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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 12.02.19

Напередодні чергового шатдауна: Конгрес США

запропонує Трампу альтернативу стіні        

Члени Конгресу США заявили в понеділок,
що досягли принципової згоди щодо
можливої конфігурації бюджету на 2019 рік
з виділенням коштів на посилення безпеки
кордону...

Європарламент заслухає заяву Могеріні про

майбутнє ракетного договору        

На пленарній сесії Європарламенту, що
відкрилася в Страсбурзі, під час
обговорення остаточного порядку денного
було внесено пункт про Договір про
ліквідацію ракет середньої і меншої
дальності.

США поглиблять розслідування вбивства

журналіста Хашоггі - Помпео        

Адміністрація США Дональда Трампа
збільшить свої зусилля в розслідуванні
вбивства саудівського журналіста Джамаля
Хашоггі, щоб притягнути до
відповідальності всіх причетних.
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УКРАЇНА І СВІТ

Британія та Болгарія розслідують причетність

ГРУ до отруєння болгарського бізнесмена        

Лондон і Софія спільно розслідують зв’язок
між отруєнням агентами ГРУ Сергія
Скрипаля і його дочки в Солсбері зі схожим
отруєнням болгарського бізнесмена
Еміліана Ґебрева в 2015 році.

Помпео обговорив з угорським прем'єром

протидію Росії – Держдеп        

Глава зовнішньополітичного відомства
США Майкл Помпео зустрівся в понеділок у
Будапешті з прем'єр-міністром Угорщини
Віктором Орбаном, обговоривши з ним, у
тому числі протидію російській агресії в
Європі та зміцнення альянсу НАТО.

Заступник держсекретаря США обговорить

кібербезпеку в Німеччині та Ізраїлі        

Офіційний Вашингтон відправляє
заступника держсекретаря з питань
контролю над озброєнням Андреу Томсон
до Німеччини й Ізраїлю, де вона обговорить
питання кібер-безпеки, протиракетної
оборони, нерозповсюдження зброї
масового знищення.

У Женеві проголосували за відділення церкви

від держави        

На референдумі у швейцарському кантоні
Женева виборці підтримали нову редакцію
кантонального "Закону про світську
державу", яка забороняє будь-яким
держслужбовцям, в тому числі і вчителям, і
депутатам, носіння на роботі релігійних
символів.

Час засідання Радбезу ООН щодо України

перенесли        

Засідання Радбезу ООН щодо України, яке
ініціювала делегація Росії, відбудеться у
вівторок о 22:00 за київським часом, а не о
17:00, як анонсувалося раніше.
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Коболєв про нову газову угоду: Росія

намагатиметься повторити "трюк" 2009 року 

При укладанні нової угоди щодо транзиту
газу, Росія буде намагатись повторити
"трюк" 2009 року, коли було відключено
постачання газу по українському коридору
для європейських споживачів для
просування ідеї «Північного потоку-2».

Помпео закликав Угорщину підтримувати Україну

у протистоянні агресії РФ        

Державний секретар США Майкл Помпео
закликав Угорщину підтримувати Україну в
її протистоянні агресії Росії.

США підтримали програму забезпечення житлом

поліцейських і рятувальників        

США підтримали програму МВС України по
забезпеченню житлом поліцейських та
рятувальників на умовах лізингу, що
сприятиме входженню в цю програму
міжнародних фінансових інституцій.

Айвазовська сказала, як українці на виборах з

Росії голосуватимуть        

Участь у президентських і парламентських
виборах громадян України, які
перебувають на території Російської
Федерації, є проблемою адміністративно-
організаційною, а не політичною.

В Україні ремонтуватимуть та технічно

обслуговуватимуть літаки Boeing        

Державне підприємство "Завод 410
цивільної авіації" вже розпочало освоєння
послуг з ремонту та технічного
обслуговування авіаційної техніки.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Держкіно провело серію зустрічей і заходів на

Berlinale        

Українське «кінематографічне посольство»
провело десятки зустрічей і заходів у
рамках 69 кінофестивалю в Берліні.

Новий посол Вірменії розпочав дипмісію в

Україні        

Заступник міністра закордонних справ
України Василь Боднар прийняв копії вірчих
грамот від новопризначеного посла
Вірменії в Україні Тіграна Сейраняна.

Росія лякає Європу “голою” (порожньою)...

трубою        

В Москві знову розповідають про нібито
“ненадійність” української ГТС і суто
економічний підхід до прокладання
“Північного потоку-2”. В Європі не вірять,
але напору Кремля опираються дуже
мляво

12 лютого. Пам’ятні дати        

Цього дня, у 1939 році, на Закарпатті,
відбулись перші вибори до Сойму
Карпатської України.

Окупанти за добу 12 разів порушили "тишу", один

боєць поранений        

Російські окупаційні війська за минулу добу
12 разів порушили режим припинення
вогню, у тому числі 8 - із застосуванням
забороненого Мінськими домовленостями
озброєння.
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На українських дорогах використовують уже 50

радарів TruCam 

Патрульні поліцейські з понеділка, 11
лютого, почали використовувати ще 20
радарів для вимірювання швидкості на
дорогах TruCam, наразі їх на українських
дорогах уже 50.

Мототренди в США: електромотоцикли для жінок-

байкерок        

Моторинок насправді – одна з небагатьох
сфер, що яскраво демонструє, наскільки
швидко змінюється образ нашого життя

На Україну чекає мокрий сніг і вітер, але вдень

"плюс"        

Мокрий сніг з дощем очікується 12 лютого в
Україні, вдень у більшості центральних та
північних областей значні опади, на
дорогах ожеледиця, протягом доби від 1°
морозу до 4° тепла.

12 лютого: народний календар і астровісник        

Нині Трьох Святих; куди побіжать зайці, а
куди – миші, та чи варто слухати
солодкоголосих сирен
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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