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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 07.02.19

Сім країн у Вашингтоні підписали заяву щодо

мирного врегулювання в Сирії        

Міністри закордонних справ групи із семи
країн підписали в Вашингтоні спільну заяву
щодо складної політичної ситуації в Сирії,
підкресливши, що її можна розв'язати лише
політичним шляхом, без застосування
зброї.

ЄС відмовився розглядати нові пропозиції Мей

щодо Brexit        

У Європейському Союзі остаточно
наголосили для британського уряду, що
більше не буде жодних пропозицій щодо
умов Brexit.

Французьке МЗС засудило зустріч італійського

віце-прем’єра з "жовтими жилетами"        

МЗС Франції гостро розкритикувало та
назвало провокацією зустріч віце-прем’єра
Італії Луїджі Ді Майо з представником
«жовтих жилетів» Крістофом Шалансоном.
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УКРАЇНА І СВІТ

Венесуелі потрібен власний суверенітет, а не

сподівання від РФ чи Куби - Держдеп        

Люди Венесуели заслуговують на те, щоб
мати власний суверенітет і справжню
незалежність після проведення
демократичних виборів, а не марних
сподівань на те, що Росія чи Куба принесе
їм добробут.

Стало відомо, скільки золота режим Мадуро

розпродав минулоріч        

Центральний банк за минулий рік продав
73 тонни золота з резервів Венесуели.

Трамп знайшов кандитата на пост голови

Всесвітнього банку        

Президент Сполучених Штатів Дональд
Трамп висунув кандидатуру заступника
міністра фінансів США Девіда Мелпаса на
пост голови Всесвітнього Банку.

Росія має виконати резолюцію із закликом

звільнити українських моряків — ООН        

Резолюції ухвалюються для того, аби бути
імплементованими, і ООН слідкує за їхнім
впровадженням, це стосується і
“кримської” резолюції, яка вимагає...

Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Росії        

Високий Представник ЄС Федеріка
Могерині оприлюднила декларацію, яка
констатує приєднання до рішення
Європейської Ради щодо продовження...
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ТОЧКА ЗОРУ

Митрополит Епіфаній зустрівся з ієрархами УПЦ

в США та Канаді        

Відбулася зустріч ієрархів Української
Православної Церкви США та Канади з
Митрополитом Київським і всієї України
Епіфанієм...

Клімкін і Болтон підтвердили спільні позиції на

зустрічі у Вашингтоні        

Радник президента США з питань
національної Безпеки Джон Болтон
позитивно оцінив зустріч, яку він провів у
середу з главою МЗС України Павлом
Клімкіним...

Українська діаспора хоче, аби Супрун очолила

МОЗ        

Відсторонена від виконання обов’язків
міністра охорони здоров’я України Уляна
Супрун користується підтримкою
закордонного українства.

Представники України готуються відвідати

молитовний сніданок з Трампом        

Близько 3,5 тисяч політиків, бізнесменів,
дипломатів, лобістів, громадських діячів,
представників релігійних груп з усього світу,
в тому числі гостей з України, зберуться в
четвер на 67-й Національний молитовний
сніданок.

Звернення Трампа до Конгресу: Що читається

між рядків        

Росія залишається поза колом друзів США,
якщо не сказати прямо – в таборі ворожих
країн
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СУСПІЛЬСТВО

США проти Мадуро: наскільки реальною є війна

у Венесуелі        

Чи варто чекати реалізації погроз Дональда
Трампа щодо застосування сили проти
венесуельського диктаторського режиму?

7 лютого. Пам’ятні дати        

Цього дня народився Олег Антонов –
прославлений авіаконструктор, ім’я якого
носять найбільші у світі літаки – «Руслан»
та «Мрія». 

Окупанти 11 разів порушили “тишу”, втрат немає        

За минулу добу окупанти 11 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Біля Португалії арештували судно з українськими

моряками, яке перевозило кокаїн        

Біля берегів Португалії заарештували судно
SEA SCAN 1 під прапором Панами з 2,5
тоннами кокаїну та екіпажем, до якого
входили вісім українських моряків.

Український фристайліст Абраменко виграв

"срібло" чемпіонату світу у лижній акробатиці 

Олімпійський чемпіон Олександр
Абраменко здобув срібну медаль на
чемпіонаті світу з фристайлу та
сноубордингу, який проходить у
американському Парк-Сіті.
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Tesla і Mercedes почали переговори про

створення електрофургона        

Компанії Tesla і Mercedes почали
переговори про створення вантажного
фургона, що працюватиме на електричних
батареях.

Дарт Вейдер, Міккі Маус і перша ракетка світу. В

Японії проходить фестиваль снігових скульптур        

На японському острові Хоккайдо з 31 січня
по 11 лютого триває 70-й зимовий
фестиваль Sapporo Snow Festival.

Україні обіцяють іще п'ять днів відлиги        

В Україні у четвер, 7 лютого, опадів не
очікується, вдень від 2° морозу до 3°
тепла.

7 лютого: народний календар і астровісник        

На що вкаже зимовий Григорій; навіщо
співає синиця і падає сніг, та де шукати
талану 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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