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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 21.02.19

Росія в ООН заявила про "свій Крим назавжди"        

Попри міжнародний тиск та визнання
світом Криму, як окупованої Росією
території, представники Москви
проголошують з найвищої трибуни в ООН,
що вони "назавжди" закріпили свій
суверенітет за півостровом.

Brexit: в Єврокомісії заявляють про

конструктивні переговори Мей та Юнкера        

Ще один раунд переговорів між
президентом Єврокомісії Жаном-Клодом
Юнкером і прем’єр-міністром Великої
Британії Терезою Мей щодо Угоди про
Brexit відбувся «у конструктивному дусі».

Президент Ірану заявляє про "максимальну"

напругу у відносинах із США        

Напруга у відносинах між Сполученими
Штатами й Іраном нині - на найвищому
рівні.
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УКРАЇНА І СВІТ

Міністр оборони Туреччини їде на переговори до

Вашингтона        

Турецька делегація на чолі з міністром
оборони Хулусі Акаром у четвер відбуває
на перговори до Вашингтона.

Трамп назвав The New York Times "ворогом

народу"        

Президент США Дональд Трамп назвав
"ворогом народу" авторитетне
американське видання The New York Times,
яке часто критикує політику адміністрації
Білого дому.

Генпрокурор США планує оголосити про

завершення розслідування Мюллера – CNN 

Новий генеральний прокурор США Вільям
Барр планує вже наступного тижня
оголосити про завершення розслідування
спецпрокурора Роберта Мюллера щодо
втручання Росії у президентські вибори в
США.

Swedbank запідозрили у причетності до

відмивання $4,3 мільярда “брудних грошей” 

Шведський банк Swedbank запідозрили у
причетності до масштабного відмивання
грошей, що призвело до великого
фінансового скандалу у балтійському
регіоні. 

Вашингтон пригрозив Росії новими санкціями

через її агресію проти України        

США назвали російську окупацію Криму в
2014 році "нахабною", заявили, що
зберігатимуть тиск на Росію до виконання
нею Мінських угод та деокупації
українського півострова, а також
пригрозили новими санкціями проти РФ.
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Зміни до Конституції про курс України на ЄС і

НАТО набули чинності        

Зміни до Конституції, які закріплюють курс
України на членство в Європейському
Союзі та НАТО з 21 лютого набули
чинності.

ЄС запровадить санкції проти восьми росіян

через захоплених українських моряків        

Посли Євросоюзу домовилися про
запровадження додаткових санкцій проти
громадян Росії. 

Віце-президент ЄП: Наша позиція щодо підтримки

України – непохитна, як скеля        

Україна за останні кілька років досягла
успіхів у демократичному розвитку,
незважаючи на величезний політичний і
економічний тиск та агресію з боку Росії.

Євросоюз закликає ООН повністю виконати

гуманітарну програму для України        

Загалом, 5,2 млн жителів України так чи
інакше відчувають на собі вплив російської
агресії, при чому 2,3 млн людей
потребують гуманітарної підтримки, в тому
числі з боку ООН, однак гуманітарна
програма ООН для України виконується
лише на 37%.

Порошенку у Філадельфії вручили нагороду

"Міжнародний державний діяч"        

Рада з питань світових справ Філадельфії
(World Affairs Council of Philadelphia)
вручила Президентові Петру Порошенку
відзнаку «Міжнародний державний діяч».
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ТОЧКА ЗОРУ

Порошенко і Гутерреш домовилися про візит

заступника Генсека ООН в Україну        

Президент Петро Порошенко і
Генеральний секретар ООН Антоніу
Гутерреш домовилися про візит в Україну
заступника Генсека з політичних питань. 

Українська корупція залишила слід у 65 країнах -

НАБУ        

Національне антикорупційне бюро України
знайшло прояви української корупції у 65
країнах світу.

