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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 20.02.19

20 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні День Героїв
Небесної Сотні.

Вибори до Європарламенту: ЄС готується

протидіяти втручанням і маніпуляціям        
(Резолюція)
Рада міністрів ЄС ухвалила резолюцію, яка
має убезпечити травневі вибори до
Європарламенту від загроз та забезпечити
вільний і справедливий виборчий процес.

Держдеп спростував заяву Лаврова, що Штати

хочуть "розколоти" Сирію        

Офіційний Вашингтон категорично
спростував несподівану заяву міністра
закордонних справ Росії Сергія Лаврова
про те, що Сполучені Штати ніби прагнуть
"розколоти" Сирію по річці Євфрат.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2643494-20-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2644018-vibori-do-evroparlamentu-es-gotuetsa-protidiati-vtrucannam-i-manipulaciam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2644117-derzdep-sprostuvav-zaavu-lavrova-so-stati-hocut-rozkoloti-siriu.html


20.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/6ach1fetz14zjfytno7u7zyg4iz3s33cey1r818ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6ach1fetz14zjfytno7u7zyg4iz3s33cey1r818ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 2/6

УКРАЇНА І СВІТ

Трамп заявив, що не поспішає з

денуклеаризацією КНДР        

Президент Трамп хоче бачити, як Північна
Корея зрештою відмовиться від програми
ядерної зброї, але він не підганяє Пхеньян,
оскільки, на його думку, відносини між США
і КНДР мають позитивну динаміку.

США відправляють до В'єтнаму головного

дипломата по КНДР готувати саміт з Кімом 

Держдепартамент США відряджає до
В'єтнаму високопоставленого дипломата
Стівена Бігана, який координує роботу на
північнокорейському напрямі, для
підготовки саміту лідерів США і КНДР, що
має відбутися за тиждень.

Екс-радник Трампа фігурує в розслідуванні

Конгресу США щодо ядерних технологій        

Екс-радник президента США з питань
нацбезпеки Майкл Флінн, який був одним із
обвинувачуваних у "російській" справі
Роберта Мюллера, фігурує в розслідуванні
Конгресу США щодо спроби передачі
ядерних технологій Ер-Ріяду.

Ніхто в ЄС не проти збільшення тривалості Brexit

– Юнкер        

Президент Європейської Комісії Жан-Клод
Юнкер у вівторок заявив, що ніхто з членів
ЄС не блокуватиме розширення періоду
виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Уряд Британії обіцяє захистити фермерів у разі

жорсткого Brexit        

Уряд Великої Британії застосовуватиме
мита на імпорт продовольства, щоб
захистити фермерів у разі жорсткого Brexit.
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ТОЧКА ЗОРУ

Клімкін розкритикував Захід через недостатню

реакцію на агресію Росії        

Глава МЗС України Павло Клімкін
розкритикував Захід через недостатній тиск
на Москву та закликав до реальних дій,
здатних змінити поведінку Кремля.

В МЗС Австрії запевнили, що підтримують

незалежність та суверенітет України        

Міністр закордонних справ Австрії Карін
Кнайссль під час бесіди з главою МЗС
України Павлом Клімкіним у Брюсселі
запевнила, що Австрія підтримує
незалежність та суверенітет України.

Технічна місія ООН могла би зрушити

обговорення питання миротворців у Радбезі        

Україна розраховує, що Генеральний
секретар ООН скористається своїм правом
відправити на Донбас технічну місію ООН
для оцінки параметрів можливої
миротворчої місії.

Матеу в Краматорську запевнив у подальшій

підтримці Донеччини в ООН        

Виконуючий обов’язки Координатора ООН
Пабло Матеу запевнив керівництво
Донецької області у подальшій підтримці
регіону із боку Організації Об’єднаних
Націй.

Ворог біля воріт: вирішальна битва України за
свободу

Втручання у вибори не є чимось новим для
Кремля, і вибори в Україні - не виняток.
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СУСПІЛЬСТВО

Парламентські вибори у Молдові: знову між

Сходом і Заходом        

Чому молдовські виборці будуть
заповнювати чотири бюлетеня

Хасиди як привід нових принципів туристичного

збору        

Великі готелі рівня 5*, в яких вартість
номера сягає 8-10 тисяч на добу, відтепер
будуть платити таку ж суму збору, як і
дешеві хостели

Донбас: 16 ворожих обстрілів за добу, поранені

троє бійців ЗСУ        

Минулої доби російські окупаційні війська
16 разів порушили режим припинення
вогню. При цьому озброєння, заборонене
Мінськими домовленостями, було
застосовано 15 разів.

Курди близькі до взяття останнього анклаву ІДІЛ

у Сирії - Reuters        

Підтримувані США збройні формування вже
близькі до ліквідації останнього анклаву так
званої Ісламської Держави на території
Сирії.

ЄС погодив нові правила випуску документів з

біометричними даними        

Європейський Союз погодив нові, єдині для
всіх держав-членів правила щодо випуску
ідентифікаційних документів для громадян
ЄС, що посилить їх надійність та
сприятиме зменшенню випадків
шахрайства із ними.
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У системі безоплатної правової допомоги

Мін'юсту введуть нові сервіси        

У 2019 році система безоплатної правової
допомоги запровадить медіацію у справах
неповнолітніх та створення незалежних
провайдерів БПД на базі юридичних клінік.

Реєстр субсидій: державну допомогу тепер не

приховаєш        

Щоправда, оперативність оновлення
інформації в Реєстрі й досі бажає бути
кращою

Влада врегулює бізнеси, що полюбляють

дрібнитися на ФОПи        

Схема, за якою роботодавці
використовують працю фізичних осіб-
підприємців – ФОПів, з одного боку завдає
збитків державі, з іншого – сприяє розвитку
деяких “проривних” сфер.

Чого чекати від погоди: майже всюди “плюс”, а

на Лівобережжі до -12°        

В Україні у середу невеликі дощі пройдуть
місцями в західних та північних областях,
температура вночі від 2° тепла до 3°
морозу, вдень 2-7° тепла.

20 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Луки; хто сміятиметься крізь плач,
кому гукнеться, а кому відгукнеться і чим
неодмінно варто скористатись 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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