
                          Єдина країна - Дайджест 08.11.19 

 

 

ТОП 

 

Суд у Гаазі визнав свою юрисдикцію і 

розгляне позов України проти РФ (ФОТО) 

Міжнародний суд ООН на відкритому 

судовому засіданні, яке проходить в Палаці 

миру в Гаазі, ухвалив рішення, що має 

юрисдикцію розглядати спір щодо 

Міжнародної конвенції про боротьбу з 

фінансуванням тероризму. 

 

 

Польща оштрафувала міжнародну 

компанію на $45 мільйонів через Nord 

Stream 2 

Управління захисту конкуренції і прав 

споживача Польщі (UOKiK) наклав на 

міжнародну компанію Engie Energie штраф у 

розмірі 172 млн злотих (майже 45 мільйонів 

доларів США) за ненадання інформації про 

проєкт Nord Stream 2 …
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Міжнародний суд ООН відхилив усі 

заперечення Росії майже одностайно - 

Зеркаль 

Заступник міністра закордонних справ з питань 

європейської інтеграції, агент України у справі 

"Україна проти Російської Федерації" Олена 

Зеркаль, вийшовши до журналістів після 

оголошення Міжнародним судом ООН 

рішення, привітала всіх із перемогою.

 

 

Розведення військ у Петрівському 

перенесли на суботу — ОБСЄ 

Розведення військ у Петрівському Донецької 

області розпочнеться у суботу, 9 листопада, о 

12 годині за Києвом. 

 

 

Nord Stream 2: Разумков нагадав президенту 

Бундестагу про інтереси України 

Керівники парламентів України і Німеччини 

провели телефонну розмову, під час якої 

йшлося про врахування інтересів України у 

контексті Nord Stream 2.

 

Дубневич здав закордонний паспорт і 

вийшов із СІЗО 

Народний депутат Ярослав Дубневич вийшов з 

СІЗО під заставу в 90 млн гривень.
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Афіша на 8-10 листопада: теплі речі, 

загадкова Японія та різдвяна фабрика мрій 

Наповніть ці листопадові вихідні теплими 

речами, знайомством з культурою Азії та 

передчуттям зимових свят! Усі ці та інші цікаві 

події – у нашій афіші.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ЄС має чіткі правила: Брюссель відреагував 

на намір Німеччини "захистити" Nord 

Stream 2 

Єврокомісія не коментує проєкт закону про 

імплементацію до національного 

законодавства Німеччини положень Газової 

директиви ЄС, однак уважно стежитиме за 

тим, яким чином країни ЄС адаптуватимуть 

національне законодавство до європейського.

 

У Меркель відмовилися коментувати 

провал голосування щодо Nord Stream 2 

Уряд Німеччини не хоче коментувати свій 

законопроєкт, який у ніч на п`ятницю не зміг 

ухвалити Бундестаг.

 

 

Україна закликає Європарламент зупинити 

Nord Stream 2 

Посол України в Королівстві Бельгія, 

представник України при ЄС Микола 

Точицький закликав депутатів ЄП зупинити 

спроби виключити Nord Stream 2 з-під дії 

положень 3-го Енергетичного пакету ЄС.
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Меркель і Помпео обговорюють українсько-

російський та інші конфлікти 

Німеччина та США хочуть разом працювати 

над вирішенням міжнародних конфліктів і 

війн, зокрема російсько-український конфлікті 

та в Афганістані тощо.

 

 

Співробітник Держдепу розповів, як 

Джуліані добивався візи для Шокіна 

Особистий адвокат президента США Дональда 

Трампа Рудольф Джуліані намагався добитися 

отримання американської візи для 

ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

 

 

Держдеп може ліквідувати посаду 

спецпредставника США в Україні — 

Foreign Policy 

Державний департамент може ліквідувати 

посаду спеціального представника США в 

Україні, яку раніше обіймав Курт Волкер.

 

 

Лінкявічус зустрівся з Сенцовим на форумі 

у Вільнюсі 

Український режисер і колишній політв'язень в 

РФ Олег Сенцов, який прибув до Вільнюса для 

участі у дводенному Форумі вільної Росії, був 

прийнятий міністром закордонних справ Литви 

Лінасом Лінкявічусом.
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БЕЗПЕКА 

 

Зеленський відвідав офіс місії ОБСЄ — 

говорили про розведення військ 

Президент України Володимир Зеленський 

відвідав офіс СММ ОБСЄ в Україні, де 

зустрівся з головою місії Яшаром Халітом 

Чевіком.

 

 

"Гумконвої" свідчать про намір Кремля 

продовжувати конфлікт на Донбасі - посол 

ФРН 

Направлення Росією чергового так званого 

гуманітарного конвою на Донбас свідчить про 

намір Кремля далі продовжувати збройний 

конфлікт на сході України.

 

 

На КПВВ у Станиці будують другу смугу 

пропуску 

У зв’язку зі збільшенням потоку людей, які 

перетинають контрольний пункт в’їзду-виїзду 

«Станиця Луганська», тут буде збудована 

друга смуга пропуску.

