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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 15.03.19

Всі дипломати США виїхали з Венесуели –

Помпео        

Державний секретар США Майкл Помпео
підтвердив, що весь персонал
американських дипустанов у четвер
залишив Венесуелу через небезпеку для
їхнього життя.

Штати анулювали понад 600 віз для чиновників

режиму Мадуро - Держдеп        

Офіційний Вашингтон продовжує політику
тиску на режим Ніколаса Мадуро, у тому
числі, запровадження візових санкцій проти
його чиновників.

Трамп обіцяє накласти вето на резолюцію, що

скасовує НС на кордоні        

Після того, як обидві палати Конгресу США
проголосували за резолюцію, яка скасовує
розпорядження глави Білого дому про
введення надзвичайного стану на кордоні з
Мексикою, президент знову твердо
пообіцяв накласти вето на неї.
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УКРАЇНА І СВІТ

США обурились ударами Росії та Асада по

сирійському Ідлібу 

Офіційний Вашингтон висловив обурення
через ескалацію боїв в районі сирійського
Ідліба після авіа- та артилерійських ударів з
боку російських сил та режиму Асада.

Вбивство Хашоггі: Інтерпол оголосив у розшук 20

осіб        

Інтерпол випустив «червоні картки» на 20
людей з метою їхнього арешту та
екстрадиції у зв'язку із вбивством
саудівського журналіста Джемаля Хашоггі.

Євросоюз закликав Росію повернутися в СЦКК        

Європейський Союз закликає Росію
повернутися до роботи в рамках Спільного
центру з контролю та координації (СЦКК)
щодо питань припинення вогню та
стабілізації лінії розмежування сторін на
Донбасі.

Євросоюз знову нагадав в ОБСЄ, що мандат

спостерігачів поширюється і на Крим        

Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ
повинен бути забезпечений безпечний та
безперешкодний доступ по всій території
України, включаючи територію Криму та
вздовж українсько-російського державного
кордону.

ЄІБ провів моніторинг своїх інвестпроектів в

Укренерго        

Європейський інвестиційний банк відзначив
прогрес у реалізації трьох проектів, які НЕК
"Укренерго" здійснює із залученням коштів
банку.
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СУСПІЛЬСТВО

Україна та Боснія і Герцеговина

співпрацюватимуть у галузі туризму 

Україна та Боснія і Герцеговина підписали
міжурядову угоду про співробітництво в
галузі туризму.

Український кінопроект отримав грант від фонду

кінофестивалю IDFA        

Документальний проект «Земля блакитна,
ніби апельсин» українського режисера
Ірини Цілик отримав грантову підтримку від
міжнародного фестивалю документального
кіно IDFA Bertha Fund.

У Брюсселі стартує фестиваль "Українська

весна"        

15 березня у Центрі образотворчих
мистецтв BOZAR у Брюсселі стартує
фестиваль української культури
«Українська весна», який об'єднає покази
фільмів, дискусії літераторів та концерт
гурту «Dakh Daughters». 

ТОЧКА ЗОРУ

Український ОПК: гриф “таємно” – ширма для

темних справ?        

Скандал довкола “Укроборонпрому”
актуалізував проблему прозорості видатків
військового бюджету, а також цивільного
контролю в цій сфері.

Скільки суверенних інтернетів потрібно Росії?        

Підготовка до війни і розпил коштів - дві
боки однієї медалі
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15 березня. Пам’ятні дати        

Цього дня, 80 років тому, була
проголошена незалежність Карпатської
України.

Окупанти обстріляли чотири населених пункти,

втрат немає        

Минулої доби російські окупаційні війська
чотири рази відкривали вогонь по позиціях
наших військ, один раз застосувавши при
цьому озброєння, заборонене Мінськими
домовленостями.

З початку "новорічного перемир’я" загинули 12

українських воїнів, 105 поранені        

З початку "новорічно-різдвяного" перемир’я
російські окупаційні сили на Донбасі
здійснили 251 атаку, випустивши 2600
артилерійських та мінометних снарядів, в
результаті чого загинули 12 українських
воїнів, ще 105 отримали поранення.

Теракт у Новій Зеландії: Вбивця вів пряму

трансляцію розстрілів у мечеті        

Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу
прихожан у мечеті Аль Нур у
новозеландському місті Крайстчерч
упродовж 17 хвилин.

Тель-Авів обстріляли ракетами з Сектора Гази        

З сектора Газа в район Тель-Авіва були
випущені дві ракети, в місті ввімкнули
сирени повітряної тривоги і було чутно
кілька вибухів. 
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Ізраїль відповів ХАМАС на нічні обстріли        

Армія Ізраїлю почала наносити удари по
терористичних цілях у секторі Гази.

ООН зібрала рекордну суму для допомоги
потерпілим від війни у Сирії       

Організація Об’єднаних Націй оголосила
про збір рекордної суми у майже 7
мільярдів доларів США на гуманітарну
допомогу постраждалим від війни у Сирії.

Топ-менеджери Facebook звільнилися через
учорашній збій соцмережі       

Один з ключових виконавчих директорів
Facebook Кріс Кокс і віце-президент
WhatsApp Кріс Деніелс йдуть у відставку в
зв'язку з нещодавнім глобальним збоєм.

Tesla показала новий електрокар-кросовер

Model Y        

Виробник електромобілів Tesla випустив
нову модель - позашляховик Model Y.

Союз з екіпажем успішно пристикувався до МКС        

Космічний корабель Союз МС-12 виконав
успішну стиковку з Міжнародною космічною
станцією (МКС), доставивши трьох
космонавтів і майже 130 кілограм вантажу.
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NASA шукає нову ракету для запуску "місячного"

корабля        

Надважку ракету-носій Space Launch
System навряд запустять у перший політ в
червні 2020 року. Для запуску "місячного"
корабля "Оріон" NASA може застосувати
іншу ракету.

За кілька днів Україну прогріє до +20°        

У п'ятницю, 15 березня, в Україні
очікується 5-10° тепла.

15 березня: народний календар і астровісник 

Нині Федота-вітроноса; прогнозуємо погоду
на літнього Миколая, про що мріє миша і
про одвічну сакральність «своєї сорочки»  
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