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ТОП

Єдина країна - Україна і світ (15.02.18)

У Пхьончхані сьогодні розіграють 8 комплектів

нагород 

Олімпійські чемпіони в гірськолижному спорті,
сноубордингу, біатлоні, ковзанярському спорті,
лижному спорті, фігурному катанні та санному
спорті визначаться в четвер, 15 лютого, на XXIII
зимових Іграх у Пхьончхані (Республіка Корея).

Доба в АТО: бойовики накрили мінометним

вогнем позиції ЗСУ під Авдіївкою        

Минулої доби російсько-окупаційні угрупування і
далі обстрілювали позиції ЗСУ, зокрема й з
озброєння, забороненого Мінськими
домовленостями. Унаслідок ворожого вогню
четверо українських захисників зазнали поранень.

Стрілянина в школі у Флориді: 17 людей

загинули        

Унаслідок стрілянини в місті Паркленд штату
Флорида загинуло 17 людей.
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УКРАЇНА І СВІТ

Вершбоу: Є повно доказів, що Росія воює на

Донбасі        

Екс-заступник генсека НАТО Александер Вершбоу
заявив, що американські "Джавеліни" - це сигнал
Росії про те, що їй доведеться заплатити чималу
ціну, якщо розміщені на окупованому Донбасі
танки "без маркування" використають для
захоплення більшої території України.

Адміністрація Трампа активно готує нові санкції

проти РФ - глава мінфіну        

Міністерство фінансів США разом з іншими
державними установами, активно опрацьовує
наступні санкції проти Росії, які будуть оголошені
невдовзі.

Британія офіційно звинуватила РФ в кібератаці

вірусу-здирника NotPetya        

Британський МЗС офіційно поклав на російську
владу відповідальність за масовану кібератаку з
використанням вірусу-здирника NotPetya.

Коаліція виділить 30 млрд доларів на

відновлення Іраку від ІДІЛ        

На засіданні всесвітньої коаліції по боротьбі з ІДІЛ
в Кувейті державами-учасницями було прийнято
зобов'язання виділити на відновлення Іраку
близько 30 млрд доларів у вигляді кредитів та
інвестицій.

Талібан написав листа «американському

народу», нагадавши про переговори        

Угруповання Талібан закликало «американський
народ» тиснути на свій уряд стосовно виходу військ
з Афганістану, нагадавши, що афганська війна є
найдовшим конфліктом вартістю «трильйони
доларів», до якого США були залучені.
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Україну відвідає заступник держсекретаря США

Джон Салліван        

Заступник державного секретаря США Джон
Салліван відвідає Україну 21 лютого.

Holtec хоче розмістити в Україні виробництво

нових ядерних реакторів        

Керівництво міжнародної компанії Holtec
International наразі розглядає можливість
розширення своїх виробничих потужностей на
території України для виготовлення сучасних і
більш перспективних малих модульних реакторів
для АЕС.

США дали $250 мільйонів гарантій на

будівництво ядерного сховища в Чорнобилі        

Американська урядова Корпорація закордонних
приватних інвестицій США (OPIC) і український
НАЕК "Енергоатом" підписали угоду про
страхування політичних ризиків на суму $250 млн
щодо будівництва в Україні Централізованого
сховища відпрацьованого ядерного палива.

Конституційний суд Польщі може врахувати

побоювання українців в “історичному” законі        

Конституційний суд Польщі, який зараз вивчає
зміни до закону про Інститут національної пам'яті
РП, може взяти до уваги побоювання українців і
дещо змінити його.

Польща вирішила побудувати свій газопровід в

Балтійському морі        

Польща, яка виступає проти будівництва
газопроводу "Північний потік-2" з Росії до
Німеччини, має намір сама прокласти газопровід
по дну Балтійського моря.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Труханова захищатиме адвокат Насірова        

Адвокатом мера Одеси Геннадія Труханова став
партнер юридичної фірми EQUITY Олександр
Лисак, який раніше представляв інтереси Романа
Насірова.

Саша-стоматолог вирішив в суді захищати свою

"честь і гідність"        

Син екс-президента - втікача Олександр Янукович
має намір подати до суду на колишнього депутата
Державної думи РФ Іллю Пономарьова за його
неправдиві свідчення на засіданні Оболонського
районного суду Києва.

АЕК – «Динамо»: Коли клас переважає

проблеми        

На киян очікує непростий суперник на старті плей-
офф Ліги Європи. 

Острів скарбів у Хорошеві        

Сьогодні проект «Точка на карті» подорожує
Житомирщиною і розповідає про унікальний,
єдиний в Україні Музей коштовного і
декоративного каміння

15 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні День вшанування учасників бойових дій
на території інших держав.
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9 українців виконали нормативи на чемпіонат

світу з легкої атлетики у приміщенні        

Завершився головний старт національного
зимового сезону - чемпіонат України з легкої
атлетики у приміщенні.

Шоумен Мухарський попросить політичного

притулку в Європі        

Український актор і шоумен Антін Мухарський
повідомив, що залишив Україну і має намір
просити політичного притулку в одній з країн
Європи.        

Цьогоріч внутрішній пасажиропотік в Китаї поб'є

всі рекорди        

З 16 лютого 2018 року в КНР розпочнеться Новий
рік, який святкують 15 днів. Напередодні та
впродовж свят буде здійснено майже 3 млрд
внутрішніх подорожей – це найбільший в світі
показник в межах однієї країни.       

Зміна клімату пришвидшує зростання рівня моря

- вчені        

Вчені під керівництвом професора аерокосмічних
наук Стіва Нерема з Колорадського університету в
США дослідили, що зміна клімату щорічно
пришвидшує зростання рівня моря.

Google тестує «робота», який буде чатитись

замість користувачів        

Компанія Google розробила систему, яка зможе
автоматично відповідати у чатах замість
користувачів.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

15 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Стрітення – останнє велике свято зими;
закликаємо весну і знову загадуємо бажання.        
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