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Єдина Країна - Дайджест 21.02.19

ТОП

Революція гідності: 21 лютого 2014 року

Цього дня, 5 років тому, під час Революції
Гідності, Верховна Рада повернула
Конституцію 2004 року, звільнила від
переслідувань усіх активістів Майдану, та
прийняла закон, який дозволив звільнити
Юлію Тимошенко.

Україна нагадала ОБСЄ, що у
Керченській протоці не "напруження", а
збройна атака РФ

Голова Постійної делегації ВР в ПА ОБСЄ
Артур Герасимов нагадав генеральному
секретареві ОБСЄ Томасу Гремінгеру, що в
Керченській протоці 25 листопада 2018
року мало місце не "напруження"
(tensions), а відкрита збройна атака
збройних сил РФ проти українських
кораблів.

Клімкін розповів, коли Україна розірве
договір з Росією щодо Азова

Україна денонсує договір 2003 року про
співпрацю з Росією в Азовському морі і
Керченській протоці тоді, коли буде
повністю зафіксована наша юридична
позиція і будуть вирішені питання щодо
міжнародного арбітражу.
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УКРАЇНА І СВІТ

Денісова "зловила" у Греції
Москалькову - говорили про моряків у
коридорі парламенту
ФОТО

Уповноважена Верховної Ради з прав
людини Людмила Денісова обговорила в
коридорі будівлі парламенту Греції з
омбудсменом РФ Тетяною Москальковою
питання надання медичної допомоги
військвополоненим морякам.

Виборча піраміда: у документах СБУ
фігурує народний депутат від
"Батьківщини"

У документах Служби безпеки України
щодо так званої виборчої піраміди фігурує
народний депутат від "Батьківщини"
Руслан Богдан.       

В Укрзалізниці анонсують підвищення
цін на квитки

У 2019 році планується двоетапне
підвищення тарифів на залізничні
пасажирські перевезення.

Майдан не програв! Навіть не
сподівайтеся
КОМЕНТАР

Укрінформ поговорив з відомим
українським філософом і правозахисником
Мирославом Мариновичем про
постмайданне розчарування українців

Туск: Чим кращими є відносини з
Україною, тим безпечнішою є Польща

Від майбутнього України залежить
майбутнє Польщі і загалом ЄС.
Таку думку висловив у ефірі польського
телеканалу tvn24 президент Європейської
Ради Дональд Туск.
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УКРАЇНА

Після побудови Nord Stream 2 Росія
може напасти на кораблі країн Балтії -
Порошенко

У разі побудови газопроводу «Північний
потік-2» Росія може напасти на кораблі
країн Балтії в Балтійському морі - так само,
як раніше напала на українські кораблі в
Керченській протоці.

Глава ОБСЄ обговорив із Лавровим
звільнення українських моряків

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних
справ Словаччини Мирослав Лайчак під час
зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим
у Москві 19 лютого підняв питання
необхідності звільнення захоплених в
Керченській протоці українських моряків та
інших ув’язнених українців.

Дипломат пояснив, як діяти Україні на
тлі зближення Туреччини з РФ

Україна з огляду на швидке зближення
Туреччини з Росією має так будувати свою
зовнішню політику, щоб зберегти
позитивний для нас у політичному плані
нейтралітет цієї чорноморської країни.       

МЗС не взаємодіє з Медведчуком у
жодних реаліях — Клімкін

Міністерство закордонних справ України з
жодних питань не взаємодіє з лідером
"Українського вибору" Віктором
Медведчуком.

Раді пропонують карати депутатів-
прогульників громадськими роботами

У Верховній Раді зареєстровано
законопроект № 10072 “Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні
правопорушення (щодо адміністративної
відповідальності народних депутатів
України за прогул)”.
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ЕКОНОМІКА

В Україні заборонили канал TV XXI через
"російську прописку"

Нацрада вилучила латвійський телеканал
"TV XXI" із Переліку іноземних програм,
зміст яких відповідає вимогам Європейської
конвенції про транскордонне телебачення і
законодавства України.

В Україні запускають сервіс
електронних чеків

В Україні запускається естонський сервіс
створення електронних чеків для аналізу
даних офлайн-покупок Pulsior.       

Стало відомо, коли українці отримають
перші субсидії грошима

З 12 березня громадяни непенсійного віку,
яким призначили субсидію, зможуть
отримати її у готівковій формі через
платіжну систему "Швидка копійка" у
відділенні Ощадбанку.

Україна вперше візьме участь у
найбільшій харчовій виставці Азії

На провідній азійській виставці продуктів
харчування – FOODEX Japan 2019 –
вперше відкриється український павільйон.

Торгівля між Україною і Великою
Британією торік зросла до $2,5
мільярда - МЕРТ

У минулому році двостороння торгівля між
Україною і Великою Британією склала $2,5
млрд, що на 7,6% більше, ніж у 2017 році.
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Індія зацікавилась українськими
літаками Ан-132

Перший заступник секретаря РНБО Олег
Гладковський в рамках міжнародної
авіаційної виставки АероІндія 2019
обговорив з представниками оборонного
відомства Індії просування новітнього
українського літака Ан-132 на індійський
ринок.

ПРАВА ЛЮДИНИ

Українські військові дрони: від склянки
з гранатою до ударного хайтеку
АНАЛІТИКА

Як Україна розвиває власні військові
безпілотники та технології боротьби з
ворожими

З українських банків через Австрію та
Ліхтенштейн вивели сотні мільйонів
доларів

В Австрії та Ліхтенштейні розслідують
відмивання сотень мільйонів доларів,
виведених з українських банків через ці
країни в офшори.

Експерти назвали умови для
ефективної роботи м’ясного ринку в
Україні
ФОТО

Забезпечення ефективного
функціонування м’ясного ринку в Україні
неможливе без вдосконалення галузевого
законодавства.