 

УКРАЇНА 

 

Дніпропетровську облраду очолив 

колишній заступник Коломойського в ОДА 

Шляхом таємного голосування більшість 

депутатів Дніпропетровської обласної ради 

обрали головою Святослава Олійника.
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Мільярдний борг: від МАУ Коломойського 

очікують графік виплат 

Державне підприємство обслуговування 

повітряного руху України "Украерорух" очікує 

від авіакомпанії "Міжнародні авіалінії 

України" пропозиції щодо реструктуризації 

боргів.

 

 

Зеленський ввів у дію рішення Радбезу про 

―перезапуск‖ комісії з ОПК 

Президент Володимир Зеленський ввів у дію 

рішення Ради національної безпеки і оборони 

щодо ліквідації утвореної у 2015 році 

Міжвідомчої комісії з питань оборонно-

промислового комплексу і утворення нової. 

 

 

Дубілет офіційно не просив держохорону — 

УДО 

Рішення про надання держохорони міністру 

Кабінету міністрів Дмитру Дубілету, як і 

іншим посадовцям у разі потреби, має 

ухвалити Президент на підставі відповідного 

подання.

 

 

Ахметов запускає новинний телеканал 

Телеканал "Ескулап TV" (ТОВ "Аспера 2011"), 

який входить у "Медіа Групу Україна" 

бізнесмена Ріната Ахметова, переоформив 

ліцензію через зміну логотипу та концепції 

мовлення.
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У регламентному комітеті пояснили, як 

Рада звільнятиме Яременка 

Рішення про відкликання народного депутата 

від фракції “Слуга народу” Богдана Яременка з 

посади голови Комітету з питань зовнішньої 

політики та міжпарламентського 

співробітництва ухвалюватиме Верховна Рада, 

але його заяву ще має погодити фракція “Слуга 

народу”.

 

 

"Голос" вважає, що Україні потрібно вийти 

з Мінських угод і "заморозити" ситуацію 

Партія "Голос" вважає єдиним ефективним 

шляхом для України вихід із Мінських угод і 

"замороження" ситуації до посилення власних 

позицій.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Податки, митниці, банки: депутати 

обговорили законопроєкти з 

представниками МВФ 

Члени міжфракційного об’єднання 

"Економіка.NOW" зустрілися з 

представниками Міжнародного валютного 

фонду й обговорили пріоритети в економічних 

реформах.

 

 

У Рахунковій палаті сказали, куди підуть 

гроші від легалізації грального бізнесу 

Проект Державного бюджету на 2020 рік 

передбачає 3 млрд грн надходжень від продажу 

ліцензій на проведення азартних ігор, із яких 2 

млрд грн планується направити на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих 

результатів».
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Місцеві вибори 29 грудня коштуватимуть 

майже два мільйона — ЦВК 

Виборчий процес перших місцевих виборів в 

об’єднаних територіальних громадах, які 

призначені на 29 грудня 2019 року, 

розпочинається вже у суботу, 9 листопада.

 

 

В Україні відкривають Єдиний держреєстр 

підприємців 

Міністр юстиції України Денис Малюська 

підписав наказ, який передбачає відкриття 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань (ЄДР) у повному обсязі.

 

 

Рожкова повідомила, коли відбудеться 

входження IFC в капітал Укргазбанку 

Угода про входження Міжнародної фінансової 

корпорації (IFC) в капітал Укргазбанку може 

бути підписана найближчим часом.

 

 

В Україні 20 підприємств мають право 

самостійно експортувати зброю 

Монополія спецекспортерів в Україні 

зруйнована і наразі 20 підприємств, як 

приватних, так і державних, мають право 

самостійного експорту зброї, військової 

техніки та техніки подвійного призначення.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова звернулася до омбудсмена РФ 

через ―ізоляцію‖ кримського активіста 

Каракашева 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звернулася до омбудсмена 

РФ Тетяни Москалькової через поміщення у 

ШІЗО в російській колонії засудженого 

кримського активіста Євгенія Каракашева.

 

 

Кримськотатарських активістів 

Мустафаєва й Ібрагімова перевели в 

ростовське СІЗО 

Координатора громадського об'єднання 

"Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва і 

громадянського журналіста Тимура Ібрагімова, 

заарештованих в окупованому Бахчисараї в 

рамках політично мотивованої кримінальної 

справи "Хізб ут-Тахрір", доставлено в СІЗО-1 

Ростова-на-Дону, РФ.

 

ЄС і далі допомагатиме колишнім в'язням 

Кремля - віцемаршалок Сейму Польщі 

Польща та інші країни ЄС і надалі 

надаватимуть допомогу колишнім бранцям 

Кремля.

