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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 27.02.19

Палата представників США прийняла
резолюцію, яка припиняє надзвичайний стан у

країні        

Палата представників американського
Конгресу прийняла більшістю голосів
резолюцію, яка блокує указ президента
Трампа про введення надзвичайної
ситуації в країні та...

Держдеп розповів, про що Трамп говоритиме з

Кім Чен Ином        

Цілі другого саміту президента США та
лідера Північної Кореї у В'єтнамі
зосереджені, головним чином, на трьох
основних напрямах: покращенні
двосторонніх відносин, гарантуванні миру в
регіоні та ядерному роззброєнні КНДР.

США на Радбезі ООН: здається, що навпроти нас

сидить представник СРСР, а не Росії        

Риторика Росії в ООН нагадує риторику
СРСР часів Холодної війни вважає
спеціальний представник США по
Венесуелі Елліотт Абрамс.
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УКРАЇНА І СВІТ

США - ООН: чи є сенс у діалозі з Мадуро після

всього, що він зробив?        

Ніколас Мадуро не пускає гуманітарну
допомогу до країни, застосовує
вогнепальну зброю проти венесуельців: з
такою людиною немає про що говорити.

У США демократи хочуть зобов’язати

оприлюднити висновки Мюллера        

Демократи в Палаті представників США
зареєстрували проект закону, який вимагає
оприлюднення висновків "російського"
розслідування спецпрокурора Роберта
Мюллера, а також надання доступу
Конгресу до основних доказів слідства.

Американські кіберсили заблокували "фабрику

тролів" у Пітері – WP        

Американське Кіберкомандування у
взаємодії з Агентством національної
безпеки провели успішну операцію під час
проміжних виборів у США в листопаді 2018
року, що дозволило відключити від мережі
російську "фабрику тролів".  

Екс-посол США в ООН Ніккі Гейлі номінована до

складу Ради директорів Boeing        

Колишня постійний представник США при
ООН Ніккі Гейлі, яка залишила цю посаду
за власним бажанням наприкінці минулого
року, запропонована як член Ради
директорів всесвітньо відомого
авіавиробника Boeing Company.

Франція і Німеччина закликали РФ припинити

переслідування противників анексії Криму        

Росія має припинити переслідування
жителів Криму, які виступають проти
незаконної анексії Криму, й повернутися до
виконання своїх зобов’язань...
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СУСПІЛЬСТВО

У Криму потрібна постійно діюча міжнародна

місія – російський правозахисник в ОБСЄ        

У Криму потрібно створити постійно діючу
правозахисну місію під егідою найбільших
міжурядових організацій – ООН, ОБСЄ,
Ради Європи.

У річницю окупації Криму США запевнили:

підтримка України триватиме        

США продовжать  підтримувати Україну ,
яка зазнає агресії з боку Росії, та докладати
зусилля для притягнення РФ до
відповідальності за усі скоєні злочини та
порушення.

Україна може відмовитися від участі в

Євробаченні-2019 – НСТУ        

Україна може не делегувати жодного
учасника на пісенний конкурс
Євробачення-2019.

ТОЧКА ЗОРУ

Новий парламент Молдови: Коаліція опонентів

чи дострокові вибори?        

Комуністи, ліберали і проросійська партія
Ренато Усатого залишилися за бортом

Яке взуття – таке й буття, або Сумна історія

одного кросівка        

Що таке конкуренція в західному бізнесі?
Це мінус $1,5 млрд за 33 секунди через
порваний кросівок
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27 лютого. Пам’ятні дати       

Цього дня, п'ять років тому, почалась
відкрита фаза окупації Криму російськими
військами.       

Окупанти з мінометів обстрілюють позиції ЗСУ, є

поранені        

За минулу добу окупанти 11 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

РФ не має жодних законних підстав, щоб

утримувати українських моряків - Волкер        

Представник Державного департаменту
США з питань України Курт Волкер заявив,
що немає жодних законних підстав, щоб РФ
утримувала українських моряків, і їх
потрібно негайно повернути додому.

З 1 березня КПВВ переходять на новий графік

роботи        

З 1 березня всі контрольні пункти в'їзду-
виїзду переходять на графік весняного
періоду.

Серед органів МВС українці найбільше довіряють

рятувальникам        

Державна служба з надзвичайних ситуацій
має найбільшу з органів системи МВС
довіру громадян – 61%,
Держприкордонслужбі довіряють 52%
громадян.
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Молодь є драйвером змін в Україні -

держсекретар Кабміну        

Молодь є драйвером змін в Україні і має
активніше долучатися до процесів
реформування державної служби: брати
участь у конкурсах на посади в державних
органах, проходити стажування в
Секретаріаті Кабміну та міністерствах.

В Україні у січні зареєстрували понад 1 300

нових випадків ВІЛ-інфекції        

У січні 2019 році в Україні офіційно
зареєстровано 1 394 нових випадків
зараження на ВІЛ-інфекцію, з них у 662
діагностовано СНІД.

Супрун пояснила, чому веганам потрібно удвічі

більше білків        

Білкові продукти мають бути у раціоні
українців щодня, без них не може
нормально функціонувати організм.

Антибіотики втрачають ефективність        

Європейський центр запобігання хвороб та
контролю (ECDC) спільно з Європейським
агентством із безпеки продовольства
(EFSA) оприлюднили доповідь...

Через указ Трампа Держдеп відмовив у видачі

понад 37 тисяч віз – Reuters        

Унаслідок дії указу президента США
Дональда Трампа про обмеження в'їзду в
країну громадян з ряду країн,
американський уряд впродовж минулого
року відмовив у видачі понад 37 тис. віз.
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У Лондоні відбудеться міжнародний форум із

захисту прав журналістів        

Канада та Велика Британія стануть
співорганізаторами великого міжнародного
форуму з питань захисту прав журналістів,
що відбудеться в Лондоні.

На Марсі виявили русла річок        

Орбітальна станція "Марс-експрес"
виявила докази того, що в минулому на
Червоній планеті існувала розгалужена
система бурхливих річок.

27 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні рівноапостольного Кирила; як
швидко піде зима, чи буде дощовим літо і
як безпечно побути богом
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


