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ТОП

Єдина країна - Україна і світ (14.02.18)

У Пхьончхані сьогодні розіграють 5 комплектів

нагород        

Олімпійські чемпіони у сноубордингу, біатлоні,
ковзанярському спорті, лижному двоборстві та
санному спорті визначаться у середу, 14 лютого,
на XXIII зимових Іграх в Пхьончхані (Республіка
Корея).

АТО: бойовики понад п'ять годин обстрілювали

позиції ЗСУ під Троїцьким        

Минулої доби, по усій лінії зіткнення, бойовики
провели 14 прицільних обстрілів позицій Збройних
Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із
українських воїнів не постраждав.

Спостерігачі ОБСЄ за добу нарахували більше

200 вибухів у зоні АТО        

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з
19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала
216 вибухів.
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УКРАЇНА І СВІТ

Порошенко обговорив з Путіним звільнення

заручників - ЗМІ        

У вівторок, 13 лютого, Президент України Петро
Порошенко провів телефонну розмову із
президентом Росії Володимиром Путіним.

Турчинов сказав, за якої умови Донбас

повернуть за кілька тижнів        

На відновлення контролю над окупованими
територіями Донбасу української армії
знадобиться кілька тижнів, але за умови, що Росія
не буде втручатися.

В Японії створили препарат, що вбиває вірус

грипу за один день 

Японська фармацевтична компанія Shionogi & Co
заявила, що її препарат може вбити вірус грипу за
24 години.

Гройсман заявив, що у 2017-му доходи місцевих

бюджетів зросли на 45,3 млрд грн        

Доходи місцевих бюджетів завдяки реформі
децентралізації у 2017 році зросли на 31% або на
45,3 млрд грн.

Переговори в Мінську: експерти назвали три

умови збереження "майданчика" 

Щоб залишатися майданчиком для мирного
врегулювання на Донбасі владі Білорусі потрібно
продемонструвати справжню нейтральність, поруч
із забезпеченням належної логістики та безпеки
для учасників переговорів з українського боку.
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Кабмін планує внести зміни до закону про

санкції 

Кабмін на засіданні у середу планує внести зміни
до Закону України "Про санкції" та розгляне
проект Указу Президента про Річну національну
програму під егідою Комісії Україна — НАТО на
2018 рік.

У США попереджають, що хвиля кібератак з Росії

може зачепити Україну        

Протягом наступного року російські спецслужби та
урядові агентства можуть посилити підривну кібер-
активність проти США, країн Заходу, а також
безпосередньо проти України.

Міністр оборони Британії обговорив з

австралійськими колегами російську загрозу 

Новий міністр оборони Великої Британії Гевін
Вільямсон в ході візиту до Австралії обговорив з
колегами безпекові загрози, однією з яких є Росія.

Макрон пригрозив Сирії силою в разі чергового

застосування хімзброї 

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що
Франція завдасть удару по Сирії, якщо проти
мирних жителів знову буде використана хімічна
зброя.

Трамп визначився з кандидатурою нового глави

АНБ 

Президент США Дональд Трамп номінував на
посаду директора Агентства національної безпеки
(АНБ) генерал-лейтенанта Пола Накасоне, який
нині керує кібер-командуванням Сухопутних сил
США.
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Через кріптовалюти "відмиваються" мільярди

доларів – Європол 

У більшості випадків правоохоронці не можуть
визначити, хто, куди і навіщо виводить гроші, і не
можуть локалізувати злочинця.

Поліція Ізраїлю хоче звинуватити прем'єра

Нетаньягу в корупції та шахрайстві 

Поліція Ізраїлю зібрала достатньо доказів, щоб
пред'явити звинувачення у корупції, шахрайстві і
зловживанні довірою прем'єр-міністру країни
Біньяміну Нетаньягу за підсумками розслідування
двох кримінальних справ.

Суд Нью-Йорка зобов'язав розкривати приватні

дописи у Facebook в якості доказів 

Суд найвищої інстанції штату Нью-Йорк затвердив
остаточне рішення про необхідність для учасників
судових розглядів розкривати приватні фото й
дописи у мережі Facebook, якщо вони місять
доказову базу.

НАЗК пропонує посилити контроль за

фінансуванням політичних партій 

НАЗК пропонує передбачити уточнення строків
відкриття банківських рахунків, обмеження у
здійсненні внесків на підтримку політпартій, зміни
до звіту партії про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру.

У Чехії нічого не знають про відрядження

Труханова 

Міністерство закордонних справ і Міністерство
промисловості та торгівлі Чехії не мають жодної
інформації про відрядження міського голови
Одеси Геннадія Труханова до Праги.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Екс-прокурора Суса заарештували без права на

заставу 

Екс-заступника начальника департаменту з
розслідування особливо важливих справ у сфері
економіки Генпрокуратури Дмитра Суса взяли під
варту без можливості внесення застави.

Чому лев танцює з драконом лише раз на рік        

Святкування китайського нового року триває 15
днів, кожен з яких має своє значення

14 лютого. Пам’ятні дати 

У багатьох країнах світу сьогодні святкують День
усіх закоханих – День святого Валентина.

В День Святого Валентина в Україні шлюб

візьмуть понад 1800 пар 

В Україні в День Святого Валентина, 14 лютого,
планують вступити в шлюб понад 1800 пар, які
заздалегідь подали заяви до органів РАЦСу.

Марина Порошенко відкриє перший інклюзивний

центр в Ужгороді 

У середу, 14 лютого, дружина Президента України
Марина Порошенко відкриє перший інклюзивний
центр в Ужгороді та відвідає Невицький замок.
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ВООЗ закликала вболівальників в Пхьончхані

поберегти здоров'я 

Всесвітня організація охорони здоров'я
попередила гостей Зимових Олімпійських ігор у
Південній Кореї про високий ризик інфекційних, в
тому числі венеричних, захворювань під час
масових заходів.

У середу Україні обіцяють від 9° морозу до 1°

тепла 

У середу, 14 лютого у західних, східних, Сумській,
Полтавській та Вінницькій областях невеликий, в
Карпатському регіоні помірний, місцями сильний
сніг.

В Україні заборонили відомий сироп від кашлю 

Держлікслужба ввела повну заборону на продаж,
зберігання та реалізацію сиропу від кашлю
"Пектолван Ц".

14 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Валека Криголама і Трифона Зарізаного;
хто такі «зноби-баби» і порада тим, хто хоче гори
вернути.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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