про Шевченка у метро
достроково скасовують через вандала
з ножем

Адміністрація Національного музею
Тараса Шевченка вирішила передчасно
закрити виставку постерів ілюстратора
Олександра Грехова "Квантовий стрибок
Шевченка. Метро", яка проходила на
станції метро "Тараса Шевченка".

САП направила до суду обвинувальний
акт щодо Онищенка

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури направили до суду
обвинувальний акт у так званій газовій
справі щодо народного депутата
Олександра Онищенка.

Вирок Януковичу у справі про
держзраду оскаржили

Державний адвокат екс-президента Віктора
Януковича Юрій Рябовол подав апеляційну
скаргу на вирок екс-президенту у справі
щодо державної зради.

Що пообіцяли Україні Пенс, Меркель і
Вебер

Головні меседжі Мюнхенської конференції з
безпеки. Мюнхенська конференція з
безпеки зразка 2019 року була, за
запевненням організаторів, найбільш
представницькою з точки зору як кількості,
так і якості учасників, а заодно і
журналістів.  

Небезпечна “ветократія” в ООН

Чому випадок України якнайліпше
демонструє загрози зловживання правом
вето у Радбезі ООН
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У Львові виявили 50 квест-кімнат, які не
дотримуються вимог техніки безпеки

На Львівщині ДСНС перевірили квест-
кімнати. У більшості закладів виявили
порушення правил техніки безпеки, які
можуть призвести до нещасних випадків.

Чорно-білий мультфільм українця
покажуть по всьому світу
ВІДЕО

Абстрактний мультфільм "Energy off"
українського аніматора Микити Лиськова
увійшов до підбірки “Best of” іспанського
фестивалю абстрактної анімації  Punto y
Raya Festival.

Санжійський маяк: пам'ятка, що "втікає"
ВІДЕО

Мандрівка Україною у віртуальному
просторі – легко й невимушено. Сьогодні
тримаємо курс на Одещину, де
розташований Санжійський маяк – один із
найсучасніших в Україні. 

Український бал у Відні: Коли зал стає
замалим і в захваті навіть завсідники
РЕПОРТАЖ

До столиці Австрії на Український бал
завітала рекордна кількість гостей
У Відні щороку проходить близько 450
балів – від елегантних традиційних до
шумних карнавалів, із танцями під вальс та
під сучасну музику, з дрес-кодами й без.       

До "Тунелю кохання" прокладуть два
нові маршрути

У селищі Клевань, що на Рівненщині,
цьогоріч з'явиться два нові туристичні
маршрути, які передбачатимуть
відвідування відомої пам'ятки "Тунель
кохання".       
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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