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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 08.01.19

Трамп і Макрон обговорили, як США
виводитимуть війська із Сирії         

Президенти США й Франції Дональд Трамп
і Еммануель Макрон провели телефонні
переговори щодо рішучої позиції глави
Білого дому вивести війська із Сирії, а
також...

Handelsblatt: американські санкції Дамокловим
мечем нависли над Nord Stream 2         

Федеральний уряд з великою стурбованістю
відзначає, що США не залишають своїх
спроб зупинити будівництво спірного
газопроводу Nord Stream 2, погрожуючи
санкціями.

Помпео на Близькому сході гуртуватиме
коаліцію проти Ірану         

Державний секретар США Майк Помпео,
який у вівторок розпочинає близькосхідне
турне, заявив, що одна з головних цілей
його поїздки зосереджуватиметься на
створенні коаліції проти...
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Кім Чен Ин вже відправився в Китай - ЗМІ         

Увечері 7 січня за місцевим часом в Китай з
Північної Кореї в'їхав поїзд, в якому,
ймовірно, перебуває високопоставлений
чиновник, не виключено, що це глава КНДР
Кім Чен Ин.

Американський десантний корабель прибув до
румунського порту Констанца         

Десантний корабель ВМС США «USS Форт
McHenry» прибув у понеділок, 7 січня, в
румунський порт Констанца, де він
перебуватиме упродовж наступних трьох
днів.

Байден упродовж місяця вирішить, чи йтиме
він у президенти - CNN         

Колишній віце-президент США Джо Байден
ще не прийняв рішення про те, чи братиме
участь у президентських виборах в 2020
році, та має намір визначитися з цим
впродовж ближчого місяця.

Глава МЗС Бельгії підтвердив висування на
посаду генсекретаря Ради Європи         

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє
Рейндерс, який зараз виконує також
обов'язки міністра оборони країни,
підтвердив готовність висунути свою
кандидатуру на посаду Генерального
секретаря Ради Європи.

Юристи Трампа вивчають можливість введення
надзвичайного стану в США  

Юридичні радники Білого дому вивчають
законні можливості президента США
Дональда Трампа ввести надзвичайний
стан у країні у зв'язку із ситуацією на
південному кордоні для того, щоб...
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

В Австрії навесні обіцяють реформу в системі
надання притулку         

Реформа у системі надання притулку для
біженців в Австрії буде проведена
коаліційним урядом країни у березні 2019
року.

Затонуле біля Туреччини судно перевозило
крадене вугілля з Донбасу - МінТОТ         

У Міністерстві з питань тимчасово
окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб повідомили, що могло
перевозити судно, яке зазнало аварії в
Чорному морі, внаслідок якої загинули
члени команди, громадяни України.

Україна досі є головним об'єктом інформаційної
війни Росії         

Минулого року Україна фігурувала в 461
з тисячі випадків дезінформації в російських
ЗМІ.

Три події світу. Скандал у Німеччині,
повернення Ненсі Пелосі та ініціатива Яцека
Чапутовича         

Німецький істеблішмент обурений витоком
персональних даних.

8 січня. Пам’ятні дати         

Цього дня народився Василь Симоненко –
український поет, журналіст, правозахисник. 
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Окупанти обстріляли п'ять напрямків, один
український військовий поранений         

7 січня російські окупаційні війська 5 разів
порушили режим припинення вогню,
випадків застосування озброєння,
забороненого Мінськими угодами не
обліковано.

Жертвами снігопадів у Німеччині та Австрії
стали дев'ять осіб         

Австрію і Німеччину замело снігом, в
результаті сильних снігопадів в Австрії і на
півдні Німеччини загинули щонайменше
дев'ять осіб.

Перед Старим Новим роком українцям
обіцяють дощ         

В Україні у найближчі дні синоптики
прогнозують морози, сніг, в деяких областях
з дощем, та хуртовини.

Шопку, занесену до Книги рекордів України,
відкрили у Тернополі         

У ніч на 7 січня після святкової служби
Божої у церкві святого апостола Петра в
Тернополі урочисто відкрили шопку
вражаючих розмірів.

Патріарх РПЦ заявив, що «Антихрист буде
стояти на чолі Інтернету»         

Патріарх РПЦ Кирило заявив про те, що
сучасні гаджети таять у собі небезпеку, а
Інтернетом може скористатися Антихрист.
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В Австрії заборонили палити цигарки та
вейпити всім, хто молодше 18-ти років         

В Австрії з 1 січня 2019 року набула
чинності нова норма закону про захист
молоді, яка передбачає дозвіл паління для
осіб, які досягли 18-річного віку.

Тріумф Мерк’юрі та невдача служниці: підсумки
“Золотого глобуса”         

Один із головних передднів майбутнього
“Оскара”, 76 “Золотий глобус” повністю
виправдав очікування у плані
непередбачуваності та несподіванок.

У Tesla вирішили знизити ціни на всі свої
автомобілі         

Компанія Tesla вирішила знизити ціни на всі
свої автомобілі на 2 тисячі доларів.

Amazon знову стала найдорожчою компанією в
світі         

Американська компанія Amazon, яка
спеціалізується на продажу товарів через
Інтернет, обігнала конкурентів по
капіталізації.

У Чумацькому Шляху знайшли три нових
розсіяних зоряних скупчення         

Використовуючи дані телескопа ESA Gaia,
астрономи з Бразилії виявили три нових
розсіяних зоряних скупчення у Чумацькому
Шляху.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

8 січня: народний календар і астровісник         

Сьогодні Собор Богородиці; як Йосип
Обручник яєчню смажив та Ісусикові
пелюшки міняв  
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