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ТОП

Єдина країна - Україна і світ (20.02.18)

У Пхьончхані сьогодні розігрують п'ять

комплектів нагород        

Олімпійські чемпіони у фігурному катанні,
фристайлі, лижному двоборстві, біатлоні і шорт-
треку визначаться у вівторок, 20 лютого, на XXIII
зимових Іграх у Пхьончхані (Республіка Корея).

АТО: бойовики здійснили 12 обстрілів позицій

ЗСУ із зброї забороненого калібру        

Унаслідок вогню агресора загинув один
український воїн, один військовослужбовець
зазнав поранення, ще один наш захисник отримав
бойову травму. Під час виконання бойового
завдання, внаслідок підриву на невідомому
вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє
українських військових.

ОБСЄ за вихідні нарахувала понад 600 вибухів у

зоні АТО        

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з
19:30 16 лютого з 19:30 18 лютого зафіксувала 643
вибухи.
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УКРАЇНА І СВІТ

МЗС готує меморандум до Міжнародного суду

ООН щодо Криму і Донбасу        

Міністерство закордонних справ готує
меморандум, який містить інформацію щодо
порушення прав кримських татар і українців в
окупованому Криму та питання, пов'язані з
фінансуванням РФ тероризму на Донбасі.

Клімкін сказав, скільки часу треба на

розгортання миротворчої місії на Донбасі        

Після прийняття політичного рішення про
миротворчу місію ООН на Сході України, її
розгортання займе щонайменше 6-10 місяців.

Держдеп вшанував пам'ять "Небесної Сотні" та

закликав Київ виконати реформи        

Сполучені Штати вшановують пам'ять загиблих
героїв "Небесної Сотні", висловлюють підтримку
Україні в її протистоянні російській агресії та
закликають український уряд подвоїти зусилля на
виконання всеохоплюючих реформ в державі.

У сирійській Гуті від авіаудару сил Асада

загинули 70 осіб        

У східній Гуті за останню добу кількість загиблих в
результаті бомбардування сирійськими
урядовими силами зросла до 71 людини.

Сутички з представниками суфійської общини у

Тегерані: загинули 3 поліцейських        

Троє поліцейських загинули у столиці Ірану
Тегерані 19 лютого в результаті сутичок з суфіями,
представниками мусульманської релігійної
громади.
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США та Ізраїль успішно випробували нову

протиракетну систему        

Агентство протиракетної оборони США та
Ізраїльська ракетна оборонна організація успішно
завершили льотний тест системи озброєння Arrow
3, яка призначена для захисту від балістичних
ракет за межами атмосфери.

Нормандська зустріч відбудеться найближчим

часом – МЗС        

Зустріч у "нормандському форматі" на рівні глав
МЗС Німеччини, Франції, України та Росії
відбудеться найближчим часом.

МЗС: Україна не зможе повністю задовольнити

претензії Угорщини щодо мовного питання        

Заступник голови МЗС України Олена Зеркаль
заявила, що Київ не зможе задовольнити інтереси
та бажання угорських нацменшин щодо мовного
питання.

Трамп посів останнє місце в загальному рейтингу

президентів США        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
змістив з останньої сходинки в рейтингу
американських президентів Джеймса Б'юкекена,
який своїм правлінням фактично створив умови
для громадянської війни в країні.

Розслідування Мюллера знайшло, хто

свідчитиме проти Манафорта – ЗМІ        

Колишній консультант президентської кампанії
Дональда Трампа Річард Гейтс має намір визнати
себе винним та дати свідчення проти Пола
Манафорта в рамках розслідування ФБР щодо
втручання Росії у президентські вибори в США.
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ТОЧКА ЗОРУ

Трамп звинуватив Обаму в бездіяльності проти

російського впливу на виборах        

Нинішній президент США Дональд Трамп
звинуватив попереднього главу держави в тому,
що той не застосував відповідних кроків, аби
завадити російському втручанню в процес останніх
президентських виборів у США.

Поставки американського вугілля покращили

відносини США з Україною – ЗМІ        

Угода щодо постачання американського
антрациту в Україну стала взаємовигідною як для
України, так і для президента Трампа, який обіцяв
підняти вугільну промисловість США.

Мін'юст зобов'язав платників аліментів подавати

щоквартальні звіти        

Платники аліментів повинні подавати
щоквартальні звіти про здійснення оплати.

Уряд запропонував парламенту відновити

раптові перевірки бізнесу        

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді
зняти обмеження на проведення Державною
службою з питань праці перевірок дотримання
законодавства про працю підприємствами.

У Сирії вже дійшло до війни між союзниками

Росії        

Міністр закордонних справ Туреччини вважає, що
ніхто не зупинить турецьких солдат. Але є охочі
посперечатися
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СУСПІЛЬСТВО

Палке, різнобарвне, веселе «Gloria Lietuvai»        

Як Литва святкує 100-річчя відновлення своєї
державності

20 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні.

Українські лучники здобули шість нагород на

чемпіонаті світу в США        

З 14 по 19 лютого в місті Янктон (США) проходив
чемпіонат світу зі стрільби з лука в приміщенні, за
підсумками якого в медальному кошику
української збірної опинилось шість нагород
різного гатунку.

ВООЗ зафіксувала чотирикратне зростання

захворювань на кір в Європі        

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає,
що 2017-й рік став рекордно високим за кількістю
захворювань на кір в Європейському регіоні в
порівнянні з попереднім роком.

ООН ініціюватиме створення платформи для

глобальної боротьби з кібервійнами        

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до
об’єднання світової спільноти з метою мінімізації
впливу кібервоєн на життя цивільних громадян.
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Громадське ТБ обрало нову наглядову раду        

Громадська організація «Громадське
телебачення» обрала нову наглядову раду.

"Миротворець" вніс у базу ще чотирьох

російських акторів        

Ще чотири російських актора потрапили в базу
сайту Миротворець з особами, які незаконно
відвідують окупований РФ Крим, або є
посібниками терористів "Д/ЛНР" та інших
антиукраїнських сил.

Сталлоне прокоментував чутки про свою

"смерть"        

Відомий голлівудський актор Сильвестр
Сталлоне, "смерть" якого весь день вчора
обговорювали в мережі Інтернет, заявив, що
живий-здоровий і "все ще може вдарити".

Facebook придумав, як боротися з незаконною

політичною агітацією        

Компанія Марка Цукерберга придумала, як
боротися з незаконною політичною агітацією в
соціальній мережі.

У Токіо побудують найвищий у світі дерев'яний

хмарочос        

Японська компанія Sumitomo Forestry планує до
2041 року побудувати найвищий у світі дерев'яний
хмарочос.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

У Казахстані затвердили новий алфавіт на

основі латиниці        

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв
затвердив нову редакцію національного алфавіту
на основі латиниці.

20 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Луки; як постували в давнину, куди подує
опівденний вітер і чи варто сьогодні сидіти в кущах.       
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