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СВІТ

 

Розслідування Мюллера не знайшло доказів 

змови Трампа з Росією 

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який 

майже два роки очолював розслідування щодо 

втручання РФ у президентські вибори 2016 

року, не знайшов доказів змови кампанії 

Дональда Трампа з росіянами, а також 

обструкції правосуддю.

 

Генпрокурора США запрошують до 

Конгресу через "російське" розслідування 

Генеральному прокурору США Вільяму Барру 

варто дати свідчення у Конгресі через 

невідповідність у його словах та даних 

спецрозслідування. 
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Петицію проти Brexit вже підтримали 5 

мільйонів британців 

Петицію за скасування виходу з Євросоюзу 

підтримали понад 5 мільйонів британців, хоча 

для обговорення її в парламенті було достатньо 

100 тисяч підписів.

 

Президент Сербії заявляє, що країна не 

вступатиме до НАТО 

Сербія не вступатиме до НАТО та збереже 

нейтральний статус.

 

У Сенаті США підготують власний звіт 

щодо втручання РФ у вибори 

Найближчим часом члени комітету з розвідки 

Сенату США підготують власний звіт щодо 

можливого втручання РФ у вибори.

 

УКРАЇНА І СВІТ

 

У Канаді нагородять лідера української 

громади 

Генерал-губернатор Канади вручить 

президенту відділу Конгресу українців Канади 

у місті Торонто Тарасу Багрію державну 

нагороду за видатну волонтерську роботу.
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ТОЧКА ЗОРУ

 

Равлик без мушлі. Як нам не занапастити 

українську націю 

Нині, як питали – «Чий Крим?», маємо питати 

одне одного: «Чи прагнеш ти жити разом зі 

мною в одній державі, в Україні?»

СУСПІЛЬСТВО

 

25 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам'яті В'ячеслава Чорновола —

  відомого українського політика, журналіста, 

дисидента, лідера Народного Руху України. 

 

Донбас: окупанти гатять із мінометів та 

БМП 

За минулу добу російські окупаційні війська 

тричі обстріляли позиції підрозділів 

Об'єднаних сил. Унаслідок обстрілів двоє 

українських захисників отримали поранення.

 

У Сирії підірвалася на фугасі знімальна 

група NBC 

У Сирії знімальна група NBC News підірвалася 

на фугасі, водій автомобіля загинув.
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Циклон "Ідай" в Африці забрав життя вже 

понад 760 осіб 

Циклон "Ідай", що накрив південний схід 

Африки наприкінці минулого тижня та 

спричинив масштабні повені, забрав життя вже 

щонайменше 761 особи.

 

Кількість жертв повені на сході Індонезії 

зросла до 112 

Унаслідок повеней та зсувів ґрунту загинули 

112 мешканців індонезійської провінції Папуа.

 

Найкращим учителем світу став кенієць 

Викладач математики і фізики із сільської 

школи Кенії Пітер Табічі здобув премію в $1 

млн як найкращий учитель світу. 

 

У Марокко вчителі масово виходять на 

вулиці - вимагають стабільної роботи 

У столиці країни Рабаті відбувся 

багатотисячний мітинг учителів, які вимагають 

покращення умов праці.
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Румунська поліція знайшла кокаїну на €350 

мільйонів у човні на Дунаї 

Працівники прикордонної поліції Румунії 

виявили в покинутому моторному човні в 

дельті Дунаю понад 800 кг кокаїну, вартість 

якого оцінюється в 350 млн євро.

 

Нове метро, день тунця й іграшковий 

перформанс 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу

 

Україна 31 березня переходить на літній час 

Україна в останню неділю березня переходить 

на літній час

 

На початку тижня українцям обіцяють від 

−2° до +6° 

У понеділок, 25 березня в Україні буде від 2° 

морозу до 3° тепла, на півдні до +6°. 
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25 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні нового Симеона; хто відкриє, а хто 

закриє очі та за які рамки нині не варто 

виходити.

СПОРТ

 

Шевченко обіцяє зміни у складі і гру на 

перемогу 

Перед поєдинком проти Люксембургу 

головний тренер збірної України поспілкувався 

з журналістами.

 

Малиновський: Нам потрібно очки і ми 

повинні їх здобути 

ин з лідерів збірної України високо оцінює 

майбутнього суперника.
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