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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 01.03.19

Радбез ООН "провалив" голосування за
американську та російську резолюції по

Венесуелі        

У четвер, 28 лютого, Радбез ООН не зміг
ухвалити ані американський, ані російський
проекти резолюцій щодо Венесуели.

Держдеп готовий дати мільйон за інформацію

про сина Усами бін Ладена        

Зовнішньополітичне відомство США
пообіцяло винагороду в сумі $1 млн за
інформацію, яка допоможе знайти Хамзу
бін Ладена, сина колишнього лідера Аль-
Каїди Усами бін Ладена.

Нетаньягу каже, що обвинувачення проти нього

впадуть, як "картковий будиночок"        

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін
Нетаньягу у четвер заперечив
звинувачення у свій бік у корупції як
безпідставні та назвав їх "полюванням на
відьом".

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2650751-radbez-oon-provaliv-golosuvanna-za-amerikansku-ta-rosijsku-rezolucii-po-venesueli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2650761-derzdep-gotovij-dati-miljon-za-informaciu-pro-sina-usami-bin-ladena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2650679-netanagu-kaze-so-obvinuvacenna-proti-nogo-vpadut-ak-kartkovij-budinocok.html


01.03.2019 webletter.space/ru/web_letter/61qygx7dq3sm3qc8c897k9sasrqtof34hj59ig45dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/61qygx7dq3sm3qc8c897k9sasrqtof34hj59ig45dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 2/6

УКРАЇНА І СВІТ

Порошенко пропонує ЄС розробити спецпакет

допомоги Приазов'ю        

Президент України Петро Порошенко
звернувся до віце-президента ЄК Валдіса
Домбровскіса з пропозицією про розробку
Європейським Союзом спеціального
пакету...

Росія не зможе вплинути на вибори шляхом

загострення на Донбасі - Гербст        

Кремль не може використати фактор
посилення збройної агресії, у тому числі
ескалацію на морі, як інструмент впливу на
результати президентських і
парламентських виборів в Україні.

Дуда: двері до НАТО для України, Грузії і

Молдови мають залишатися відчиненими        

Північноатлантичний союз повинен
зберігати відкритими двері для членства
України, Грузії та Молдови.

США націлені на потужну підтримку України -

американський конгресмен        
(Ексклюзив)
Сполучені Штати мають намір
продовжувати потужну фінансову,
військову, безпекову та інші види підтримки
України на тлі агресії проти неї з боку
Російської Федерації.

МІП презентувало платформу з вивчення

української для іноземців 

Міністерство інформаційної політики
запускає Національну платформу з
вивчення української мови для англомовних
осіб SpeakUkraine.

ТОЧКА ЗОРУ

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2650713-porosenko-proponue-es-rozrobiti-specpaket-dopomogi-ukrainskomu-priazovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2650769-rosia-ne-zmoze-vplinuti-na-vibori-slahom-zagostrenna-na-donbasi-gerbst.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2650728-duda-dveri-do-nato-dla-ukraini-gruzii-i-moldovi-maut-zalisatisa-vidcinenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2650699-ssa-nacileni-na-potuznu-pidtrimku-ukraini-amerikanskij-kongresmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2650660-mip-prezentuvalo-platformu-z-vivcenna-ukrainskoi-dla-inozemciv.html


01.03.2019 webletter.space/ru/web_letter/61qygx7dq3sm3qc8c897k9sasrqtof34hj59ig45dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/61qygx7dq3sm3qc8c897k9sasrqtof34hj59ig45dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/6

СУСПІЛЬСТВО

Слухання екс-адвоката Трампа, або Чого досі не

сказав Мюллер        

Заяви Коена стали свого роду анонсом для
оприлюднення висновків "російського"
розслідування спецпрокурора Мюллера

1 березня. Пам’ятні дати        

П'ять років тому, 1 березня 2014 року,
Російська Федерація офіційно прийняла
рішення про введення своїх військ на
територію України.

Окупанти 13 разів обстріляли наших захисників

на Донбасі        

За останню добу російські окупаційні
війська 13 разів порушили режим
припинення вогню. Втрат серед особового
складу Об'єднаних сил немає.

Балуха етапують у колонію, де застосовують

насильство до в'язнів        

У колоніях загального режиму в Тверській
області Росії, куди етапують українського
активіста Володимира Балуха,
застосовують насильство до ув’язнених. 

САП: замість незаконного збагачення -

недостовірне декларування        

Після визнання КСУ неконституційною ст.
368-2 ККУ САП може перекваліфікувати
кримінальні провадження відносно трьох
високопосадовців з незаконного збагачення
на недостовірне декларування.
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Теракт у Сомалі: щонайменше 10 загиблих        

Унаслідок підриву смертника в автомобілі у
центрі столиці Сомалі загинули
щонайменше 10 людей, ще два десятки
отримали поранення.

Тільки шість країн у світі досягли гендерної

рівності — Світовий банк 

Світовий банк вивчив права жінок і чоловіків
в 187 країнах за останні десять років.

Єврокомісія хоче від Google, Twitter і Facebook

звітів про боротьбу з дезінформацією 

Європейська Комісія просить ключові он-
лайн платформи, зокрема, Facebook,
Google та Twitter, які підписали так званий
Кодекс поведінки з боротьби проти
дезінформації...

Канада готує масштабну наркоамністію 

В Канаді збираються внести
до парламенту законопроект, що
дозволить безкоштовно та у
пришвидшеному темпі гасити судимості за
звичайне зберігання марихуани.

Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у

світі родовищ газу        

Компанія Exxon Mobil у четвер заявила про
відкриття біля узбережжя Кіпру третього
найбільшого в світі родовища природного
газу за останні 2 роки.
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Канада приєднається до американського

проекту з дослідження Місяця 

Канада долучиться до американського
проекту "Lunar Gateway" зі створення
постійної бази на орбіті Місяця.

У Туреччині у контрабандистів вилучили 800-

річну книгу 

Книга на івриті, вік якої становить 800 років,
була вилучена в ході спецоперації в
Діярбакирі на сході Туреччини.

1 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні перший день весни; проганяймо
Мару, вимітаймо зиму і розбираємося у
взаєминах Венери з Водолієм 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


