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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 13.02.19

ЄС погодив інструменти боротьби з
фінансуванням тероризму та відмиванням

грошей        

Європарламент та Єврорада досягли
політичної згоди навколо пропозицій
Європейської Комісії щодо спрощення
транскордонного доступу правоохоронних
органів до фінансової інформації.

Трамп незадоволений тим, як Конгрес хоче

уникнути нового "шатдауну"        

Глава Білого дому Дональд Трамп
висловив незадоволення тим, що
республіканці й демократи в Конгресі
домовились про компроміс для уникнення
"шатдауну"...

Трамп допустив продовження "дедлайну" для

досягнення угоди з Китаєм        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
заявив про можливість продовжити термін
для переговорів з китайською стороною та
не піднімати одразу тарифи на товари з
Китаю для досягнення мирової угоди в
торговельному протистоянні.
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УКРАЇНА І СВІТ

Не допустити підриву демократії ззовні: Помпео

пояснив, навіщо їде до Словаччини        

США підтримують демократичні процеси в
Словаччині, започатковані після повалення
комуністичного режиму в 1989 році, та
готові докладати більших зусиль, аби
протистояти підриву демократії та свободи
у цій країні.

Багато хто в Європі розуміє, що не варто

залежати від російського газу - Помпео        

Державний секретар США Майкл Помпео
заявив, що багато країн Європи
усвідомлюють справжню мету Росії, яка
пропонує їм свій газ, і що залежати від
цього – не в інтересах європейських
держав.

Македонія офіційно змінила назву        

Македонія 12 лютого повідомила, що
змінила свою назву на Північну Македонію,
як цього передбачає її договір із Грецією.

Порошенко візьме участь у спеціальному

засіданні Генасамблеї ООН        

У рамках спеціального засідання
Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації
на тимчасово окупованих територіях
України 20-го лютого запланований виступ
Президента України Петра Порошенка.

В Україні немає “внутрішнього конфлікту”, її

окупують солдати РФ - Німеччина в ООН        

Російський міф про "зелених чоловічків" і
"внутрішній український конфлікт" не
відповідає дійсності, адже Крим і Донбас
захопили та окупують російські солдати, а
Росія приховує правду про це.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2639209-ne-dopustiti-pidrivu-demokratii-zzovni-pompeo-poasniv-naviso-ide-do-slovaccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2639288-bagato-hto-v-evropi-rozumie-so-ne-varto-zalezati-vid-rosijskogo-gazu-pompeo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2639231-makedonia-oficijno-zminila-nazvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2639221-porosenko-vizme-ucast-u-specialnomu-zasidanni-genasamblei-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2639229-v-ukraini-nemae-vnutrisnogo-konfliktu-ii-okupuut-soldati-rf-nimeccina-v-oon.html


13.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/67jsb1g94u5szus8ys7zhfodis91yjbe5kyqr64mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/67jsb1g94u5szus8ys7zhfodis91yjbe5kyqr64mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/6

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Блокада Керченської протоки погіршує ситуацію

на сході України - Литва в ООН        

Економічна ситуація у східній Україні і так
складна, але блокада Керченської протоки
ще більше погіршує її, що негативно
впливає також на гуманітарну ситуацію у
регіоні.

Єльченко поглузував з надмірної уваги росіян до

виборів в Україні        

Росіяни тепер так часто говорять про
українські вибори, що здається, вони для
них вже важливіші за вибори російської
влади.

У Вашингтоні відбудеться міжнародний форум з

питань безпеки для України        

Український Конгресовий Комітет Америки
(УККА) збирає в Вашингтоні Десятий форум
"Американсько-Український діалог з питань
безпеки", учасники якого розглянуть усі
виміри гібридної війни проти України та
способи протидії РФ.

Росія незадоволена розслідуванням проти

Медведчука        

Заведення кримінальної справи проти
Віктора Медведчука демонструє небажання
України виконувати Мінські домовленості.

Скільки протримається столітній рейх Путіна        

Що хотів сказати і що сказав у своїй статті
«теоретик» Сурков
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13 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні світова громадськість відзначає
Всесвітній день радіо.

На Донбасі - п'ять ворожих обстрілів за добу,

один військовий поранений        

Минулої доби російські окупаційні війська 5
разів порушили режим припинення вогню,
у тому числі один раз із застосуванням
забороненого Мінськими домовленостями
озброєння.        

Повітряний рух над Бельгією закрили на добу

через страйк        

Диспетчерська служба Бельгії Skeyes
оголосила у вівторок про закриття
повітряного простору над країною у звязку
із оголошеним на середу, 13 лютого,
загальним страйком.

Суд США визнав наркобарона Ель-Чапо винним

по всіх звинуваченнях        

Суд Нью-Йорка визнав винним відомого
наркобарона-мільярдера Хоакіна Гузмана
за прізвиськом "Ель Чапо" (Коротун) по всіх
10 пунктах звинувачення, висунутих
федеральними прокурорами проти нього.

На Нобелівську премію миру цьогоріч номінували

понад 300 кандидатів        

До списку на здобуття Нобелівської премії
миру 2019 року увійшли понад 300
претендентів.
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Світовий Конґрес Українців оприлюднив гасло і

пам’ятні річниці на 2019 рік        

Світовий Конґрес Українців (СКУ) визначив
гасло на 2019 рік та закликав діаспору
відзначити низку пам’ятних річниць і
провести ряд пам’ятних заходів.

NASA знайшла другий масивний кратер під

льодовиком Гренландії        

Учені з NASA оголосили про виявлення ще
одного потужного ударного кратера під
крижаним покривом Гренландії.

В Україні сьогодні - мокрий сніг, вдень до 4°

тепла        
(Карта)
В Україні у середу, 13 лютого, очікується
невеликий мокрий сніг, вдень температура
повітря становитиме від 1° морозу до 4°
тепла.

13 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Кіра і Микити; кому додасть охоти
лютий і чому щаститиме клоунам
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