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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 28.02.19

Кім Чен Ин готовий відмовитися від ядерної

зброї        

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин
готовий відмовитися від ядерної програми,
в іншому випадку другий саміт у В'єтнамі
не відбувся б.

Меркель обговорила з Макроном Brexit і

європейські вибори        

Можливість відтермінування Brexit і
майбутні вибори до Європарламенту стали
основними темами переговорів у середу в
Парижі між президентом Франції й
канцлером ФРН.

ЄС готується захистити вибори від зловживань

та втручання        

Європейський Союз готується вжити всіх
необхідних заходів для надійного захисту
виборів до Європейського Парламенту
навесні поточного року від зовнішнього
втручання та від будь-яких фінансових
зловживань.
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УКРАЇНА І СВІТ

Екс-адвокат Трампа зізнався, що президент

змусив його брехати слідству        

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл
Коен заявив, що президент змусив його
збрехати розслідуванню про бізнес у Росії
під час президентської кампанії, а також
про виплати "відступних" порно-акторці за
її мовчання про зв'язок із Трампом.

Мадуро вивозить золото, за кордоном уже

щонайменше 8 тонн - Reuters        

Щонайменше вісім тонн золота було
вилучено минулого тижня зі сховищ
Центробанку Венесуели.

Верховний лідер Ірану вважає, що США "хочуть

війни та хаосу"        

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у
середу заявив, що Сполучені Штати
Америки є "не вартою довіри" країною та
"розпалювачем війни".

Цьогоріч іноземні судна перебуватимуть у
Чорному морі щонайменше 150 днів -

Міноборони 

Цього року судна іноземних держав
перебуватимуть у Чорному морі протягом
щонайменше 150 днів.

Фріз у США зустрілася з ветеранами

українського походження        

На зустрічі з американськими ветеранами
українського походження озвучили, що в
Україні необхідно створити Центр
психічного здоров‘я, до складу якого
входитиме і тренінговий центр для
підготовки фахівців у сфері психосоціальної
адаптації.

ТОЧКА ЗОРУ
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СУСПІЛЬСТВО

5 найбільших скандалів в оборонній сфері та …

їхні негучні наслідки        

За один день відео розслідування Дениса
Бігуса набрало на ютубі близько 400 тисяч
переглядів 

Новий директор Польського центру і російська

істерика        

Реакція на призначення Петра
Сквечиньського до Москви показала, як тут
бояться «кольорових революцій»

28 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні день п’амяті Олександра
Шалімова - українського хірурга і вченого,
лікаря зі світовим ім’ям.        

Донбас: окупанти тричі обстріляли з артилерії

122 калібру позиції ЗСУ під Кримським        

Російські окупаційні війська за минулу добу
11 разів порушили режим припинення
вогню, застосувавши озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.        У
результаті обстрілів один український
захисник був поранений.

На будинку Нємцова в Нижньому Новгороді

встановили меморіальну дошку        

У російському місті Нижньому Новгороді на
будинку, де в 1990-і роки жив Борис
Нємцов під час перебування його
губернатором регіону, встановлено
меморіальну дошку.
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На підприємстві у США стався витік хлору, понад

50 осіб - у лікарнях        

У штаті Алабама (США) стався витік хлору
на підприємстві з водопостачання
Birmingham Water Works, госпіталізовані
понад 50 осіб.

Німеччина підвищує привабливість бундесверу

на ринку праці        

Німецький Кабінет міністрів 27 лютого
прийняв рішення підвищити матеріальне
утримання армії з тим, щоб залучити
більше службовців, дефіцит яких на даний
час відчуває бундесвер.

Відвоювати – і розводити равликів        

В Ужгороді на спецкурсах проекту “Україна-
Норвегія” ветерани перекваліфіковуються у
спеціалістів туристичного ринку

Програму "Доступні ліки" адмініструватиме

Нацслужба здоров'я        

Кабінет міністрів України на засіданні у
середу 27 лютого 2019 року ухвалив
рішення щодо адміністрування державної
програми “Доступні ліки” Національною
службою здоров’я України (НСЗУ).

В Австрії ліквідували міжнародну допінгову

мережу        

Правоохоронці Австрії та Німеччини
провели операцію з ліквідації міжнародної
допінгової мережі, в рамках якої здійснили
16 обшуків та затримали 9 осіб, включаючи
спортсменів з Австрії, Казахстану й Естонії.
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Facebook дасть користувачам змогу видаляти

деякі власні дані        

Соціальна мережа Facebook незабаром
дозволить користувачам видаляти історію
власних онлайн переглядів.

Європейське Агентство з навігації супутників

Galileo змінює назву        

Європейське Агентство з глобальної
навігаційної системи супутників Galileo
(GSA) отримає нову назву - Агентство з
космічної програми.

Весна прийде в Україну з мокрим снігом        

В Україні у четвер, 28 лютого, опади
очікуються лише у східних, Сумській,
Чернігівській та Полтавській областях,
вдень 0-5° тепла.

28 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Онисима-Зимобора; хто нині
обкуриться, хто окропиться, а хто —
поламає роги 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

javascript:;
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://instagram.com/
https://plus.google.com/
https://youtube.com/

