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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 18.02.19

18 лютого. Пам’ятні дати        

Цього дня, 5 років тому, в
Україні розпочався найтрагічніший етап
Революції Гідності.

Стан здоров'я Скрипаля погіршився - ЗМІ        

Стан здоров'я колишнього розвідника ГРУ
РФ Сергія Скрипаля погіршився, йому
надають медичну допомогу у нього вдома.

Митна війна: Трамп заявив про великий прогрес

з Китаєм на багатьох фронтах        

Президент США Дональд Трамп заявив, що
його адміністрація досягла значних
зрушень у переговорах із Пекіном щодо
врегулювання торгових суперечок.
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Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами

усіх країн ЄС        

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза
Мей планує ще раз обговорити питання
виходу Сполученого Королівства зі складу
Євросоюзу з усіма главами держав та
урядів країн-членів ЄС.

Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії

отримали нагороди в Мюнхені        

Прем'єр-міністр Республіки Північна
Македонія Зоран Хаєв і його грецький
колега Алексіс Ціпрас були удостоєні
щорічної нагороди Мюнхенської
конференції з питань безпеки «Ewald von
Kleist».

Партія Качинського продовжує зберігати

упевнене лідерство в Польщі        

Партія “Право і Справедливість” (PiS)
Ярослава Качинського спільно з
коаліційними партіями “Солідарна Польща”
та “Порозуміння” продовжує зберігати
впевнене лідерство за підтримкою
населення.

Шведський міністр про нову сімейну політику

Угорщини: Пахне 30-ми роками        

Угорщина викликала посла Швеції до
міністерства закордонних справ після того,
як шведський міністр соціальних справ
Анніка Страндхол заявила, що нова
сімейна політика Будапешта "пахне 1930-
ми роками".

Нетаньягу призначив нового главу МЗС Ізраїлю        

Головою Міністертсва закордонних справ
Ізраїлю став Ісраель Кац.
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УКРАЇНА І СВІТ

На Гаїті протестувуали проти президента        

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі тривають
масові протести з вимогою відставки
президента країни Жовенеля Моїза.

У Вашингтоні згадали молитвою загиблих героїв

Небесної Сотні        

Напередодні п'ятої річниці трагічних подій на
Майдані 2014 року, коли в боротьбі за
європейський вибір України загинуло понад сто
активістів, у центрі Вашингтона відбулися
поминальні заходи в пам'ять про жертв Небесної
сотні.

“Об’єднані прапором”: у центрі Парижа
підтримали кримських татар і полонених

моряків 

У Парижі підтримали кримських татар, які
зазнають репресій від російської
окупаційної влади в Криму, та вимагають
звільнити полонених в РФ українських
військових моряків.

Геращенко вважає, що екс-омбудсмен

Карпачова підігрує Кремлю 

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина
Геращенко вважає, що Росія використовує
колишнього омбудсмена України Ніну
Карпачову в гібридній війні проти України.

Клімкін у Брюсселі зустрівся із головою ОБСЄ        

Міністр закордонних справ України, який
щойно прибув до Брюсселя, розпочав свій
робочий візит із зустрічі з діючим головою
ОБСЄ, Міністром закордонних справ
Словаччини Мірославом Лайчаком.
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ТОЧКА ЗОРУ

Порошенко з колегами із Польщі та Литви

поговорять про війну та енергобезпеку        

Президенти України, Польщі та Литви
Петро Порошенко, Анджей Дуда та Даля
Грібаускайте на зустрічі наприкінці лютого
у польському Любліні обговорять питання
військової та енергетичної безпеки.

Українки Терлюга і Крива вибороли «срібло» на

Karate1 Premier League в Дубаї        

Наші дівчата поступилися у фінальних
сутичках.

Українці стали шостими в одиночній змішаній

естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в США        

У Солт-Лейк-Сіті (США) завершилася
одиночна змішана естафета -
передостання гонка восьмого етапу Кубка
світу з біатлону сезону 2018-2019 років.

Євробачення: Джамала радіє, що глядачі

оцінили виступ гурту Freedom Jazz        

Переможниця пісенного конкурсу
"Євробачення-2016" і член журі на
цьогорічному національному відборі
Джамала радіє з того, що глядачі гідно
оцінили артистизм і професіоналізм гурту
Freedom Jazz у другому півфіналі.

Габсбург, який обрав українську ідентичність.

Василь Вишиваний і наш час        

Лекцією Тімоті Снайдера відкрився рік
культури України в Австрії
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СУСПІЛЬСТВО

Лі Страсберг. Одкровення від раббі        

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

Невиліковна дружба народів, або Як переламати

патерналізм        

Репортаж із тупика – географічного і не
тільки

Донбас: окупанти випустили по позиціях

Об'єднаних сил 55 мін        

Російські окупаційні війська за минулу добу
10 разів порушили режим припинення
вогню. Озброєння, заборонене Мінськими
домовленостями, застосовувалося ними
сім разів. 

Окупанти стріляли по безпілотнику спостерігачів

у районі Золотого - СЦКК        

Російські окупаційні війська відкривали
вогонь по безпілотнику спостережної місії
ОБСЄ над ділянкою розведення в районі
Золотого.

Ізраїльські танки атакували блокпости ХАМАС        

Танки армії Ізраїлю атакували два пости
представників палестинського
ісламістського руху ХАМАС у відповідь на
поранення ізраїльського
військовослужбовця.
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Шістеро людей загинули під час стрілянини в

Мексиці        

П'ятеро чоловіків і одна жінка загинули в
результаті стрілянини, ще троє отримали
поранення.

В Індії затримали 23 особи через атаку смертника

на автобус із військовими        

В Індії правоохоронці затримали 23 особи
за підозрою у причетності до теракту у
Кашмірі.

Промисловість «з минулого» карає людей XXI

століття        

Киянам знайома нинішня страшна аварія
на бразильській шахті, технічні причини
якої один-в-один повторили Куренівську
трагедію 1961 року

В Ірландії хочуть пустити з молотка острів за

майже $1,5 мільйона        

Прісноводні озера, соколи-сапсани та
зруйнований монастир - це деякі з
коштовностей, що чекають на покупця
острова біля західного узбережжя Ірландії.

Україні обіцяють сніг і мороз після кількох

теплих днів        
(Карта)
В Україні у понеділок, 18 лютого, опадів не
очікується, на більшій частині території
країни вдень повітря прогріється до 4-9°
тепла.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

18 лютого: народний календар і астровісник        

Від чого береже свята Агата, чи скоро
прилетять із вирію птахи і чи помиряться
Меркурій із Нептуном
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