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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 31.01.19

ЄС, як і раніше, вважає угоду щодо Brexit

найкращою з можливих – Юнкер        

Європейський Союз продовжує вважати
угоду щодо Brexit найкращою з можливих
компромісних рішень між ЄС і
Великобританією, і результати
голосування в британській Палаті
представників не змінило цю позицію.

Могеріні: Партнерство з НАТО має ключове

значення для Євросоюзу        

Європейський Союз продовжує працювати
над зміцненням оборони країн-членів, при
цьому партнерство з НАТО має ключове
значення у цій роботі.

Трамп високо оцінив шанси на денуклеаризацію

Північної Кореї        

Президент США Дональд Трамп високо
оцінює шанси на денуклеаризацію КНДР і з
нетерпінням чекає зустрічі з
північнокорейським лідером Кім Чен Ином.
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УКРАЇНА І СВІТ

Трамп зателефонував Гуайдо з привітанням та

пообіцяв підтримку        

Глава Білого дому Дональд Трамп
телефоном у середу привітав тимчасового
президента Венесуели Хуана Гуайдо з
набуттям повноважень та висловив
підтримку народові країни...

Опозиція Венесуели таємно зустрічалася з

військовими і силовиками        

Опозиція Венесуели таємно зустрічалася з
військовими і силами безпеки, щоб
домовитися про припинення військової
підтримки президента Ніколаса Мадуро.

Канада разом із G7 посилить захист виборів від

зовнішнього втручання        

У Канаді буде створено спеціальний
центр, який координуватиме зусилля усіх
держав G7 із захисту демократичних
процесів від зовнішнього втручання.

У Румунії сказали, коли країна має приєднатись

до єврозони        

Уряд Румунії затвердив Національний план
дій, згідно з яким країна приєднається до
єврозони у 2024 році.

В Угорщині заявили, що не приєднаються до

євроскептиків        

Держсекретар Угорщини у справах ЄС
Саболч Такач заявив, що партія угорського
прем'єр-міністра Віктора Орбана Фідес не
приєднається до євроскептичного альянсу,
очолюваного Італією.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Засідання суду щодо активів Лазаренка
відбудеться на початку лютого

Питання про мирову угоду між сім'єю Павла
Лазаренка і урядом США щодо відчуження
заморожених активів українського екс-
прем'єр-міністра буде розглянуто 6 лютого
на засіданні суду округу Колумбія.

Уряд Канади відмовився визнати Путіна воєнним

злочинцем        

Канада засудила Росію за численні
порушення міжнародного права та
агресивну поведінку, однак не визнала
Путіна воєнним злочинцем. "Канада й
надалі долучатиметься до зусиль із
підтримки України...

Захід продовжить підтримувати Україну - Волкер        

Захід продовжить підтримувати Україну,
оскільки вона рухається у правильному
напрямку і впровадила після Майдану
більше реформ, ніж у попередні
десятиліття.

У Туреччині відзначили ефективність

розведення українських овець        

Розведення овець, привезених до
Туреччини з України, є вигідним та
ефективним, зокрема 50 овець
романівської породи, привезених три роки
тому, привели 200 голів потомства та
добре адаптувалися до нових кліматичних
умов.

Українська ГТС: масштаби вражають, стан –

“бажає кращого”        

Українська газотранспортна система
успішно пройшла міжнародний аудит. Але
без модернізації ресурсу нашої “труби”
вистачить ненадовго
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31 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні річниця з дня смерті першого
космонавта незалежної України Леоніда
Каденюка.

Окупанти гатили із зенітної установки та

мінометів, втрат немає        

Російські окупаційні війська за минулу добу
сім разів порушили режим припинення
вогню, в тому числі три рази - із
застосуванням забороненого Мінськими
домовленостями озброєння.

Кількість жертв прориву дамби у Бразилії

досягла 99        

Кількість жертв прориву дамби в Бразилії
зросла до 99, понад 259 осіб вважаються
зниклими безвісти.

Продажі зброї в США впали за президентства

Трампа        

Обрання президентом США Дональда
Трампа, який є прихильником вільного
поширення зброї серед американців,
спричинило зворотній ефект – падіння
продажів...

Інститут нацпам'яті виклав у вільний доступ

настільну гру про УПА        

Український інститут національної пам'яті
виклав у вільний доступ для друку
настільну гру «УПА - відповідь нескореного
народу».
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Через суворі морози у США скасували понад три

тисячі авіарейсів        

Морозний циклон із дуже низькими
температурами став причиною скасування
тисяч авіарейсів і наземних сполучень у
кількох штатах на півночі і в центральній
частині США.

Прийшла відлига: Україні прогнозують від 2°

морозу до 3° тепла        

У четвер в Україні прогнозуються тумани,
невеликий дощ пройде лише у західних,
північних, центральних областях,
температура протягом доби від 2° морозу
до 3° тепла.

31 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні зимового Афанасія; чи залізе
сорока під стріху, хто спітніє і рахуємо
зоряну маржу
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


