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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 12.03.19

ЄС і Британія узгодили умови нової угоди щодо

Brexit        

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
погодився на нову угоду щодо Brexit з
прем'єр-міністром Британії Терезою Мей,
щоб зробити угоду більш прийнятною для
Британії, але попередив...

Парламент Венесуели оголосив в країні

надзвичайний стан через блекаут        

Парламент Венесуели за запитом Хуана
Гуайдо оголосила в понеділок режим
надзвичайного стану в країні через
відключень електроенергії на більшій
частині її території.

Демократи в Конгресі вважають, що імпічмент

Трампа розколе США        

Спікер Палати представників США
конгресвумен-демократ Ненсі Пелосі
заявила, що не виступає за імпічмент
нинішнього глави Білого дому, бо вважає,
що це сприятиме розколу всередині
країни...
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УКРАЇНА І СВІТ

У США обмірковують можливість третього саміту

Трампа й Кіма        

Третій саміт за участю президента США
Дональда Трампа й лідера Північної Кореї
Кім Чен Ина цілком може відбутися у
майбутньому, однак місце й дата зустрічі
поки не встановлені.

Путін проігнорував лист сина британки, яка

померла від отруєння «Новічком»        

У Кремлі заявили, що президент РФ
Володимир Путін не відповідатиме на лист
сина британки, яка загинула від отруєння в
місті Еймсбері.

США виділяють $660 мільйонів на протидію

російському впливу в 2020 році        

Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID) спланувало в бюджеті наступного
фінансового року до $661 млн на протидію
"зловмисному впливу Росії" на
Євразійському континенті.

У Конгресі США заявляють про підтримку

приєднання України до НАТО 

Голова Комітету в закордонних справах
Палати представників американського
Конгресу Еліот Енгель виступив за тверду
підтримку приєднання України до
Північноатлантичного альянсу.

Росія відправила 11 полонених моряків на

психологічну експертизу - адвокат        

Російські слідчі призначили психолого-
психіатричну експертизу для 11 захоплених
в полон українських моряків.
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СУСПІЛЬСТВО

Денісова направила Москальковій клопотання

про необхідність термінової операції Грибу 

Уповноважений Верховної Ради з прав
людини Людмила Денісова під час зустрічі з
заступником голови місії ЄС в Україні
Аннікою Вальдеманн висловила прохання
продовжити тиск ЄС на Російську
Федерацію щодо дотримання...

Представники ЮНІСЕФ та Німеччини обговорили

у Маріуполі питання водопостачання        

У Маріуполі на Донеччині представники
ЮНІСЕФ та Німеччини обговорили питання
водопостачання у місті.

ТОЧКА ЗОРУ

Три події світу. Заклик Макрона, гра Орбана та

нотація Йованович        

Віктор Орбан публічно не виключив виходу
партії «Фідес» з лав Європейської народної
партії.

Стаття «за незаконне збагачення» і шанси

повернути її в КК        

Президент квапить Верховну Раду із
розглядом законопроектів, які поспішають
на заміну скасованій Конституційним судом
статті, принципової частини
антикорупційного механізму

$100 млн туди – $100 млн сюди: за рахунок чого

багатшають олігархи?        

П’ятеро із сімох українців у рейтингу Forbes
збідніли. Можна “порадіти”... Якби
головною причиною цього не було
повільне економічне зростання в країні
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12 березня. Пам’ятні дати        

Цього дня народився Володимир
Вернадський - український вчений,
мислитель світового рівня, організатор і
перший президент Української Академії
наук.        

Окупанти обстріляли захисників Авдіївки, втрат

немає        

Російсько-окупаційні війська за минулу
добу один раз порушили режим
припинення вогню. 

Понад 500 населених пунктів в Україні - без

світла через негоду        

Станом на ранок вівторка через
ускладнення погодних умов в Україні
залишаються знеструмленими 537
населених пунктів у 15 областях.

Негода в Україні: після штормового вітру прийде

сніг із дощем        

В Україні у вівторок очікується мокрий сніг
та дощ, удень 2-7° тепла.

ООН уточнила кількість загиблих працівників в

авіакатастрофі в Ефіопії        

У катастрофі літака Ефіопських Авіаліній,
який розбився у неділю, 10-го березня
поблизу Аддіс-Абеби, загинув щонайменше
21 співробітник ООН.
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SkyUp відкрила продаж квитків до Вірменії та

Болгарії        

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines
почала продавати квитки на три нові
напрямки: з Києва до Єревана, Варни й
Бургаса.

У штаб-квартирі ООН відкрилася виставка

української художниці        

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, за
сприяння Постійного представництва
України при ООН, українська художниця
Ольга Кондрацька представила свою
виставку сучасного мистецтва під назвою
«Річка життя».

У NASA анонсували повернення астронавтів на

Місяць і висадку на Марс        

Бюджет Національного космічного
агентства США у 2020 році зросте на 6%
до 21 млрд доларів.

У Нью-Йорку перехопили рекордну партію

кокаїну        

Прикордонно-митна служба США
перехопила у Нью-Йорку найбільшу за
останні 25 років партію кокаїну 1450
кілограмів завважки.

12 березня: народний календар і астровісник        

Кого перехитрить Тит; спостерігаймо за
вербою й поволі готуємося до повні
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