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ТОП

Єдина країна - Україна і світ (16.02.18)

У Пхьончхані сьогодні розіграють 7 комплектів

нагород        

Олімпійські чемпіони у скелетоні, гірськолижному
спорті, сноубордингу, ковзанярському спорті,
фристайлі та лижному спорті визначаться у
п'ятницю, 16 лютого, на XXIII зимових Іграх у
Пхьончхані (Республіка Корея).

АТО: бойовики застосували артилерію і важкі

міномети біля Водяного        

Минулої доби російсько-окупаційні війська
здійснили 10 прицільних обстрілів позицій сил
АТО. Внаслідок ворожого вогню загинув один
український військовослужбовець, ще один
оборонець – отримав бойове травмування.

Суд у США назвав новий "міграційний" указ

Трампа неконституційним        

Федеральний апеляційний суд штату Вірджинія
затвердив рішення про відсутність підстав для дії
останнього розпорядження адміністрації
президента Трампа щодо в'їзду до країни
громадян з восьми країн.
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УКРАЇНА І СВІТ

До ВР внесли законопроект щодо змін до закону

про освіту        

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради
законопроект щодо внесення змін до закону про
освіту.

Стрілянина в школі Флориди: з'явилися нові

подробиці        

З'явилися деякі нові подробиці стрілянини у школі
в місті Паркленд на півдні американської
Флориди.

Падіння Ан-148 під Москвою: перед

катастрофою пілоти сварилися        

Перед катастрофою Ан-148 в Підмосков'ї в кабіні
пілотів стався словесний конфлікт.

Бойовики повернули тіло загиблого українського

військового        

Бойовики самопроголошеної «ЛНР» передали
українській стороні тіло бійця, який загинув 12
лютого.

Стрілянина під судом у справі Труханова: поліція

відкрила провадження        

Через вогнепальне поранення поліцейського біля
Солом'янського райсуду Києва під час обрання
запобіжного заходу меру Одеси Геннадію
Труханову розпочато кримінальне провадження.
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ТОЧКА ЗОРУ

Джерела підтвердили близько 300 жертв серед

росіян під час бою в Сирії – Reuters        

Попри заперечення Кремля про відсутність військ
РФ на території Сирії, одразу кілька джерел
підтвердили Reuters, що в останньому бою під
Дейр-ез-Зором загинули або отримали поранення
близько 300 росіян.

РФ відпрацювала запуск крилатих ракет із

Криму по материковій Україні        

Російська військова авіація в окупованому Криму
відпрацювала запуск крилатих ракет у бік
материкової України.

МЗС РФ анонсувало зустріч Лаврова і Клімкіна у

Німеччині        

Міністерство закордонних справ Росії анонсувало
зустріч керівника МЗС Росії Сергія Лаврова з
главою МЗС України Павлом Клімкіним та главою
МЗС Німеччини Зігмаром Габріелем.

Білий дім офіційно звинуватив Росію в атаках

вірусом "NotPetya"        

Після того, як в ЗМІ просочилися окремі висновки
ЦРУ щодо можливої причетності ГРУ РФ до атак
вірусом "NotPetya", адміністрація Білого дому
офіційно виступила із заявою про те, що за
нападами стоїть російська військова розвідка.

Австралія теж звинуватила РФ в кібератаках

вірусом "NotPetya"        

Австралія слідом за США і Великою Британією
звинуватила Росію в організації в червні 2017 року
глобальної кібератаки з використанням вірусу
"NotPetya".
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Новий закон України про національну безпеку —

це те, з чого слід починати        

Поява в Європі нової потужної «протиросійської»
армії докорінно змінить всю військову ситуацію на
континенті

Нові люди на Грушевського, або Якою бачать

Україну молоді реформатори?        

Вони виступають за введення в Україні турецьких
індустріальних парків, польських освітніх хабів та
британських юридичних практик. 

Володимир Путін застудився. Ой, як невчасно!

Чи вчасно?        

Кремль, у принципі, не проти задля примирення із
Заходом змінити першу особу, зваливши на неї всі
гріхи

Нічия на нашу користь        

«Динамо» здобуває стратегічно важливу нічию у
протистоянні з АЕКом. 

Стратегія Перечинської ОТГ: за три роки -

півсотні проектів на 98 мільйонів        

На Закарпатті ухвалили Стратегію розвитку ще
однієї об'єднаної громади - Перечинської ОТГ
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СУСПІЛЬСТВО

Собака спецпризначення, або Цукерки для Річі        

Річі не раз брав участь у бойових операціях на
Сході України, у затриманні злочинців, пошуку
зниклих осіб, захованої зброї та вибухівки

16 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Литві національне свято – День
відновлення Литовської Держави.

Норвезький терорист Брейвік вперше заявив про

розкаяння у вбивстві 77 осіб 

Норвезький терорист Андерс Берінг Брейвік, який
скоїв у 2011 році теракт, вперше заявив, що шкодує
про скоєне.

У Японії виявили супервулкан, який може вбити

мільйони людей 

Підводний вулкан, що відповідальний за одне з
найбільших відомих вивержень в історії, може
викинути 32 кубічних кілометра лави.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до

26,76 

Національний банк України на п'ятницю, 16
лютого 2018 року, послабив офіційний курс гривні
на 11 копійок - до 26,7598 грн за долар проти
26,6548 грн за долар у четвер.
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Курс Bitcoin різко пішов у ріст 

Курс кріптовалюти Bitcoin виріс до 10 тисяч
доларів за одну монету.

"Острів собак" відкрив 68-й Berlinale 

У німецькій столиці 15 лютого відкрився 68-й
Берлінський кінофестиваль.

16 лютого: народний календар і астровісник        

Вітаймося з жовтим Собакою, чи впаде лапатий
сніг та до чого призводить секстиль Місяця до
Сатурна.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


