Єдина країна - Україна і світ 16.10.19

ТОП
Сирійська криза: віцепрезидент США може
терміново вирушити до Туреччини
Віцепрезидент США Майкл Пенс найближчим
часом може вилетіти до Анкари на переговори
у зв'язку з масштабним наступом
турецької армії на півночі Сирії.

У Білому домі проведуть внутрішні
перевірки в пошуках "викривача" - NYT
Білий дім ініціює внутрішні перевірки з метою
встановити, хто з чиновників міг бути
причетний до витоку інформації про
телефонну розмову Трампа і Зеленського.

Країни ЄС призупинять експорт зброї в
Туреччину
Країни Європейського Союзу взяли
зобов'язання прийняти рішучу позицію на рівні
держав стосовно стратегії з експорту зброї до
Туреччини.

Пристайко повідомив про консенсус із
міністрами ЄС щодо санкцій проти Росії
Поки Росія не виконає своєї частини Мінських
угод, з неї не можуть бути зняті санкції - і з
цим згодні в ЄС, підкреслює глава МЗС
України.

Бабине літо - у розпалі: українцям обіцяють
до +23° і жодного дощу
В Україні у середу утримається суха та тепла
погода, у центральних, південних, східних
областях та в Карпатах туман.

СВІТ
НАТО має натиснути на Туреччину прем'єр Норвегії
Прем’єр-міністр Норвегії Ерна Солберг
вважає, що країни НАТО мають проявити
єдиний підхід стосовно військової операції
Туреччини в Сирії, але не допустити, аби ця
країна залишила альянс.

Росія визнала підміну допінг-проб своїх
спортсменів - NYT
Гендиректор Російського антидопінгового
агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив,
що дані московської антидопінгової
лабораторії були замінені, перш ніж їх
передали міжнародним експертам.

Науковці Оксфорду дослідили, як Росія
використовує молодь для кіберпропаганди
За даними дослідження, проведеного під
егідою Оксфордського університету, Росія
належить до країн, які використовують молодь
для розповсюдження пропаганди в
соцмережах.

УКРАЇНА І СВІТ
Зеленський їде з візитом до Латвії
Президент Володимир Зеленський у середу
відвідає з одноденним офіційним візитом
Латвійську Республіку.

Стійкість України є одним з головних
інтересів Євросоюзу - Могеріні
Високий представник ЄС Федеріка Могеріні,
виступаючи в Оксфордському університеті,
назвала зміцнення України одним з пріоритетів
Євросоюзу.

Маркарова з делегацією вилетіла на
переговори до США
Міністр фінансів Оксана Маркарова вирушила
до Вашингтона на переговори з МВФ та
іншими міжнародними фінансовими
організаціями.

Україна і Франція домовляються про
спільне виробництво патрульних катерів
Україна і Франція обговорюють можливість
взаємного визнання водійських посвідчень та
спільного виробництва патрульних катерів для
прикордонників.

УКРАЇНА
Рада планує перезапустити судову реформу
та запровадити покарання для депутатівпрогульників
Верховна Рада у середу планує ухвалити закон
про покарання депутатів за прогули пленарних
засідань і невідвідування комітетів.

За останні пів року в Криму стало більше
вдвічі політв'язнів - активістка
Історії політичних в'язнів у Криму
заслуговують на те, щоб про них говорили і
писали, адже всі переслідувані - люди з
активною громадянською позицією.

НА ПЕРЕДОВІЙ

На Донбасі окупанти гатять із заборонених
мінометів, двоє бійців загинули
Збройні формування Російської Федерації та її
найманці за минулу добу 26 разів порушили
режим припинення вогню.

На Донеччині спостерігачі зафіксували за
добу 325 вибухів
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ
зафіксувала у понеділок 325 вибухів у
Донецькій області та шість - на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
16 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня, 100 років тому, було засновано
Житомирський державний університет імені
Івана Франка.

Сенцов презентував автобіографічну
книжку "Маркетер"
У київському Будинку кіно колишній бранець
Кремля Олег Сенцов презентував збірник
малої автобіографічної прози «Маркетер».

У Києві презентували перші в Україні артальбоми для людей із порушеннями зору
У столиці відбулася презентація перших в
Україні тактильних арт-альбомів для людей із
порушеннями зору "Скарби культури. Україна"
та "Скарби культури. Світ".

У NASA показали скафандри для польотів
на Місяць і Марс
Національна космічна агенція США
презентувала костюми для астронавтів, які в
недалекому майбутньому вирушать на Місяць і
Марс.

16 жовтня: народний календар і астровісник
Нині святого Ісихія; хліб проти смузі, про що
треба мовчати і чого варто стерегтися
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