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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 11.02.19

У Трампа заговорили про новий "шатдаун"        

Сполученим Штатам загрожує можливість
повторного припинення фінансування
уряду, якщо демократи й республіканці в
Конгерсі не домовляться про фінансування
обіцянки Трампа щодо зведення нової
стіни на кордоні з Мексикою.

У Бельгії "жовті жилети" атакували будинок екс-

прем'єра        

У бельгійському місті Монс в неділю
поліція арештувала 38 учасників
маніфестації "жовтих жилетах", що
влаштували заворушення біля будинку
голови Соціалістичної партії Бельгії Еліо Ді
Рупо.

Трамп заявив, що працює більше, ніж майже всі

його попередники        

Нинішній президент США Дональд Трамп
спробував виправдатися за свій робочий
графік, який просочився у ЗМІ на початку
місяця, наголосивши, що насправді він
працює більше годин на добу, ніж майже
всі попередні президенти. 
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УКРАЇНА І СВІТ

У Бельгії "жовті жилети" атакували будинок екс-

прем'єра        

У бельгійському місті Монс в неділю
поліція арештувала 38 учасників
маніфестації "жовтих жилетах", що
влаштували заворушення біля будинку
голови Соціалістичної партії Бельгії Еліо Ді
Рупо.

Глава Пентагону прибув до Афганістану з

неоголошеним візитом        

Виконувач обов’язків міністра оборони США
Пат Шанахан прибув 11 лютого до
Афганістану з неоголошеним візитом, щоб
зустрітися з військовими
високопосадовцями та афганськими
чиновниками.

США можуть вивести війська із Сирії у найближчі

тижні        

США розпочнуть виведення понад двох
тисяч своїх військовослужбовців із Сирії
найближчим часом.

Іран заявив про готовність надати Лівану

військову допомогу        

Іран пропонує військову допомогу новому
уряду Лівану, значну роль у якому
відіграють представники руху “Хезбола”.

Росія може використати інформаційний вкид, аби

розділити українців - представник УККА        

Росія прагне скористатися виборами в
Україні, аби розділити український народ, і
може задля цього анонімно передати
інформацію під виглядом “боротьби з
корупцією”.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Конгресмен взяв український прапор на промову

Трампа з власної ініціативи - активіст УККА        

Конгресмен Біл Паскрелл є великим другом
України, і взяв з собою український прапор
на промову президента США Дональда
Трампа цього тижня з власної ініціативи.

Підсанкційний Іран продовжує розділяти США та

Європу        

Як іранське питання впливає на відносини
та глобальну позицію США та
європейських держав

Фільм "Гарет Джонс" допоможе донести правду

про Голодомор - Нищук        

Міністр культури Євген Нищук вважає, що
за допомогою кіно можна  ефективніше
донести до широкого загалу правду про
трагедію Голодомору в Україні, ніж це
роблять політики.

11 лютого. Пам’ятні дати        

30 років тому, 11-12 лютого 1989 року,
створено Товариство української мови
імені Тараса Шевченка, нині –
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені
Тараса Шевченка.

Донбас: 9 ворожих обстрілів, втрат немає        

Минулої доби російські окупаційні війська 9
разів порушили режим припинення вогню,
у тому числі тричі із застосуванням
забороненого Мінськими домовленостями
озброєння.
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На борту літака Афіни-Київ знайшли невідому

речовину        

У салоні літака авіакомпанії МАУ рейса
"Афіни-Київ", що мав вилетіти до України у
неділю, виявили речовину невідомого
походження, рейс відклали.

Прорив дамби в Бразилії: кількість загиблих

зросла до 165        

Кількість загиблих при прориві дамби в
південно-східному штаті Мінас-Жерайс в
Бразилії збільшилася з 121 до 165 осіб.

На Berlinale пройшов флешмоб з вимогою

звільнити Сенцова        

Автори фільму «Містер Джонс»,
прем’єрний показ якого відбувся yа
кінофестивалі Berlinale, закликали
звільнити українського режисера Олега
Сенцова, якого російська влада кинули за
грати.

Папа Франциск закликав світ протистояти

торгівлі людьми        

На традиційній недільній молитві Папа
Франциск закликав рішуче протидіяти
торгівлі людьми та згадав жертв цієї
злочинної діяльності у всьому світі.

У київському метро показали "Квантовий стрибок

Шевченка”        

У неділю, 10 лютого, Національний музей
Тараса Шевченка, Київська підземка та
ілюстратор Aleksandr Grekhov
презентували виставку "Квантовий стрибок
Шевченка. Метро".
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Триповерховий глечик і заборонений орнамент.

Наші на турецькій виставці        

У Анкарі представлено керамічні витвори
українки та кримського татарина

Такер. I. Так вміє кохати тільки гладуха        

Укрінформ продовжує серію публікацій
мультимедійного циклового проекту
"КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ"

Такер. II. Лоллобриджида королівського розміру        

Завершуємо, у рамках проекту
“КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ”, розповідь про
видатну американську співачку, нашу
землячку Софі Такер

"Хаббл" отримав нові знімки Урана та Нептуна        

Вчені за допомогою телескопа "Хаббл"
отримали нові знімки Урана та Нептуна.

Україні обіцяють днями справжнє весняне тепло

- до 14°        

У понеділок, 11 лютого, в Україні хмарно з
проясненнями.
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Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

11 лютого: народний календар і астровісник        

Нині святого Лаврентія; де потягне, а де
повіє і як розв’язати кармічні вузли
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