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Єдина Країна - Дайджест 27.02.19

ТОП

Рада Європи вимагає від РФ
безумовного і негайного звільнення
українців

У Раді Європи вкотре порушувалося
питання щодо звільнення російським
режимом українських військовополонених
та політичних заручників.

Комар носа не підточить: Порошенко
обіцяє новий закон про незаконне
збагачення

Президент України Петро Порошенко
відразу після оприлюднення рішення
Конституційного Суду дасть доручення
терміново розробити і подати до
парламенту новий законопроект про
покарання чиновників за незаконне
збагачення.       

Росія повинна повернути Крим Україні
— Держдеп США
ЗАЯВА

Глава американської дипломатії Майкл
Помпео нагадав світові про п'яту річницю
підступної спроби анексії й окупації Росією
українського Криму, підтвердивши міцну
підтримку США суверенітету й
територіальної цілісності України.
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УКРАЇНА І СВІТ

Україна направила в Гаагу вже шість
інформаційних листів про злочини РФ у
Криму

Прокуратура АР Крим направила до
Міжнародного кримінального суду шість
інформаційних листів щодо злочинів, які
вчинялись окупаційною владою на
території Криму та Севастополя протягом
п’яти років окупації.

Канада виділила гроші до бюджету
плану дій РЄ для України

Уряд Канади виділяє 5 млн канадських
доларів до бюджету плану дій Ради Європи
для України на 2018-2021 роки.

Директорів двох підприємств
Укроборонпрому відсторонили від
посад

Директор ДП "Харківське конструкторське
бюро з машинобудування імені О.О.
Морозова" Олексій Бабіч і директор ДП
"Ізюмський приладобудівний завод" Сергій
Філоненко відсторонені від своїх посад.

Україна не братиме участь у
Євробаченні-2019

Національна суспільна телерадіокомпанія
України відмовляється від участі в
Міжнародному пісенному конкурсі
Євробачення-2019.

Президент ПА ОБСЄ запевнив у
неупередженості спостерігачів за
виборами в Україні

Президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ
Георгій Церетелі заявив, що місія
спостерігачів за виборами в Україні є
однією з найбільших.
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Країни Заходу засуджують окупацію
Росією Криму — спільна заява

Країни Заходу не забудуть про Крим і не
відмовляться від нього.

Україна відстоюватиме Ханський палац
і Херсонес у міжнародних судах —
Нищук
ФОТО

Україна збирає факти злочинного нищення
російськими окупантами в Криму Ханського
палацу і Херсонеса Таврійського, і це
стане предметом розгляду в міжнародних
судах.

УКРАЇНА

СБУ запобігла масштабній кібератаці на
сайт ЦВК

Служба безпеки України запобігла
масштабній кібератаці на комп’ютерне
обладнання, що забезпечує роботу
офіційного сайту Центральної виборчої
комісії.

Стаття про незаконне збагачення:
рішення КСУ є остаточним і оскарженню
не підлягає

Конституційний Суд опублікував рішення,
яким визнав неконституційною статтю 368-
2 Кримінального кодексу, яка передбачає
притягнення до кримінальної
відповідальності чиновників за незаконне
збагачення.

Корупція в оборонному секторі:
Луценко каже, перевірка ДФС виявила
22 мільйони збитків

Перевірка Державної фіскальної служби
контрагентів ТОВ "Оптимумспецдеталь" і
ТОВ "Ренал", які фігурують у
журналістському розслідуванні про
розкрадання в оборонній сфері, виявила
22млн гривень збитків держбюджету.
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ПРАВОПОРЯДОК

Янукович відмив через Swedbank $4,2
мільйона – ЗМІ

Колишній президент України Віктор
Янукович використовував рахунок у
балтійському відділені шведського банку
Swedbank для відмивання грошей.

У Мюнхені судять племінника
пропагандиста Кисельова - за
підготовку бойових дій в Україні

У Мюнхені у Вищому земельному суді в
середу почався суд над проросійським
бойовиком.

ЕКСКЛЮЗИВ

У Міненерго повідомили, коли Україна
інтегрується в євросистему
транспортування газу
ФОТО

Україна розраховує на повну інтеграцію з
європейською мережою операторів
газотранспортних систем ENTSOG, яку
інституційно передбачено завершити до
2020, а повну - до 2025 року.

Глава французької Alstom пропонує
локалізувати виробництво в Україні

Французька машинобудівна компанія
Alstom готова започаткувати стратегічне
партнерство з Україною і пропонує
локалізувати виробництво в країні.

Малі “транснаціональні”: як українські
компанії підкорюють Європу
АНАЛІТИКА

Українські виробники мають чималий
потенціал, щоб внеском в європейську
економіку була не тільки праця наших
заробітчан 
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Якщо суспільство забуде про армію, то
рано чи пізно її можуть розвернути
проти нього - Віталій Дейнега, очільник
фонду «Повернися живим»
ІНТРЕВ'Ю

Волонтерський рух – одна з героїчних та
абсолютно унікальних сторінок української
історії. 

СУСПІЛЬСТВО

Іво Бобул, врятуй Євробачення -
соцмережі обирають свого кандидата
ОГЛЯД

Поки НСТУ підшуковує заміну MARUV для
участі у Євробаченні в Тель-Авіві,
соцмережі вже визначилися з фаворитами.
Укрінформ зібрав найсмішніші меми з
мережі.

Ванесса Параді присвятила пісню Києву
ВІДЕО

Романтична композиція про українську
столицю стала другим синглом нового
альбому співачки Les Sources. 

Електронний рецепт буде "прив’язаний"
до мобільного телефону пацієнта —
МОЗ

Електронний рецепт, що
впроваджуватиметься в Україні у квітні
2019 року, буде "прив’язаний" до номера
мобільного телефону, однак передбачено
також процедуру для пацієнтів, які не
мають гаджета.

Украньяк, дубовик, бурштиняк: в Україні
триває пошук нової назви коньяку

Остаточне рішення щодо нової назви
коньяку, яку Україна має запровадити з 1
січня 2026 року, на сьогодні ще не
ухвалено.       
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Андре Тан випустив лінію окулярів у
власному дизайні
ФОТО

Український дизайнер Андре Тан випустив
колекцію окулярів в колаборації з
українським брендом Sunderson.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Фільм «Малевич» виходить в
український прокат 28 лютого

Повнометражний документальний фільм
"Малевич" Володимира Луцького 28 лютого
виходить в український прокат.
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