 

 

КНУ імені Шевченка не закриває програму 

з вивчення Кримськотатарської - 

Кориневич 

Програма «Кримськотатарська мова і 

література» в Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка не 

закривається, а буде продовжена наступного 

навчального року.
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ФСБ намагалася завербувати українця, 

який приїхав до родичів у Росію 

Контррозвідка Служби безпеки України 

викрила на Чернігівщині спробу вербування 

українця спецслужбами РФ.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У Миколаєві проходять обшуки у службах 

Укравтодору 

УСБУ України і ГУ Національної поліції у 

Миколаївській області одночасно проводять 

обшуки у приміщеннях Служби автомобільних 

доріг у Миколаївській області (САД), ДП 

«Миколаївський облавтодор» та підрядних 

підприємствах, таких як ТОВ СК «Автострой» 

(м.Одеса).

 

 

Суд не дозволив міськраді Харкова 

повернути проспект Жукова 

У Харкові Другий апеляційний 

адміністративний суд не задовольнив скаргу 

міськради на рішення про незаконність 

перейменування проспекту Григоренка на 

Маршала Жукова.

 

 

Прокуратура повідомила про підозру 

―військовому комісару‖ Ялти 

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру 

колишньому заступнику Ялтинського міського 

військового комісаріату за примушення 

кримчан служити в збройних силах Російської 

Федерації.
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Слідчі СБУ шукають у ―Парусі‖ докази 

зловживань посадовців КМДА 

Обшуки в одному з офісів бізнес-центру у 

Києві пов'язані з розслідуванням щодо 

протиправних дій чиновників Київської міської 

держадміністрації під час реалізації проєкту 

«Будівництво Великої Окружної дороги».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Військова поліція: що це таке та навіщо 

Україні її створювати 

Така служба існує в більшості країн світу, 

зокрема в РФ, чиї військові поліцейські ще з 

2016 року й дотепер виконують “спеціальні 

завдання” на території Сирії

 

 

Газовий турборежим у Бундестазі 

АНАЛІТИКА 

Як нічне обговорення Північного потоку-2 

завершилося зривом голосування

 

 

Що з реформою харчування в армії, або 

Голодний солдат – поганий солдат 

АНАЛІТИКА 

До кінця 2019 року всі військовослужбовці 

мали б харчуватися за стандартами НАТО. Але 

Окружний адмінсуд і аутсорсери проти
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Кращі туристичні агентства України 

отримали відзнаки Starway Tourism Awards 

У Туреччині 118 кращих туристичних 

компаній з України та Білорусі були відзначені 

найпрестижнішою туристичною премією 

Starway Tourism Award.

 

 

З ринків Буковини вилучили токсичні 

іграшки - вміст свинцю вище норми у 100 

разів 

На ринках Чернівецької області виявили дитячі 

іграшки, в яких вміст свинцю перевищив 

допустиму норму у 100 разів.

 

 

―To do list‖ змін: що нового для дошкільнят 

До кінця цього року та в наступному, 2020 

році, в Україні з’явиться 100 нових дитячих 

садків та 100 нових шкіл.

 

 

The New York Times замінило фото з картою 

України без Криму 

Американське видання The New York Times 

виправило фотозображення карти України без 

Криму в статті про українського бізнесмена 

Ігоря Коломойського.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2814439-krasi-turisticni-agentstva-ukraini-otrimali-vidznaki-starway-tourism-awards.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2814439-krasi-turisticni-agentstva-ukraini-otrimali-vidznaki-starway-tourism-awards.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2814439-krasi-turisticni-agentstva-ukraini-otrimali-vidznaki-starway-tourism-awards.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2814351-z-rinkiv-bukovini-vilucili-toksicni-igraski-vmist-svincu-vise-normi-u-100-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2814351-z-rinkiv-bukovini-vilucili-toksicni-igraski-vmist-svincu-vise-normi-u-100-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2814351-z-rinkiv-bukovini-vilucili-toksicni-igraski-vmist-svincu-vise-normi-u-100-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2814351-z-rinkiv-bukovini-vilucili-toksicni-igraski-vmist-svincu-vise-normi-u-100-raziv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814607-to-do-list-zmin-so-novogo-dla-doskilnat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2814607-to-do-list-zmin-so-novogo-dla-doskilnat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2814554-the-new-york-times-zaminilo-foto-z-kartou-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2814554-the-new-york-times-zaminilo-foto-z-kartou-ukraini-bez-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2814554-the-new-york-times-zaminilo-foto-z-kartou-ukraini-bez-krimu.html


 

Дар’я Чепкова представить Україну на 

конкурсі Miss Top of the world plussize 

ФОТО 

На конкурсі краси Miss Top of the world 

plussize, який відбудеться у Києві 9 листопада, 

в номінації Mistress/Mrs Україну буде 

представляти уродженка міста Миколаєва 

Дар’я Чепкова.

 

Назвали ТОП-100 романів, які надихають 

Провідні британські письменники і літературні 

критики виділили 100 романів, що вплинули на 

їхнє життя.

 

 

За звання молодіжної столиці України-2020 

змагатимуться 48 міст 

Заявки на участь у Національному конкурсі 

«Молодіжна столиця України-2020» подали 48 

міст України.

 

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