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СВІТ 

 

Європарламент визнав Гуайдо тимчасовим 

президентом Венесуели 

Європарламент визнав опозиційного політика 

Хуана Гуайдо тимчасовим легітимним 

президентом Венесуели та підтримав 

проведення у країні вільних і прозорих 

президентських виборів.

 

У Конгресі наполягають, що кампанія 

Трампа мала змову з росіянами 

Конгресмен-демократ Адам Шифф, який 

розслідує втручання РФ у вибори, і проти 

якого Дональд Трамп розгорнув кампанію 

тиску з вимогою відставки, пояснив, що саме 

він вважає змовою з Росією.
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Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 

проти фінансування терроризму 

Нову резолюцію, ініційовану Францією та 

спрямовану на обмеження всіх каналів 

фінансування терористичної діяльності, 

ухвалили в четвер на засіданні Ради Безпеки 

ООН.

 

Президенти США й Південної Кореї 

обговорять ядерне роззброєння КНДР 

Президенти Сполучених Штатів й Південної 

Кореї за два тижні проведуть зустріч в 

Вашингтоні для обговорення шляхів реального 

процесу денуклеаризації Корейського 

півострова з боку КНДР.

 

Ердоган звинуватив США у фінансовому 

тиску на Туреччину 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 

переконаний, що країни Заходу, насамперед 

США, винні у провокуванні економічної кризи 

в його державі.

 

У Румунії кандидатку в Європрокурори 

відправили під юридичний нагляд 

Колишнього головного прокурора румунського 

Управління по боротьбі з корупцією, 

кандидата на пост керівника Європейської 

прокуратури Лауру Кодруцу Ковесі відправили 

під юридичний нагляд.
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Центральне командування США очолив 

генерал Маккензі 

Генерал морської піхоти Кеннет Маккензі 

офіційно став главою Центрального 

командування США (CENTCOM).

 

НАТО залишає Столтенберга генсеком до 

2022 року 

Північноатлантичний Альянс продовжив дію 

мандату Єнса Столтенберга на посаді 

Генерального секретаря НАТО на два роки.

 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Польща й Словаччина "полюють" на 

українських лікарів – Порошенко 

Лікарям в Україні будуть створені належні 

умови, і буде зроблено все, щоб ті лікарі, які 

вже виїхали на роботу за кордон, повернулися. 

 

Держдеп США засудив репресії російських 

окупантів у Криму 

Американське зовнішньополітичне відомство 

засудило дії російської окупаційної влади на 

Кримському півострові, які перетворилися на 

залякування й репресії кримських татар, та 

закликав РФ звільнити всіх незаконно 

затриманих громадян. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2669575-centralne-komanduvanna-ssa-ocoliv-general-makkenzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2669575-centralne-komanduvanna-ssa-ocoliv-general-makkenzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2669575-centralne-komanduvanna-ssa-ocoliv-general-makkenzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2669356-nato-zalisae-stoltenberga-gensekom-do-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2669356-nato-zalisae-stoltenberga-gensekom-do-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2669356-nato-zalisae-stoltenberga-gensekom-do-2022-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2669502-polsa-j-slovaccina-poluut-na-ukrainskih-likariv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2669502-polsa-j-slovaccina-poluut-na-ukrainskih-likariv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2669502-polsa-j-slovaccina-poluut-na-ukrainskih-likariv-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2669534-derzdep-ssa-zasudiv-represii-rosijskih-okupantiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2669534-derzdep-ssa-zasudiv-represii-rosijskih-okupantiv-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2669534-derzdep-ssa-zasudiv-represii-rosijskih-okupantiv-u-krimu.html


 

Туреччина планує відкрити в Україні 

логістичний центр 

Туреччина розробила проект створення в 

нашій країні логістичного хабу.

 

ТОЧКА ЗОРУ 

 

 

Що спільного в анексії Криму і Голанських 

висот? Нічого 

Дотримання міжнародного права – це шлях до 

встановлення миру та подолання гібридних 

загроз, прихованих під прихильність до 

законності

 

Brexit: авантюра перетворюється на хаос 

Тереза Мей піде, але це мало що дасть. 

Мільйонний марш і 6 мільйонів підписів тих, 

хто хоче нового референдуму, можливо, 

відкриють нову перспективу для Британії.

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті  Івана Огієнка – 

українського церковного і громадського діяча. 
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Окупанти гатили в районі п'яти населених 

пунктів, втрат немає 

28 березня російські окупаційні війська сім 

разів обстріляли позиції підрозділів 

Об'єднаних сил, при цьому чотири рази 

застосували заборонені Мінськими 

домовленостями міномети калібрів 120 та 82 

мм.

 

 

#ВимкниРосійське: активісти запустили 

ініціативу з очищення інформпростор 

Активісти громадської ініціативи “Вимкни 

Російське” вирішили долучитися до боротьби 

із російською підривною агентурою, і 

зосередились на пріоритетах та шляхах 

боротьби з російськими впливами.

 

У Києві презентували англомовні 

кишенькові путівники Україною 

У Києві відбулася презентація туристичних 

путівників Україною Travel Guide, створених 

проектом Made in Ukraine за підтримки 

Міністерства інформаційної політики. 

 

Тепло і сухо: українцям обіцяють сонячні 

вихідні 

В Україні у п’ятницю, 29 березня, утримається 

мінлива хмарність, але опадів не очікується.
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29 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Папи, але не римського; хто 

їсть українську кільку в томаті, як подолати 

незворотність і що робити зі зламаною 

табакеркою.

СПОРТ 

 

Хацкевич сподівається, що Бесєдін і Соль 

ще зіграють в цьому сезоні 

Артем Бесєдін вже розпочав бігову підготовку.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2669003-29-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2669003-29-berezna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2669465-hackevic-spodivaetsa-so-besedin-i-sol-se-zigraut-v-comu-sezoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2669465-hackevic-spodivaetsa-so-besedin-i-sol-se-zigraut-v-comu-sezoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2669465-hackevic-spodivaetsa-so-besedin-i-sol-se-zigraut-v-comu-sezoni.html