Порошенко - Генасамблеї ООН: Росія не

демонструє жодного наміру зупинитися        

Виступ Президента України Петра
Порошенка на дебатах Генеральної
Асамблеї ООН з пункту порядку денного 67
“Ситуація на тимчасово окупованих
територіях України”

Лауреати Шевченківської премії-2019 — хто

вони        

Укрінформ коротко знайомить з нинішніми
лауреатами найвідомішої творчої премії –
людьми, які стали обличчям сучасної
української культури

Іноземці-шукачі роботи в Україні: хто, звідки і

скільки        

Приплив іноземної робочої сили в Україну
збільшується, але це ще не заміна армії
наших трудових мігрантів

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2644895-porosenko-i-guterres-domovilisa-pro-vizit-zastupnika-genseka-oon-v-ukrainu.html
https://ukrinform.de/rubric-society/2644850-ukrainska-korupcia-zalisila-slid-u-65-krainah-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2644504-laureati-sevcenkivskoi-premii2019-hto-voni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2644755-inozemcisukaci-roboti-v-ukraini-hto-zvidki-i-skilki.html


21.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/6bi1h3micubqzf3hhansz4ttdq8ga6k1bcs5i8eudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6bi1h3micubqzf3hhansz4ttdq8ga6k1bcs5i8eudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 5/8

СУСПІЛЬСТВО

Музей сотні ремесел        

Як хобі може перерости у 20-тисячну
колекцію, розповімо у проекті «Точка на
карті», який цього разу запрошує на
екскурсію в народний музей історії ремесел
«Ремісничий двір» у Житомирі

21 лютого. Пам'ятні дати        

Щороку, 21 лютого, світова громадськість
відзначає Міжнародний день рідної мови.

За добу окупанти випустили 125 мін, під

Мар’їнкою працює снайпер        

За минулу добу окупанти 13 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В ході
бойових дій один військовослужбовець
Об'єднаних сил отримав смертельне
поранення.

Українська православна церква у США

відслужила панахиду за героями Небесної Сотні        

Подвиг героїв Небесної Сотні, які поклали
життя за Україну, мають пам’ятати всі
покоління українців, вважає першоієрарх
Української православної церкви  у США
митрополит Антоній.

Джастін Трюдо вшанував Героїв Небесної Сотні        

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо
віддав шану полеглим Героям Небесної
Сотні.
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У Брюсселі вшанували пам'ять Героїв Небесної

Сотні        

Дипломати Представництва України при
ЄС вшанували пам'ять Героїв Небесної
Сотні.

У Лісабоні вшанували Небесну Сотню та

інсценізували Майдан під посольством РФ 

Українці у Лісабоні 20 лютого вшанували
пам‘ять Героїв Небесної Сотні та
інсценізували Майдан під посольством
Росії.

У Ризі вшанували Героїв Небесної Сотні та

пікетували посольство РФ        

У столиці Латвії пройшли заходи на честь
Революції Гідності, включаючи молебень
по Героям Небесної Сотні, а також мітинг-
пікет біля російського посольства під
гаслом «Крим – це Україна!».

Латвія в ООН закликала Росію звільнити

Сущенка та інших політв'язнів        

Постійний представник Латвії при ООН
Андрейс Пилдеговічс закликав Росію
звільнити незаконно ув'язнених
українського кінорежисера Олега Сенцова,
журналіста Укрінформу Романа Сущенка, а
також...

Денісова просить перевірити, де тримають

Балуха у Краснодарі        

Українського політв'язня Володимира
Балуха етапували до російського
Краснодара.
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Українка з Італії та київський репер презентували

пісню-гімн закордонних українців        

Українська бандуристка з Італії EKA Project
(Eka Caterina) та київський репер Міха
Невідомський презентували 20 лютого
спільний проект - пісню «Моя Україна», яку
вже охрестили гімном закордонних
українців.

Українка Журавок виграла "срібло" чемпіонату

Європи з біатлону в Білорусі        

Українка Юлія Журавок стала срібним
призером у перший змагальний день
чемпіонату Європи з біатлону, який
проходить у Раубічах (Білорусь).

Samsung показала смартфон з гнучким екраном        

Компанія Samsung презентувала новий
смартфон Galaxy Fold, який має гнучкий
екран та шість камер.

21 лютого: народний календар і астровісник        

Яким буде Захар, а яким — березень, що
вже варто діставати з комори і кому нині
щаститиме
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