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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 21.03.19

США та Ізраїль координують протистояння Ірану,

Росії і Китаю – Помпео        

Державний секретар США Майкл Помпео
повідомив, що частиною його переговорів з
прем'єр-міністром Ізраїлю в Єрусалимі є
спільне протистояння зловмисній
активності Ірану, Росії та Китаю.

Мей планує Brexit до 30 червня, референдумів

не буде        

Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза
Мей заявила, що не готова відтермінувати
Brexit довше, ніж до 30 червня 2019 року.

Трамп заявив, що підтримує оприлюднення

доповіді Мюллера        

Президент США Дональд Трамп заявив у
середу, що підтримує оприлюднення для
громадськості доповіді спеціального
прокурора Роберта Мюллера в рамках
російського розслідування.
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УКРАЇНА І СВІТ

Молоді посли Грузії закликали у Відні до

припинення російської окупації        

Молоді посли Грузії провели у середу
столиці Австрії захід, присвячений
триваючій окупації грузинських регіонів
Абхазія та Південна Осетія.

Нова Зеландія заборонить всю

напівавтоматичну зброю після теракту в мечетях        

Уряд Нової Зеландії прийняв рішення
заборонити до продажу всі види
напівавтоматичної зброї після масового
вбивства в мечетях.

Україна синхронізувала санкції проти Росії з

Євросоюзом і США - Президент        

Українські санкції проти РФ, указ про
розширення яких Президент України Петро
Порошенко підписав сьогодні,
синхронізовані з аналогічними санкціями
ЄС та США.

Новий санкційний перелік України: від книжкових

магазинів до холдингів РФ        

Рада національної безпеки та оборони
України (РНБО) включила до нового списку
російських юридичних осіб, проти яких
запроваджуються обмежувальні заходи,
книжкові інтернет-магазини та
видавництва, холдинги і заводи, будівельні
компанії та медійників.

Адміністрація Трампа зосереджує фокус уваги

на Україні - дипломат        

Нинішня адміністрація Сполучених Штатів
дуже ретельно зосереджує фокус уваги на
українському напрямі та надає важливу
допомогу, в тому числі, летальну зброю
Україні в умовах протистояння російській
агресії.
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СУСПІЛЬСТВО

Канада виділить більше $100 мільйонів на

військову підтримку України        

Упродовж наступних трьох років Канада
виділить $105.6 млн на тренування
українських військових та іншу оборонну
допомогу.

МЗС Туреччини назвав ім'я нового глави місії

ОБСЄ в Україні        

Новим головою спеціальної моніторингової
місії Організації з безпеки і співробітництва
в Європі в Україні стане турецький
дипломат Халіта Чевік.

Волкер: Поновлення переговорів з РФ можливе

після виборів Президента України        

Черговий раунд переговорів між
спецпредставником США по Україні Куртом
Волкером та помічником президента Росії
Владиславом Сурковим або іншим
представником влади РФ можливий після
проведення президентських виборів в
Україні.

ТОЧКА ЗОРУ

Теракт в Новій Зеландії: це і є плоди

мультикультуралізму?        

Московська пропаганда кричить, що
вбивця «надихався» Україною. А насправді,
Таррант пов’язаний з Брейвіком, історією
Європи та… глобалізацією

Діалог Кремля з народом: «Ты меня уважаешь?

Нет? Штраф!»        

Навіщо ухвалені і що несуть два нових
цензурних російських закони
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21 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні і світі відзначаються
Всесвітній день людей з синдромом Дауна,
Міжнародний день лісів та Міжнародний
день Новруз.

Окупанти гатили з ПТРК, мінометів та

гранатометів, троє бійців поранені        

20 березня російські окупаційні війська 11
разів обстріляли позиції підрозділів
Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів троє
наших захисників отримали поранення.

В Італії водій викрав та підпалив шкільний

автобус з дітьми        

В Італії поблизу Мілана водій викрав
шкільний автобус, в якому більше 50 дітей
їхали на екскурсію, і підпалив його.

У німецькому бундестазі відкрилася виставка,

присвячена жертвам сучасних війн        

З 21 березня по 12 квітня в німецькому
бундестазі працює фотовиставка
«Вражений» про жертви воєн і конфліктів
сучасності, частина якої присвячена
Україні.

Google-Україна спільно з Мінкультом запускають

проект "Аутентична Україна"        

Google-Україна спільно з Міністерством
культури України запускають проект про
українську культурну спадщину
"Аутентична Україна".
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"Французька весна" в Івано-Франківську:

вистави, майстер-класи та покази моди        

В Івано-Франківську фестиваль
«Французька весна», який офіційно
відкриється 4 квітня, запрошує на майстер-
клас, ретроспективне кіно, вистави-кабаре
та показ моди.

Садовий заявив, що більше не буде

балотуватися у мери Львова        

Очільник Львова зізнався, що прийняв для
себе остаточне рішення більше не
балотуватися на пост міського голови.

Комітет Ради схвалив часткову легалізацію

марихуани        

Комітет Верховної Ради України з прав
людини розглянув петицію щодо легалізації
медичної марихуани, яка набрала 25 тисяч
голосів.

21 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні повня і красної Веснянки; чи
почнеться справжня весна, хто до кого
зазирне і з чим варто не переборщити
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства
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