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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 19.02.19

"Прокидайтесь": Макрон виступить з великим

зверненням до європейців щодо Brexit        

Французький президент Еммануель
Макрон виступить із масштабною
промовою перед європейцями, в якій
опише Brexit як сигнал прокинутися...

Трамп пригрозив венесуельським військовим

через підтримку Мадуро        

Президент США Дональд Трамп цього
понеділка в своїй промові наголосив, що
представникам військових кіл Венесуели
слід "працювати в напрямку демократії"
або ж готуватися "втратити все, що вони
мають".

Сирійські курди просять США не виводити

війська повністю        

Сили курдів, підтримувані США, закликали
західні країни залишити в Сирії близько 1-
1,5 тисячі військових для допомоги в
боротьбі проти Ісламської Держави.
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УКРАЇНА І СВІТ

Російські експортери втратили $6,3 мільярдів

через економічні санкції - ЗМІ        

Щодо російських товарів, за станом на
кінець 2018 року, 62 країни застосовують
159 обмежувальних заходів.

Компанії та організації у Штатах зазнали кібер-

нападів з Ірану й Китаю – NYT        

Масовані хакерські атаки з боку Ірану й
Китаю активізувалися проти США після
загострення відносин адміністрації Трампа
з цими країнами, внаслідок чого
постраждали десятки корпорацій і
урядових агентств.

Трамп розглядає чотири кандидатури на посаду

постпреда Штатів при ООН – ЗМІ        

Після того, як речниця Держдепартаменту
США Хізер Науерт офіційно припинила
бути кандидатом на посаду постійного
представника США при ООН, президент
Трамп обирає номінанта з-поміж чотирьох
основних кандидатів.

Порошенко: Мета Кремля - знищити українську

державність        

Росія намагається знищити українську
державність, що підтверджується її
агресивними діями в Азово-Чорноморських
водах і захопленням українських моряків.

Порошенко подякував Туску за "азовський

пакет" санкцій проти Росії        

Президент України Петро Порошенко
подякував Президенту Європейської Ради
Дональду Туску за сьогоднішнє рішення
Ради ЄС щодо запровадження «азовського
пакету» санкцій.
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ТОЧКА ЗОРУ

Геращенко: Персональні санкції проти РФ -

напівфабрикат, чекаємо секторальних        

Україна очікує від Євросоюзу секторальних
санкцій та жорстких заходів проти
Російської Федерації.

Чийгоз розповів, куди етапували Балуха        

Українського політв'язня Володимира
Балуха етапували в Краснодар.

Павла Гриба доставили на суд із температурою -

батько політв'язня        

Політв'язня Павла Гриба доставили на
судове засідання 18 лютого із підвищеною
температурою.

Три події світу. Несподівана Меркель, подвійний

центр із Вашингтона та гримаси путінізму        

55-а Мюнхенська конференція з питань
безпеки дала чимало приводів для
роздумів

Враг у ворот: Pешающая битва Украины за

свободу        

Вмешательство в выборы не является
чем-то новым для Кремля, и выборы в
Украине – не  исключение.
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СУСПІЛЬСТВО

Єврочиновники хочуть “закрутити гайки” в

Інтернеті        

В чому суть пропонованих Євросоюзом
реформ “авторського права” в Інтернеті та
їх наслідки для України

19 лютого. Пам’ятні дати        

П’ять років тому, в ніч на 19 лютого 2014
року, під час Революції Гідності відбувся
штурм Майдану, захоплення і підпал
будівлі Федерації профспілок України.

На Донбасі - 12 ворожих обстрілів за добу, троє

військових поранені        

Минулої доби російські окупаційні війська
12 разів порушили режим припинення
вогню, з них 10 разів – із застосуванням
артилерійських систем калібру 122 мм та
мінометів калібрів 120 і 82 мм із витратою
117 снарядів та мін.

Фріз розповіла, як Мінветеранів

співпрацюватиме з громадськими організаціями        

Міністерство у справах ветеранів буде
проводити всю свою діяльність з
громадськими організаціями виключно на
конкурсній основі.

Мін'юст допоможе українцям судитися з

недобросовісними постачальниками послуг 

У випадку погроз конфіскацією квартири за
несплату комунальних послуг міністр
юстиції Павло Петренко радить звертатися
по допомогу до центрів безоплатної
правової допомоги Міністерства юстиції
України.
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В Японії випробують метод лікування хребта за

допомогою iPS-клітин        

Уряд Японії схвалив проведення клінічних
випробувань методу лікування ушкоджень
спинного мозку з використанням
індукованих плюрипотентних стовбурових
клітин (iPS-клітин).

Китай будує першу космічну електростанцію        

КНР планує запустити випробувальну
сонячну станцію до 2025 року. Накопичена
нею енергія буде передаватися на Землю
за допомогою мікрохвильового або
лазерного променя.

19 лютого: народний календар і астровісник        

Ким опікується святий Вукол, як швидко
згасне ранкова зоря і чи вередуватиме Діва
під час повні
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


