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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 04.03.19

У Конгресі підозрюють Трампа в перешкоджанні

правосуддю та корупції        

Юридичний комітет Палати представників
Конгресу США почне збирати документи
щодо перешкоджання здійсненню
правосуддя, корупції та зловживання
владою з боку президента Трампа та його
прибічників.

Трамп пояснив скасування навчань з Південною

Кореєю бажанням заощадити        

Президент США Дональд Трамп
прокоментував скасування щорічних
спільних військових навчань США і
Південної Кореї - Key Resolve і Foal Eagle.

Гуайдо повертається до Венесуели попри

загрозу арешту        

Тимчасовий президент Венесуели Хуан
Гуайдо закликав громадян вийти на
протести в понеділок, 4 березня, а також
сказав, що "повертається в країну".
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УКРАЇНА І СВІТ

Штати планують створити коаліцію для мирної

зміни влади у Венесуелі        

У плани Вашингтона входить формування
коаліції з метою мирної зміни влади у
Венесуелі.

У Румунії поновилися масові антиурядові

протести        

Багатотисячна акція протесту проходить у
центрі румунської столиці Бухареста:
маніфестанти вимагають відставки
міністра юстиції і висловлюють підтримку...

США об'єднують посольство й генконсульство в

Єрусалимі        

Офіційний Вашингтон оголосив про
об'єднання посольства й генконсульства
США в Єрусалимі в єдину дипмісію та
пообіцяв не скорочувати надання послуг в
рамках повноважень обох дипломатичних
представництв.

Прем'єр-міністром Естонії вперше може стати

жінка        

Переможцем парламентських виборів у
Естонії стала опозиційна прозахідна
"Партія Реформ", яка набрала 28,8%
голосів.

Глава ПЦУ Епіфаній обурений затриманням

Климента й вимагає негайно його звільнити        

Предстоятель Православної церкви
України митрополит Епіфаній обурений
затриманням в окупованому Криму
архієпископа Сімферопольського та
Кримського Климента і закликає негайно
звільнити ієрарха.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Полозов розповів, як Архієпископа Климента

"відбивали" у кримських окупантів        

Адвокат Микола Полозов розповів деталі
затримання архієпископа Климента в
окупованому Криму і назвав головні цілі, які
переслідувала Москва.

У центрі Стамбула пройшов мітинг за деокупацію

Криму        

У центрі Стамбула на площі Бейазит
відбувся мітинг, учасники якого під
кримськотатарськими, українськими та
турецькими прапорами вимагали
деокупації півострова та звільнення Росією
всіх українських політв’язнів.

Ситуація, коли люди витрачають шалені гроші на

ліки, є неприйнятною - Супрун        

Міністерство охорони здоров’я вже
розпочала системні зміни у сфері
регулювання цін на ліки в аптеках України.

Рецепт на ліки у вашому телефоні – як це

працюватиме        

Славнозвісні лікарські “кривульки” у
рецептах відходять в минуле – на
допомогу прийшли новітні технології

Легкі спідниці та ковбойські чоботи. Сім порад

від Андре Тана        

Український дизайнер розповів, що буде
модно в сезоні весна-літо 2019
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4 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні легендарному українському
композитору і поету Володимиру Івасюку
виповнилося б 70 років.

Окупанти за добу випустили по позиціях ЗСУ

понад 100 мін        

Російські окупаційні війська 3 березня
дев'ять разів порушили режим припинення
вогню, застосувавши озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.
Один військовослужбовець був поранений.

Німців, що воювали за ІДІЛ, позбавлятимуть

громадянства        

Уряд Німеччини досяг домовленості щодо
позбавлення в майбутньому громадянства
німецьких бойовиків, які воюють на боці
терористичного угрупування Ісламська
держава.

Число жертв торнадо в Алабамі зросло до 22

осіб – служба шерифа        

За останніми даними пошуково-
рятувальних операцій в штаті Алабама, де
в неділю обрушилися стихійні торнадо,
кількість жертв від негоди сягнула 22 осіб.

Канадці здійснили перехід через Атлантику на

веслах        

Джон Біден та його донька Лібі завершили
тримісячний перехід через Атлантику у
безмоторному човні.
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Німецькі автовиробники інвестують €40

мільярдів у електромобілі        

У наступні три роки німецькі
автовиробники інвестують понад 40
мільярдів євро у виробництво
електромобілів.

Початок тижня в Україні буде дощовим        
(Карта)
У понеділок, 4 березня, синоптики
обіцяють на більшій частині території
України дощ, вночі та вранці місцями з
мокрим снігом.

4 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні початок Масниці; хто відчує себе
вареником у маслі, а хто — поповим котом
на печі та що тримають у кишені
політологи  

СПОРТ

Стрибунка в довжину Бех-Романчук принесла

Україні третю медаль на чемпіонаті Європи        

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики у
приміщенні в шотландському Глазго
(Велика Британія) завершився жіночий
фінал в секторі для стрибків у довжину.

Ольга Ляхова виграла "бронзу" чемпіонату

Європи на 800-метрівці        

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики в
приміщенні в шотландському Глазго
(Велика Британія) завершився жіночий
фінал з бігу на 800 метрів.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Юлія Левченко принесла Україні п'яту нагороду

на чемпіонаті Європи з легкої атлетики        

Збірна України здобула 5 медалей на
чемпіонаті Європи з легкої атлетики у
приміщенні, який завершився в
шотландському Глазго (Велика Британія).
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