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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 20.03.19

США та союзники розглядають новий пакет

санкцій проти Росії        

Офіційний Вашингтон разом із союзниками
й партнерами наразі вивчають можливості
для введення нових санкцій проти Росії
після так званого "Керченського пакету",
запровадженого проти шести осіб і восьми
організацій кілька днів тому.

Офіційний Каракас відреагував на заяви Трампа

та Болсонаро        

Керівництво Венесуели вважає, що заяви
президентів США та Бразилії Дональда
Трампа і Жаїра Болсонаро загрожують
безпеці регіону. 

Лондон має пояснити, якою бачить нову Brexit-

угоду - МЗС Іспанії        

Міністр закордонних справ Іспанії Жозеп
Борелль вважає, що ЄС повинен бути
готовий запропонувати Великій Британії
продовження процесу Brexit, але Лондон
повинен спочатку пояснити, якою він
бачить нову угоду Brexit.
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США не знайшли свідчень підготовки КНДР до

нових пусків ракет        

Експерти Центру стратегічних і
міжнародних досліджень у Вашингтоні не
знайшли свідчень будь-якої значної
активності на випробувальному полігоні
Сохе в районі Тончхан-ні в КНДР, які б
свідчили...

Винищувачі НАТО перехопили літаки РФ біля

берегів Ісландії        

В Ісландії два винищувачі Eurofighter
Typhoon НАТО підняли по тривозі через
двох російських протичовнових літаків
Ту-142.

Меркель розповіла, що робить її країна, аби

забезпечити людям безпеку        

Хоча Німеччина не наближається поки що
до поставленого завдання в 2% ВВП витрат
на оборону, вона робить чимало в інших
сферах, пов'язаних із забезпеченням
безпеки і стабільності.

Ще одному лобісту Януковича у Штатах можуть

висунути звинувачення - NYT        

Тривале розслідування федерального
рівня в США проти екс-радника президента
Обами, юриста Грегорі Крейга, може
завершитися висуненням йому офіційних
обвинувачень у незаконному лобіюванні
інтересів Віктора Януковича.

За східну політику в МЗС Польщі відповідатиме

підлеглий президента Дуди        

Новим заступником глави МЗС Польщі,
який відповідатиме за східну політику, став
34-річний Марцін Пшидач, який досі
працював на посаді заступника директора
бюро закордонних справ у канцелярії
президента РП Анджея Дуди.
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УКРАЇНА І СВІТ

СУСПІЛЬСТВО

Представників 195 країн запросять на церемонію

інтронізації нового імператора Японії        

Влада Японії запросить представників 195
країн на церемонію сходження на трон
нового імператора Країни східного сонця,
який займе місце свого батька після його
зречення престолу.

Росія поводиться в Криму як при Катерині ІІ –

Джемілєв в інтерв’ю Wiener Zeitung        

Росія здійснює в окупованому Криму таку ж
стратегію, як колись імператриця
Катерина ІІ – виселяє кримських татар та
заселяє півострів росіянами.

Україна і Словенія готові разом протидіяти

торгівлі людьми        

Посол України у Словенії Михайло
Бродович обговорив з міністром внутрішніх
справ Словенії Бостіяном Поклюкарем
співпрацю обох країн у сфері боротьби з
торгівлею людьми.

ТОЧКА ЗОРУ

Назарбаєв пішов, щоб назавжди залишитися        

Укрінформ поцікавився в експертів, що
стоїть за рішенням 78-річного Нурсултана
Абішовича і чого варто чекати від
Казахстану далі
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20 березня. Пам'ятні дати        

Сьогодні виповнюється 380 років від дня
народження Івана Мазепи — гетьмана
України.

Донбас: окупанти випустили по позиціях ЗСУ

понад півсотні мін, втрат немає        

За минулу добу російсько-окупаційні
війська сім разів порушили режим
припинення вогню, при цьому шість разів
застосувавши озброєння, заборонене
Мінськими домовленостями.

Стрілок з Крайстчерча їздив Європою місцями

битв проти османів        

Громадянин Австралії Брентон Таррант,
який здійснив смертельні атаки на мечеті в
новозеландському місті Крайстчерч,
захоплювався хрестоносцями та відвідав
низку східноєвропейських країн, де в
середньовіччі сталися видатні битви проти
турків-османів.

Охорона здоров'я: Супрун сказала, що робити у

разі порушення прав людини        

Право на життя, гідність та захист від
дискримінації — основоположні права
кожної людини. На жаль, багато українських
сімей мають досвід порушення цих прав
через застарілу совєцьку систему.

Ліна Костенко, московський Літінститут і

однокашники-кияни        

У них, здавалося, була одна доля, а
вийшло так, що різна
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Абелівську премію вперше отримала жінка        

Американський математик Карен Уленбек
стала цьогорічним лауреатом, яка
отримала Абелівську премію.

Гуморина-2019 відкриє в Одесі турсезон і буде

присвячена 100-річчю кіностудії        

Традиційна першоквітнева Гуморина
символізуватиме цього року відкриття в
Одесі туристичного сезону і буде
присвячена 100-річчю славетної кіностудії.

У мережі з'явилися фото головної сцени

Євробачення-2019        

У мережі вже з'явилися перші фото, як
виглядатиме головна
сцена Євробачення-2019 в Ізраїлі.

Google запустить власний хмарний геймерський

сервіс        

Компанія Google запускає хмарний ігровий
сервіс Stadia.

Сонце, сніг та +14: українцям прогнозують

весняну мінливість        

У середу опади пройдуть уночі у більшості
північних, центральних областей та в
Карпатському регіоні, температура вдень
6-11° тепла.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

20 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні день весняного рівнодення; кому
крапатиме, хто кого цапатиме, та де
місяць, а де — сонце
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