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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 22.03.19

Європейська Рада погодилась відкласти Brexit        

Європейська рада визначила декілька
сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС
та дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Мей не згодна з ідеєю скасування Brexit        

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
заявила, що не згодна з ідеєю скасування
Brexit.

Угорці протестують проти академічних реформ

прем’єра Орбана        

Близько тисячі осіб у четвер протестували
під стінами Угорської академії наук проти
урядових кроків щодо капітального
реформування цієї інституції, які
загрожують академічній незалежності.
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У Трампа відмовились давати Конгресу записи

його розмов із Путіним        

Білий дім відхилив запит демократів з
Капітолію щодо надання документів про
приватні обговорення президента
Дональда Трампа з російським
президентом Володимиром Путіним.

Гуайдо анонсував акцію, мета якої - контроль

над всією територією країни        

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо
заявив про підготовку своїми
прихильниками операції "Свобода", метою
якої буде взяти під контроль всю територію
країни.

ЄС продовжуватиме боротьбу з будь-якими

проявами расової дискримінації - Могеріні        

Євросоюз рішуче продовжуватиме
боротьбу із будь-якими формами расової
або будь-якої іншої дискримінації людини,
які все ще мають місце у деяких країнах
світу, включаючи країни ЄС.

США визнають суверенітет Ізраїлю над

Голанськими висотами – Трамп        

Президент США Дональд Трамп заявив, що
"настав час" для Сполучених Штатів
визнати повний суверенітет Ізраїлю над
Голанськими висотами, які стали
причиною територіальних суперечок і війни
між Ізраїлем і Сирією

Євросоюз відмовився визнавати Голанські

висоти територією Ізраїлю        

У Євросоюзі не мають наміру визнавати
Голанські висоти суверенною територією
Ізраїлю.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

США ввели санкції проти "рупорів" ІДІЛ        

Державний департамент США вніс до
списку санкцій, пов'язаних з
терористичною діяльністю ІДІЛ,
інформаційне агентство Amaq, медіа-
центр Al Hayat, а також інші супутні
установи.

Росія готує до випробування гіперзвукові

"Кинджали" — ЗМІ        

Близько 20 гіперзвукових російських ракет,
від яких США на даний час не в змозі
захиститися, нещодавно перевезли на
полігон для випробувань.

У МЗС відповіли президенту Чехії на пропозицію

змінити Конституцію України        

У МЗС вважають заяву чеського
президента Мілоша Земана щодо
ворожості між україномовним та
російськомовним населенням України, а
також щодо необхідності змінити
Конституцію України "трансляцією
наративів російської пропаганди".

Порошенко призначив посла України в Кувейті        

Італія з 1 січня перебрала від Австрії
головування в Організації з безпеки і
співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла
продовжити зусилля щодо імплементації
Мінських угод.

SWIFT допоможе НБУ розвивати платіжну

інфраструктуру        

Нацбанк спільно з компанією SWIFT
розпочне проект з розвитку платіжної
інфраструктури України на базі
міжнародного стандарту...
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СУСПІЛЬСТВО

Драма Орбана і Fidesz: вигнання популіста        

Європейці нарешті наважилися називати
речі своїми іменами

Welcome to Ukraine, дорогі покупці ОВДП! 

Іноземних інвесторів щиро запрошують
“забути” про місцеві облігації Єгипту, Гани
та Нігерії, бо українські папери тепер
привабливіші

22 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається
Всесвітній день водних ресурсів.        

Окупанти б’ють із забороненої зброї, один

український боєць загинув, троє — поранені 

У четвер противник сім разів порушив
режим припинення вогню. Унаслідок
обстрілів один український
військовослужбовець загинув, двоє
отримали поранення.    

Вибух на хімзаводі в Китаї: вже 47 загиблих,

понад 600 поранених        

На хімічному заводі в східному Китаї стався
потужний вибух, в результаті загинуло не
менше 47 осіб.
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Затоплення порому в Іраку: жертв вже понад 90        

Щонайменше 93 людини загинули
внаслідок затоплення пасажирського
порому в річці Тигр в Іраку.

В ОАЕ обговорили зміну поведінки людства для

сприяння розвитку        

У місті Шарджа відбувся 8-й Міжнародний
урядовий комунікаційний форум на тему
"Зміна поведінки, що сприятиме людському
розвитку".

Facebook знову оскандалився: соцмережа

зберігала незашифровані паролі користувачів 

Співробітники корпорації Facebook могли
мати доступ до паролів від акаунтів
декількох десятків мільйонів користувачів
соціальної мережі.

Дощ, вітер та сніг: чи врятує "плюс" українців від

холоду        

В Україні у п'ятницю пройде невеликий
дощ, у північних, центральних і східних
областях очікуються пориви вітру до 20 м/
с, температура вночі 0-5° тепла, вдень 8-
13°.

22 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Сорок святих; печемо 40
жайворонків, шукаємо ряст і наснажуємося
весною
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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