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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 19.03.19

ЄС може подарувати Британії ще кілька днів для

договору про Brexit - ЗМІ        

Майбутній саміт ЄС може завершитися без
остаточного рішення про відстрочку виходу
Великої Британії з Євросоюзу.

Главу поліції Парижа відправили у відставку

через погроми "жовтих жилетів"        

Глава уряду Франції Едуар Філіп зняв із
посади голову поліції Парижа Мішеля
Дельпюеша після того, як влада назвала
незадовільними заходи з безпеки під час
суботніх протестів «жовтих жилетів»...

Грузія і НАТО проводять спільні військові

навчання        

Спільні військові маневри Грузії та НАТО
розпочалися в понеділок, 18 березня, в
навчальному центрі Крцанісі в околицях
Тбілісі і триватимуть 12 днів.
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УКРАЇНА І СВІТ

Трамп віддає $100 тисяч зі своєї зарплати

міністерству внутрішньої безпеки        

Президент США оголосив, що має намір
пожертвувати всю свою зарплату в $400
тис. різним установам. Перші $100 тисяч
отримає міністерство внутрішньої безпеки.

Трамп отримав у Deutsche Bank кредитів на

понад $2 мільярди – розслідування NYT        

На той час ще магнат нерухомості Дональд
Трамп, з кінця 1990-х набрав кредитів у
німецькому Deutsche Bank на загальну
суму близько $2 млрд попри те, що інші
банки відмовлялися...

Порошенко: Росія платить дуже велику ціну за

окупацію Криму        

Президент Петро Порошенко наголошує,
що Росія продовжує платити високу ціну за
незаконну анексію Криму і першим
пріоритетом української влади
залишається звільнення півострова.

Джемілєв: Путін у своєму оточенні визнав, що

анексія Криму була помилкою        

Президент РФ Володимир Путін у своєму
оточенні визнав, що анексія Криму була
помилкою, але не буде визнавати це
публічно.

Росія лише виграє, якщо Україна стане членом

НАТО – Волкер        

Приєднання України до НАТО лише
принесе користь для Російської Федерації,
як це відбулося, наприклад, у випадку з
членством сусідніх з Росією країн Балтії.
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СУСПІЛЬСТВО

За виборами спостерігатиме рекордна кількість

організацій        

На виборах Президента України
спостерігачами зареєструвалася рекордна
кількість українських неурядових
організацій.

Місія UNIFIER є важливою складовою нашої

підтримки України - Фріланд        

Канада непорушна у відданості
суверенітету й територіальній цілісності
України.

ТОЧКА ЗОРУ

Як Британія загнала себе в цугцванг, а ЄС його

уникнув        

Brexit – це не «глухий кут» для Європи, це
– кінець «старого світу». І тут треба
ставити собі питання: а «новий світ» ви
придумали?

19 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні свій день народження святкує
Ліна Костенко.

Окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ, один

військовий загинув        

Минулої доби російські окупаційні війська
три рази обстріляли позиції підрозділів
Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів один
український військовослужбовець загинув.
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До проекту “Я маю право!” з початку року

долучилися майже 850 тисяч українців        

У просвітницьких заходах проекту “Я маю
право!” за два місяці 2019 року взяли
участь майже 850 тис. громадян України.

“Історія зимового саду” представить Україну на

кінофестивалі в США        

Показ дебютної стрічки Семена Мозгового
“Історія зимового саду” відбудеться в
конкурсній програмі NEW DOCS
міжнародного фестивалю документального
кіно Full Frame Documentary Film Festival.

У Таїланді поліцейських відправили до

спортивного табору, аби вони схудли        

У Таїланді запустили спеціальну програму
для працівників поліції, які, на думку
керівництва, мають зайву вагу.

MySpace визнав, що втратив 50 мільйонів

музичних композицій        

Соціальна мережа MySpace при
перенесенні інформації на нові сервери
втратила значний обсяг даних.

На дні Нілу знайдений корабель древніх єгиптян,

описаний Геродотом        

У затоці Абу-Кір, неподалік від гирла Нілу,
вперше виявлений торговий корабель
древніх єгиптян, саме існування якого
історики століттями піддавали сумніву.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

У шлунку мертвого кита знайшли 40 кілограмів

пластику        

У шлунку кита, якого викинуло на
узбережжя Філіппін, виявили 40 кілограмів
пластикових пакетів.

19 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Ченстоховської ікони Богородиці;
до чого стукає дятел, коли прилетить
ластівка і чекаємо на рівнодення
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