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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 14.03.19

Brexit можуть відкласти на два роки - The

Telegraph        

Вихід Сполученого Королівства
з Євросоюзу може бути відкладений на
термін до двох років.

Глава Держдепу і генсек ООН обговорили

актуальні міжнародні виклики        

Найактуальні міжнародні проблеми та
виклики стали основними темами
переговорів держсекретаря США Майкла
Помпео і генсека ООН Антоніу Гутерріша.

У Румунії не припиняються протести суддів і

прокурорів        

Третій тиждень поспіль не припиняються
протести румунських суддів та прокурорів:
маніфестанти вимагають скасувати всі
прийняті раніше екстрені постанови
уряду...
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УКРАЇНА І СВІТ

Європарламент закликав офіційно призупинити

переговори щодо вступу Туреччини до ЄС        

Європарламент підтримав звіт комітету у
закордонних справах із закликом до
Єврокомісії та держав-членів офіційно
призупинити переговори з Туреччиною про
вступ до ЄС.

Росія не хоче навіть говорити про звільнення

полонених моряків – Марчук        

Росія відмовляється від обговорення вимог
України щодо звільнення захоплених у
Чорному морі українських військових
моряків.

ГПУ хоче більше співпраці зі Штатами після суду

над Манафортом - Горбатюк        

Генеральна прокуратура розраховує на
обмін документами та інформацією після
закінчення судових процесів над
політтехнологом Полом Манафортом у
Сполучених Штатах.

Вибори в Україні є мішенню для кремлівських

маніпуляторів - Расмуссен        

Президентські вибори, які відбудуться в
Україні 31 березня, а також парламентські
вибори у другій половині року, є мішенню
для кремлівських маніпуляторів.

Україна має розвивати власний голос в умовах

інформатаки з боку РФ - Гербст        

В умовах масованої інформаційної атаки з
боку РФ, Україна досягла певних зрушень у
побудові власної системи стратегічних
комунікацій, але їх бракує координації.
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ТОЧКА ЗОРУ

Канада надасть Україні кошти для боротьби з

пропагандою під час виборів        

Канада виділить кошти на протидію
пропаганді під час президентських і
парламентських виборів в Україні.

Стало відомо, хто очолить Міжнародну місію

Червоного Хреста в Україні        

У березні 2019 року очікується
призначення нового керівника Міжнародної
місії Червоного Хреста в Україні - Флоренс
Жіллєтт.

Експерт пояснив, чому в Кремлі бояться

українських виборів        

Кремлівське керівництво боїться
українських виборів, де переможець, на
відміну від виборів у РФ, невідомий
заздалегідь, а тому у Путіна за будь-яку
ціну хочуть дискредитувати весь
електоральний процес в Україні.

Корупційний скандал по-канадськи        

Які проблеми навалилися на Трюдо й
Ліберальну партію в рік виборів

Чому Україна приєдналася до всесвітньої

заборони польотів на Боїнгу        

Тому що інакше було неможливо: польоти
Boeing 737 Max припинено по всьому світу
після двох жахливих аварій за чотири місяці
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СУСПІЛЬСТВО

Як працює громадський транспорт у Німеччині        

Скільки коштує квиток? Які види проїзних
квитків бувають? Як штрафують "зайців"?

14 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні відзначається День
українського добровольця. 

Донбас: окупанти за добу двічі порушили "тишу",

двоє бійців поранені        

Російські окупаційні війська за минулу добу
двічі порушили режим припинення вогню
на Донбасі.

ОБСЄ закликала забезпечити перемир'я на

Донбасі        

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній
контактній групі щодо Донбасу Мартін
Сайдік закликав забезпечити перемир'я.

Збій на Facebook став найбільшим в історії

соцмережі - ЗМІ        

Збій в роботі соцмереж Facebook і
Instagram торкнувся користувачів по всьому
світу.
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NASA показало останню панораму та знімки

марсохода Opportunity        

NASA показало останнє панорамне
зображення і знімки, зроблені марсоходом
Opportunity перед тим, як з ним було
втрачено зв'язок у червні минулого року.

Морозні ночі, теплі дні: де ще сніг з дощем, а де -

до 19° тепла        

У четвер в Україні вдень 5-10° тепла, у
західних областях, на Житомирщині та
Київщині місцями пройде дощ.

14 березня: народний календар і астровісник        

Нині прекрасної Явдохи-Плющихи; хто
гукатиме весну і відбиратиме картоплю, та
до чого призведе конфронтація між
Венерою і Марсом 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


