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ТОП

Єдина країна - Україна і світ (22.02.18)

У Пхьончхані сьогодні розігрують десять

комплектів нагород        

Олімпійські чемпіони у гірськолижному спорті,
сноубордингу, фристайлі, лижному двоборстві,
хокеї, біатлоні і шорт-треку визначаться у четвер,
22 лютого, на XXIII зимових Іграх у Пхьончхані
(Республіка Корея).

АТО: бойовики б'ють із 122-мм артилерії,

мінометів і БМП на Луганському напрямку 

Внаслідок ворожого вогню загинув один
український військовослужбовець, ще двоє
захисників – отримали поранення.

В ОБСЄ констатували зосередження озброєння

біля захоплених бойовиками сіл        

Спостерігачі СММ ОБСЄ заявляють, що
зафіксували значне зосередження озброєння біля
захоплених бойовиками сіл у Луганській області.
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УКРАЇНА І СВІТ

Чорноморнафтогаз: РФ вкрала понад 3,5 млрд

кубометрів українського газу        

РФ за час анексії Криму незаконно видобула із
Одеського газового родовища понад 3,5 млрд
кубометрів газу.

Трамп хоче довести жорстке ставлення до Росії

на прикладі "Вагнера" - Bloomberg        

Президент США Дональд Трамп обмірковує
можливість публічного доведення своєї жорсткої
позиції по відношенню до Росії на прикладі
розгрому так званої ПВК "Вагнер" у Сирії силами
США.

Моторошна ДТП в Перу: пасажирський автобус

впав у прірву        

У Перу рейсовий автобус впав у прірву, внаслідок
чого загинули щонайменше 44 людини.

Бойовики «Боко Харам» напали на школу-

інтернат в Нігерії        

Влада на півночі Нігерії повідомила, що десятки
школярок зникли безвісти після нападу бойовиків
«Боко Харам» на школу-інтернат.

У Малі загинули двоє французьких військових        

Два військовослужбовці Збройних сил Франції
загинули в Малі – їх броньований автомобіль
потрапив на вибуховий пристрій.
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ТОЧКА ЗОРУ

ООН наполягає на негайному припиненні

бойових дій у Східній Гуті        

ООН наголошує на необхідності негайного
припинення вогню, а також доступу гуманітарної
допомоги в район Східної Гути, де сили режиму
Асада, якого підтримують РФ та Іран, винищують
населення, у тому числі за допомогою авіації й
артилерії.

Мінґареллі назвав основне завдання об'єднаних

тергромад        

Підвищення рівня життя людей - ось головне
завдання для об'єднаних територіальних громад
(ОТГ), у тому числі на Харківщині.

Україна та Литва лише у єдності зможуть

протистояти російській агресії - Парубій        

Російський агресор зламає зуби об щит Європи,
який разом тримають Український і Литовський
народи.

Мін'юст створив штаби по стягненню аліментів у

всіх регіонах країни        

У всіх регіонах України створено штаби з
моніторингу та контролю за станом виконання
органами Державної виконавчої служби рішень
про стягнення аліментів.

Проти Манафорта і Гейтса висунуті нові

звинувачення – ЗМІ        

Офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який
займається розслідуванням щодо втручання Росії
у вибори в США, виніс нові звинувачення проти
Пола Манафорта та Ричарда Гейтса.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2408021-oon-napolagae-na-negajnomu-pripinenni-bojovih-dij-u-shidnij-guti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2408009-mingarelli-nazvav-osnovne-zavdanna-obednanih-tergromad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2408042-ukraina-ta-litva-lise-u-ednosti-zmozut-protistoati-rosijskij-agresii-parubij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2408066-minust-stvoriv-stabi-po-stagnennu-alimentiv-u-vsih-regionah-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2408015-proti-manaforta-i-gejtsa-visunuti-novi-zvinuvacenna-zmi.html


22.02.2018 webletter.space/ru/web_letter/6edg8nybadgin4z9e63pt6kirjdqckgjyktd71kidjftb5nr4rmyxztys8w8r1g6q

http://webletter.space/ru/web_letter/6edg8nybadgin4z9e63pt6kirjdqckgjyktd71kidjftb5nr4rmyxztys8w8r1g6q 4/6

СУСПІЛЬСТВО

“Хай тепер охороняють себе самі” - що
насправді сказав міністр Аваков українським

суддям        

У країні триває й інша, альтернативна, судова
реформа. Неофіційна, так би мовити, народна

Харківська вольова        

Поступаючись, «Шахтар» двічі забив «Ромі» в
другому таймі.

«Динамо» - АЕК: «Фізика» та грецькі міфи        

Рахунок першого матчу і кадрові втрати суперника
не повинні розслабити киян.

У Києві обговорили європейський вимір

реформи децентралізації        

Реформа децентралізації в Україні, велику
допомогу в реалізації якої надає ЄС, вже
демонструє разючі успіхи, хоча ще й залишається
багато-чого зробити.

«ЛандауЦентр», або Вирахувати число Пі з

допомогою каструлі        

Сьогодні наш проект представляє "Точку на карті"
завбільшки 450 квадратних метрів
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22 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Олени Теліги – української
поетеси, громадської та політичної діячки.

Супрун сказала, коли між регіонами розподілять

вакцини від кору 

Закуплені через міжнародні організації вакцини
КПК у п'ятницю будуть завезені в Україну, а вже в
понеділок їх розподілять між регіонами.

Штучний інтелект навчили перевіряти серце за

сітківкою ока 

Вчені з Google створили алгоритм для штучного
інтелекту, який оцінює ризик серцевих
захворювань за станом сітківки ока.

У величезній підводній печері знайшли

кладовище стародавніх майя 

Вчені Національного інституту антропології та
історії Мексики знайшли 198 стародавніх
артефактів і останків живих істот всередині
величезної печери Сак-Актун.

22 лютого: народний календар і астровісник 

Не всякий Панкратій на хліб багатий; хто ховається
в тумані, та чи втомився Тілець.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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