
26.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/6ms71zxnfkpuf4smcer9bahrh5s4okrzh3rmjpyudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6ms71zxnfkpuf4smcer9bahrh5s4okrzh3rmjpyudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 1/6

СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 26.02.19

Нацгвардія Венесуели відкрила вогонь на

кордоні з Колумбією        

Бійці Національної гвардії Венесуели у
понеділок відкрили вогонь на мосту імені
Симона Болівара на кордоні з Колумбією
для розгону учасників акцій протесту.

Радбез ООН збереться у вівторок для

обговорення ситуації у Венесуелі 

На вівторок, 26 лютого, призначене
засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації
у Венесуелі.

Кім Чен Ин приїхав на бронепотягу до В'єтнаму

зустрітися з Трампом        

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув на
бронепоїзді через кордон Китаю і В'єтнаму
на станцію Донгданг. 
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УКРАЇНА І СВІТ

Brexit: Британія та ЄС сьогодні продовжать

діалог        

У Брюсселі 26 лютого відбудеться
черговий раунд переговорів щодо виходу
Великої Британії з Євросоюзу.

Меркель: Долі ЄС і арабських країн тісно

переплетені        

Долі Європи і арабського світу дуже тісно
переплетені, тому сторони мають бути
зацікавлені у тісній співпраці.

Екс-представники адміністрації США закликали

Трампа скасувати указ про НС        

Щонайменше 58 високопоставлених
представників колишніх адміністрацій США,
у тому числі глав міністерств і відомств,
закликали президента Трампа скасувати
його указ...

Адвокати Манафорта просять суд Вашингтона

дати йому менше 10 років        

Адвокати екс-менеджера президентської
кампанії Трампа Пола Манафорта
пропонують суду винести рішення про
ув'язнення підзахисного менше ніж на 10
років по двох епізодах...

Комісія з цінних паперів та бірж США подала до

суду на Маска        

Комісія з цінних паперів та бірж звернулася
до федерального суду зі звинуваченням
виконавчого директора Tesla Ілона Маска у
порушенні угоди, якої він, його компанія та
комісія досягли минулого року.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

СММ ОБСЄ втратила міні-безпілотник на

окупованому Донбасі        

Спеціальна моніторингова місія втратила
23 лютого міні-БПЛА внаслідок глушіння під
час польоту південніше окупованого
Донецька.

МОЗ України та Індії домовилися активізувати

діалог        

В.о. міністра охорони здоров'я України
Уляна Супрун домовилася з міністром
охорони здоров'я та сімейного
благополуччя Індії Джаггатом Пракашем
Наддою про активізацію діалогу...

ЄС має дати чітку перспективу членства Боснії та

Герцеговині – Мелешкану        

Євросоюз має надати чітку перспективу
членства Боснії та Герцеговині, а також
розпочати переговори щодо приєднання
Північної Македонії та Албанії.

Валютна лібералізація: кому стало легше        

Перші тижні дії нового валютного
законодавства засвідчили: регулятор
задовольнив потреби більшості громадян.
Що ж до юридичних осіб, то НБУ ще не
повністю скористався...

Старі європейські виклики та українська

альтернатива. Кіно дня        

В український прокат вийшов фільм
польського режисера Кшиштофа Зануссі
«Ефір»
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26 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні День опору Криму російській
окупації.

Донбас: окупанти випустили 85 снарядів та мін,

один боєць загинув        

Російські окупаційні війська у понеділок сім
разів порушили режим припинення вогню. 

Минулого тижня поліція повернула додому

понад 220 дітей        

Поліцейські упродовж минулого тижня
розшукали та повернули додому 222
дитини. 

Стало відомо, як Суспільне тепер обиратиме

представника на Євробачення        

У Суспільному мовленні заявили, що
обиратимуть представника України на
пісенному конкурсі Євробачення-2019 з-
поміж усіх фіналістів національного
відбору.

В ЄС найчастіше до лікаря ходять данці,

найменше – греки        

У 2017 році майже половина громадян
Данії щонайменше 6 разів відвідували
лікаря загальної практики, найменше ж
ходили до лікаря в Греції...
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Кубинці на референдумі проголосували за нову

конституцію        

Мешканці Куби на референдумі
проголосували за нову конституцію країни,
її схвалили майже 87 відсотків учасників
голосування.

У Канаді хочуть запровадити нові правила

роботи соцмереж        

Канаді слід на законодавчому рівні
встановити соціальним мережам чіткі
правила роботи.

В Антарктиді відколюється айсберг розміром як

два Нью-Йорка        

Айсберг розміром майже 1700 квадратних
кілометрів відділяється від шельфового
льодовика Бранта в Антарктиді.

Зима прощається з українцями мокрим снігом,

дощем та "плюсом"        

На більшій частині території України у
вівторок пройде невеликий дощ з мокрим
снігом, температура вдень 0-5° тепла.

26 лютого: народний календар і астровісник        

Нині Зої та Фотинії; поспішаймо повільно,
шукаємо їжачка в тумані та пильнуймо
заповітну межу
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