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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 22.02.19

Головну загрозу для США становлять Росія і

Китай - Клеппер        

Росія несе головну загрозу для США у
короткостроковій перспективі, а Китай - у
довгостроковій.

США мають намір залишити близько 200

військових у Сирії        

Сполучені Штати залишать у
Сирії приблизно 200 військовослужбовців,
на яких буде покладено миротворчі функції.

Демократи обіцяють розкрити звіт Мюллера,

якщо Мін'юст спробує приховати деталі        

Після того як Роберт Мюллер завершить
"російське" розслідування і передасть звіт у
Білий дім, Конгрес також має намір
отримати цей документ у повному обсязі.
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УКРАЇНА І СВІТ

ЄС звинуватив Туреччину у порушенні

Європейської конвенції з прав людини 

ЄС визнав дії Туреччини із судового
переслідування учасників громадських
протестів, арештів членів парламенту,
науковців та журналістів, які висловлюють
критику на адресу влади...

У США 11 венесуельських дипломатів перейшли

до Гуайдо        

У США 11 з 56 венесуельських дипломатів
перейшли до опозиції на чолі з її ледером
Хуаном Гуайдо.

Євросоюз виділив €2,2 мільйона на розвиток

свободи медіа        

ЄС оголосив про започаткування трьох
масштабних проектів у сфері підтримки
свободи медіа та плюралізму загальною
вартістю 2,2 мільйона євро.

Порошенко їде до Польщі        

Президент України Петро Порошенко
відвідає у п’ятницю з робочим візитом
польський Люблін, де спільно з колегами з
Польщі і Литви Анджеєм Дудою і Далею
Грібаускайте відвідає штаб міжнародної
литовсько-польсько-української бригади
ЛитПолУкрБриг.

Канада в ООН закликала Росію звільнити

українських моряків        

Офіційна Оттава наполягає, щоб Росія
мусила негайно звільнити українських
моряків, захоплених у полон наприкінці
минулого року поблизу Керченської
протоки.
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ТОЧКА ЗОРУ

Фігуранту "справи Хізб ут- Тахрір" окупанти

"шиють" ще й заклики до терактів        

У Криму проти фігуранта другої
бахчисарайської «справи Хізб-ут
Тахрір» Сейрана Салієва окупанти
порушили кримінальну справу через
відеозапис у російській соцмережі
«Вконтакте». 

Криза в та навколо України загрожує нашій

безпеці – голова ОБСЄ        

Криза в та навколо України продовжує
підривати безпеку в усьому регіоні ОБСЄ.

Росія втрутилася у вибори у США методами, які

випробувала в Україні - Клеппер        

Методи, які Кремль застосував для
втручання у президентські вибори у США
2016 року, росіяни перед тим
випробовували в Україні, вважає директор
національної розвідки США у 2010-2017
роках, генерал Джеймс Клеппер.

Молдова не визнає анексію Криму - МЗС        

Республіка Молдова не визнає анексію
Криму і підтримує зусилля України з
відновлення суверенітету і територіальної
цілісності української держави.

Хацкевич: "Динамо" добилося результату в дуже

важкому матчі        

Наставник київського "Динамо" Олександр
Хацкевич прокоментував результат матчу у
відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА
проти грецького "Олімпіакоса", який
відбувся на столичному НСК "Олімпійський"
(1:0).
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СУСПІЛЬСТВО

Мама, яка змінює школу        

У Перечинській ОТГ на Закарпатті  мама
школярки організовує для вчителів поїздки
в школи Австрії та Німеччини, аби вчителі
бачили, що і як треба змінювати в освіті
вдома

22 лютого. Пам’ятні дати        

Цього дня, 5 років тому, Верховна Рада
скинула Януковича, звільнила Тимошенко,
переобрала спікера і призначила нового
міністра внутрішніх справ.

Донбас: 7 ворожих обстрілів, поранені троє

українських бійців        

Минулої доби російські окупаційні війська 7
разів порушили режим припинення вогню.
При цьому озброєння, заборонене
Мінськими домовленостями, було
застосовано 4 рази.

Кількість загиблих від пожежі у Бангладеш

зросла до 110        

До 110 осіб зросла кількість загиблих у
результаті пожежі в житлових будинках
столиці Бангладеш Дакки. Ще близько
півсотні людей травмовані. 

У Сирії знайшли поховання трьох з половиною

тисяч жертв ІДІЛ        

Біля сирійського міста Ракка знайшли
масове поховання жертв терористичної
організації Ісламська держава.
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Індія вирішила залишити Пакистан без води        

Уряд Індії прийняв рішення призупинити
дію водного договору з сусідньою країною.

NASA залучає міжнародних партнерів для

польоту на Місяць        

Агентство NASA оголосило про реалізацію
нової стратегії освоєння Місяця, яка
передбачає залучення міжнародних та
комерційних партнерів для освоєнням
ресурсів супутника Землі.

Ізраїль відправив до супутника Землі місяцехід        

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона
Маска вивела в космос перший
ізраїльський космічний апарат з
місяцеходом Beresheet.

Морози повертаються в Україну , на сході до

-17°        

У п'ятницю в Україні температура
знизиться до 2-7° морозу, в окремих
областях очікується сніг.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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