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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 25.02.19

На кордоні Венесуели та Колумбії знову

зіткнення: є загиблі та поранені        

Щонайменше чотири людини загинули і
сотні отримали поранення в результаті
сутичок на кордоні Венесуели.

Штати прокоментували погрози Росії націлити на

них ракети        

Попередження і чергові погрози від
очільника Кремля Володимира Путіна щодо
наслідків для США після розірвання
ракетного договору є порожніми словами.

Держдеп: Штати готують додаткові заходи тиску

на режим Мадуро        

США вживатимуть подальші заходи для
тиску на офіційного президента Венесуели
Ніколаса Мадуро після того, як кілька
людей загинули в сутичках з військовими...

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2647288-na-kordoni-venesueli-ta-kolumbii-znovu-stalisa-zitknenna-e-postrazdali-ta-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2647220-stati-prokomentuvali-pogrozi-rosii-naciliti-na-nih-raketi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2647318-derzdep-stati-gotuut-dodatkovi-zahodi-tisku-na-rezim-maduro.html


25.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/6958f1gtci988q1yb399r1oqr9b3uufcp5ma91r5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6958f1gtci988q1yb399r1oqr9b3uufcp5ma91r5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 2/6

УКРАЇНА І СВІТ

Трамп вирішив відстрочити введення мит на

товари з Китаю        

Президент США Дональд Трамп вирішив
відстрочити введення нових мит на товари
з КНР.

Качинський дав старт виборчим кампаніям для

правлячої партії у Польщі        

Лідер правлячої у Польщі партії “Право і
Справедливість” (PiS) Ярослав Качинський
дав старт двом виборчим кампаніям для
своєї партії в 2019 році: до
Європарламенту у травні, та до
парламенту країни восени цього року.

У парламент Молдови проходять чотири партії        

Партія соціалістів, якою керує президент
Молдови Ігор Додон, лідирує за підсумками
обробки 97,15% бюлетенів на
парламентських виборах.

У Стамбулі з благословення Варфоломія

відслужили літургію пам'яті Небесної сотні 

У Стамбулі з благословення Вселенського
патріарха Варфоломія відслужили літургію
на вшанування пам’яті героїв Небесної
сотні.

Клімкін засудив насильство у Венесуелі        

Україна засуджує насильство на кордонах
Венесуели під час блокування ввезення
гуманітарної допомоги в країну.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Українська діаспора Нью-Йорка обговорила

президентські вибори        

У Нью-Йорку відбулося обговорення
“Вибори Президента 2019: перспективи
для майбутнього української держави” за
участі української громади міста та знаних
політологів...

Українські прапори в бельгійському «Атоміумі»:

солідарність з Кримом і усією Україною        

Так званий «Атоміум» у столиці Бельгії –
це особливе місце

25 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні день народження Леся Курбаса –
режисера, актора, реформатора
українського театру.

Окупанти застосовують артилерію та 120-мм

міномети, загинув військовий        

За минулу добу окупанти 16 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Балуха перевезли в СІЗО Армавіра —

правозахисники        

Український політв'язень Володимир Балух
у даний час перебуває в СІЗО м. Армавір
Краснодарського краю.
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МВС запустило онлайн-моніторинг порушень        

МВС запустило систему онлайн-
моніторингу порушень на виборах.

Німеччина може спростити правила депортації        

Через різні причини майже половина осіб,
які підлягали депортації з Німеччини, торік
дійсно залишили країну.

У США помилково засудженому чоловікові

виплатять $21 мільйон        

У США влада каліфорнійського міста Сімі
Уаллі погодилась виплатити 21 мільйон
доларів чоловіку, який провів 39 років у
в'язниці за вбивство, якого він не скоював.

"Зелена книга" - найкращий фільм року        

Американська академія кінематографічних
мистецтв і наук визнала найкращим
фільмом 2018 року «Зелену книгу»,
вручивши йому золоту статуетку в головній
категорії.

Рамі Малек отримав свого першого "Оскара"        

Одна з найпрестижніших премій у галузі
кінематографа «Оскар» у номінації
«Найкращий актор» під час цьогорічної
церемонії Американської кіноакадемії
дісталася Рамі Малеку.
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Перший день весни буде з “плюсом” і дощем        

В Україні 25 лютого очікується мінлива
хмарність, у східних областях місцями
невеликі опади, на решті території без
істотних опадів. На Лівобережжі та в
Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

25 лютого: народний календар і астровісник        

Чи настане після Олексія Рибного відлига,
готуємо насіння під новий урожай і
запасаємося рятувальними жилетами

СПОРТ

Український плавець Романчук переміг на

змаганнях в Бельгії        

Михайло Романчук першим фінішував на
дистанції 400 метрів вільним стилем.

Футбол: українська "молодіжка" отримала

суперників на чемпіонаті світу        

Суперниками збірної України з футболу на
чемпіонаті світу до 20-ти років (U-20), що
відбудеться у Польщі, будуть збірні Катару,
США та Нігерії.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства
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