Звільнення заручників: Україна готова
якнайшвидше провести обмін у форматі
25х25

Україна готова у найкоротший термін
провести обмін 25 українців, які
утримуються у РФ та в окупованому
Криму, на 25 громадян РФ.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2645330-india-zacikavilas-ukrainskimi-litakami-an132.html
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2645524-ukrainski-vijskovi-droni-vid-sklanki-z-granatou-do-udarnogo-hajteku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2645096-z-ukrainskih-bankiv-cerez-avstriu-ta-lihtenstejn-viveli-sotni-miljoniv-dolariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2645103-eksperti-nazvali-umovi-dla-efektivnoi-roboti-masnogo-rinku-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2645280-zvilnenna-zarucnikiv-ukraina-gotova-aknajsvidse-provesti-obmin-u-formati-25h25.html


21.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/64cfs5361p1yfqs48pqthzhqtb517peacgkeawuudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/64cfs5361p1yfqs48pqthzhqtb517peacgkeawuudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 6/9

ПРАВОПОРЯДОК

ЕКСКЛЮЗИВ

П’ята річниця анексії Криму: гіркі уроки
для світу
АНАЛІТИКА

Починаємо публікацію серії матеріалів,
присвячених темній сторінці історії України
з упевненістю, що Крим знову буде
українським

Військовополоненому моряку Ейдеру
після обстеження відмовили в
госпіталізації

Українському військовополоненому Андрію
Ейдеру, що був поранений під час
захоплення російськими військовими трьох
кораблів ВМС України в районі Керченської
протоки, після медобстеження в лікарні
Москви відмовлено в госпіталізації.

Клиха відправили на планове лікування
у Челябінськ

За інформацією російської правозахисниці
Тетяни Щур, український політв'язень в
Росії Станіслав Клих переведений в
Челябінськ «на планове лікування».

Янукович радився з Путіним та головою
ФСБ перед розстрілами на Майдані -
ГПУ

Колишній президент Віктор Янукович і його
оточення перед початком масових
розстрілів на Майдані 18 лютого 2014 року
спілкувалися по телефону з російськими
високопосадовцями.

У "Борисполі" затримали фігуранта
справи про розкрадання в Укрзалізниці

Прикордонники затримали в аеропорту
"Бориспіль" екс-посадовця «Укрзалізниці»,
який є фігурантом справи Національного
антикорупційного бюро.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2645157-pata-ricnica-aneksii-krimu-girki-uroki-dla-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2645393-vijskovopolonenomu-moraku-ejderu-pisla-obstezenna-vidmovili-v-gospitalizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2645622-kliha-vidpravili-na-planove-likuvanna-u-celabinsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2645504-anukovic-radivsa-z-putinim-ta-golovou-fsb-pered-rozstrilami-na-majdani-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2645499-u-borispoli-zatrimali-figuranta-spravi-pro-rozkradanna-ukrzaliznici.html


21.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/64cfs5361p1yfqs48pqthzhqtb517peacgkeawuudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/64cfs5361p1yfqs48pqthzhqtb517peacgkeawuudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 7/9

Як вирішити проблеми Донбасу і Криму:
читаємо про це у виборчих програмах

Кандидати у президенти пояснюють як з їх
обранням зміниться стан справ у
найгостріших для України питаннях

СУСПІЛЬСТВО

Російські ЗМІ «підсіли» на
антиукраїнську пігулку кремлівських
дезінформаторів – EUvsDisinfo

За версією російських дезінформаторів,
всюди у світі панує суцільна конспірологія

Щоб досягти успіху, в Україні мають
добре функціонувати НАБУ, прокуратура
та нові судді - Сер Ентоні Хупер, голова
Громадської ради міжнародних
експертів
ІНТЕРВ'Ю

7 червня 2018 року Верховна Рада України
ухвалила Закон України «Про Вищий
антикорупційний суд». 

Pink на премії BRIT Awards виступила з
номером, який поставили українські
режисерки
ВІДЕО

Американська співачка Pink на премії BRIT
Awards 20 лютого виступила з номером,
який поставили українські режисерки
Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та
Марія Григоращенко.

В Україні розробили перший потужний
електромотоцикл
ФОТО

Одеська компанія Geon та київська
Electromoto спільно реалізують проект
ScrAmper – це перший електричний
мотоцикл із запасом ходу 140 км, що
розроблений та сконструйований в Україні.
Найближчим часом концепт хочуть
запустити в серійне виробництво.
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В Україні запустили додаток YouTube
Kids

З 21 лютого додаток YouTube Kids став
доступний для української аудиторії. Про
це повідомляється в офіційному блозі
Google Україна.

Київ очолив рейтинг найдешевших для
туристів європейських міст

Київ посів першу сходинку в рейтингу
туристичних міст Європи для бюджетної
подорожі.

Мережа Monton закриває магазини в
Україні

Велика мережа одягу Monton закриває
українські магазини з 1 березня. Магазини
мережі Monton допрацьовують в Україні
останній тиждень, повідомляє LIGA.net.

Шестикласник з Києва за два місяці
посів 37 призових місць на олімпіадах

До Національного Реєстру Рекордів
внесено досягнення шестикласника
київської гімназії «Консул» Андрія Куделі,
який здобув 37 призових місць на шкільних
олімпіадах упродовж 65 днів.

В Україні змінили правила виїзду дітей
за кордон

Уряд прийняв у новій редакції Порядок
організації виїзду дітей за кордон на
відпочинок та оздоровлення.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Ryanair відкриває рейс Київ - Мадрид

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував
початок польотів з Києва до столиці Іспанії
з жовтня 2019 року.       
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