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СВІТ 

 

Британські експерти знайшли сліди тротилу 

на уламках літака Качинського 

Експерти британської лабораторії Forensic 

Explosives Laboratory (FEL) виявили у 

більшості з 200 зразків розбитого Ту-154М екс-

президента Лєха Качинського сліди тротилу.

 

Республіканці в Сенаті заблокували 

резолюцію про публікацію висновків 

Мюллера 

Лідер республіканської більшості в Сенаті 

США Мітч Макконел у понеділок заблокував 

внесену лідером демократів пропозицію, яка 

вимагає оприлюднення всієї доповіді 

спеціального прокурора Роберта Мюллера.
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Венесуела заявила про напад на свою 

енергосистему 

Влада Венесуели звинувачує ворожі сили у 

нападі на власну енергосистему, що спричинив 

масове відключення електропостачання.

 

США не миритимуться з присутністю 

російських сил в Венесуелі – Болтон 

Радник президента США з питань національної 

безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені 

Штати реагуватимуть на посилення військової 

присутності Росії в Венесуелі для підтримки 

корумпованого режиму Мадуро. 

 

Макрон заявив про необхідність єдності ЄС 

у відносинах з Китаєм 

езидент Франції Еммануель Макрон заявляє 

про необхідність єдиної позиції країн 

Євросоюзу у відносинах з Китаєм.

 

Петиція про скасування Brexit набрала вже 

більше 5,5 мільйона голосів 

Електронна петиція з вимогою до британської 

влади скасувати вихід Об’єднаного 

Королівства з ЄС, розміщена на сайті уряду 

країни, уже набрала більше 5,5 млн підписів.
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США випробували систему для 

перехоплення міжконтинентальних 

балістичних ракет 

США провели випробування системи 

протиракетної оборони, здійснивши успішний 

запуск двох протиракет, призначених для 

перехоплення МБР.

 

Пентагон дав $1 мільярд на стіну Трампа 

Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік 

Shanahan дав дозвіл на використання одного 

мільярда доларів на будівництво стіни на 

кордоні з Мексикою.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українського політв'язня відправили до 

російської лікарні 

Українського політичного в'язня, учасника 

Евромайдана Андрія Коломійця 25 березня 

відправили в медичний заклад на обстеження.

 

В Україні захист трудових прав здебільшого 

відповідає вимогам РЄ - Єврокомітет 

В Україні у половині випадків захист трудових 

прав працівників відповідає міжнародним 

зобов'язанням та стандартам Ради Європи.

ТОЧКА ЗОРУ 
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Наші сусіди на заході також дозріли до змін. 

І вони не на радість Москві… 

Від Балтики до Адріатики: пролягла нова зона 

політичної напруги. А може, це пора нового 

«оксамитового сезону» у Східно-Південній 

Європі?

 

Екс-прем'єр-міністр Болгарії: Мета Кремля 

- внести розбрат між членами ЄС і НАТО 

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Іван Костов 

вважає, що розв'язана Росією гібридна війна 

має на меті внести розбрат між державами-

членами ЄС та НАТО.

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Національної гвардії 

України. 

536 років від дня народження Рафаеля 

(Раффаелло Санті; 1483–1520), італійського 

живописця, архітектора. 

 

 

Окупанти сім разів порушили "тишу", 

поранені двоє українських бійців 

У понеділок, 25 березня, противник сім разів 

порушив режим припинення вогню, двічі 

застосувавши при цьому озброєння, 

заборонене Мінськими домовленостями.
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Супрун закликала українців відмовлятись 

від пластику 

Проблема використання пластику набула 

глобального масштабу, і кожен має зробити 

внесок у її вирішення та менше 

використовувати пластик.

 

Інновація Google зробить непотрібними 

потужні персональні комп’ютери 

Амбітний анонс стрімінгового сервісу Stadia 

від Google може призвести до “революції” на 

ринку цифрових пристроїв «для гри» і не 

тільки

 

Новинки від Apple: компанія представила 

чотири нових сервіси 

Всесвітньо відомий американський виробник 

комп'ютерної техніки й програмного 

забезпечення, компанія Apple, вирішила 

зосередити головні зусилля на сегменті 

сервісів для власної продукції, представивши в 

понеділок одразу чотири новинки.

 

Весна не поспішає: синоптики прогнозують 

мокрий сніг та нічний "мінус" 

В Україні у вівторок, 26 березня, температура 

вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° 

тепла, у більшості областей очікується 

невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.
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Ізраїльський місячний зонд зняв схід Сонця 

над Землею 

Ізраїльський зонд Beresheet, призначений для 

місії на Місяці, зняв на відео схід Сонця над 

Землею.

 

26 березня: народний календар і астровісник 

Нині весняного Ничипора; кому й що слід 

показувати, та чому не варто імітувати щастя.

СПОРТ 

 

Збірна України обіграла команду 

Люксембургу у відборі на футбольне Євро-

2020 

ціональна збірна України з футболу провела 

другий поєдинок у відбірковому турнірі 

чемпіонату Європи-2020, в якому на 8-

тисячному стадіоні "Жозі Бартель" здобула 

вольову перемогу над командою Люксембургу 

- 2:1.

 

Формула-1: син Міхаеля Шумахера дебютує 

на тестах за кермом Ferrari 

Син семиразового переможця “Формули-1” 

німецького автогонщика Міхаеля Шумахера 

дебютує на тестах “Ф1”.
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