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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 05.03.19

Трамп продовжив санкції проти Росії        

Президент США Дональд Трамп продовжив
на рік дії попередніх указів, якими Білий дім
запровадив санкції проти Російської
Федерації, починаючи з 2014 року, початку
неприхованої агресії РФ проти України.

США перекинули до Ізраїлю сучасну

протиракетну систему        

США розгорнули в Ізраїлі
високотехнологічну систему протиракетної
оборони THAAD.

Китай збільшує витрати на оборону        

Китай цього року збільшить свій оборонний
бюджет на 7.5%... на власну оборону
країна витратить 177.49 млрд дол..
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УКРАЇНА І СВІТ

США і Британія обговорять договір РСМД та

агресію у кібер-просторі        

Вихід США і Росії з Договору про
скорочення ракет середньої і малої
дальності (РСМД), контроль над
озброєннями та кібер-загрози стануть
головними темами розмов на міжурядових
зустрічах США і Великої Британії цього
тижня.

Клінтон не балотуватиметься на президентських

виборах 2020 року        

Екс-глава Держдепартаменту США Гілларі
Клінтон прийняла рішення відмовитися від
ідеї балотуватися в президенти країни на
виборах 2020 року.

Гуайдо повернувся до Венесуели попри загрозу

арешту        

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо
повернувся до південноамериканської
країни в оточенні натовпу журналістів і
прихильників.

У МЗС Білорусі повідомили США про зняття

обмежень на кількість дипломатів        

МЗС Білорусі офіційно поінформувало США
про скасування обмежень на кількість
співробітників американського посольства,
після зустрічі міністра закордонних справ
Республіки Білорусь з американською
делегацією.

Україна посіла 39 сходинку у світовому рейтингу

впливовості країн        

Україна опинилася на 39-му місці у
міжнародному рейтингу впливовості країн
з-поміж 80-ти інших держав світу.
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Джапарова обговорила з Маєром-Хартінгом

ситуацію у Криму        

Перший заступник міністра інформаційної
політики України Еміне Джапарова
обговорила із керуючим директором
Департаменту Європи та Центральної Азії
Томасом Маєром-Хартінгом ситуацію у
Криму.

Чотири країни відчувають загрози у Чорному морі

з боку РФ — Міноборони        

У Чорному морі загрозу з боку Росії відчуває
не лише Україна, а й Румунія, Болгарія,
Грузія і Туреччина.

В Україну їде заступник держсекретаря США        

Заступник державного секретаря США із
політичних питань Девід Гейл 5-7 березня
зустрінеться у Києві з вищими українськими
посадовцями.

Генсек ОБСЄ висловився на підтримку

президентського законопроекту про адвокатуру 

Генеральний секретар ОБСЄ Томас
Гремінгер висловився на підтримку
законопроекту "Про адвокатуру та
адвокатську діяльність", який наразі
перебуває у Верховній Раді і раніше
отримав позитивну оцінку з боку Ради
Європи.

Система відбору суддів в Україні цікава для

інших європейських країн – Георг Става        

Система відбору суддів до Верховного суду
та Вищого антикорупційного суду України,
до якого напряму було долучено
громадянське суспільство, є унікальним та
дієвим досвідом...
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Ініціатор проведення Balzac Fest виступає за

відновлення садиби Ганських        

Жан Рош - президент Асоціації «Бальзак-
Ганська», кавалер ордена Почесного
Легіону, один з ініціаторів проведення
масштабного щорічного фестивалю Balzac
Fest в Україні — виступив з ідеєю відновити
садибу Ганських.

ТОЧКА ЗОРУ

Три події світу. Невдачі Трампа, в’юнкий

Лукашенко та чорноморський вектор        

Трамп не переконав Ким Чен Ина у
необхідності денуклеаризації КНДР,
Лукашенко провів розмову з країною, Чорне
море привертає увагу світової дипломатії

СУСПІЛЬСТВО

5 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні день пам’яті Романа Шухевича -
українського політичного діяча,
Головнокомандувача Української
Повстанської Армії.

Окупанти гатять з танків та артилерії, загинув

військовий        

За добу російські окупаційні війська дев'ять
разів відкривали вогонь по позиціях наших
військ, застосувавши при цьому 10 разів
важке озброєння.

Торнадо пройшовся штатом Алабама, як

гігантський плуг: 23 жертви        

Кількість знайдених жертв на південному
сході штату Алабама, де в неділю вирував
потужний торнадо, у понеділок зросла до
23 осіб.
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У свідоцтві про народження кожної п’ятої дитини

в країні не вказується батько        

У свідоцтві про народження кожної п’ятої
дитини в країні не вказується батько

Учасники 24-ї української антарктичної

експедиції завершили тренування        

Сьогодні учасники майбутньої 24-ї
української антарктичної експедиції
завершили тренувальні збори, і тепер
мають близько місяця для підготовки до
роботи на станції «Академік Вернадський».

5 березня: народний календар і астровісник        

Нині цілителя Агафона; куди подінуться
хмари, до чого з’являється чайка і про
небезпеки петлі Меркурія в Рибах

СПОРТ

Українська велосипедистка Беломоїна виграла

престижну гонку на Кіпрі        

Чемпіонка Європи-2017 по маутінбайку
обійшла найближчу суперницю бельгійку
Гіту Міхелс більш ніж на три хвилини і
здобула...

Заявка збірної України на березневі матчі
Євро-2020: Ракицького немає, Безус і Зозуля

повертаються        

Збір національної команди розпочнеться
18 березня в Києві.
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