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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 07.03.19

США зацікавлені зменшити масштаби конфлікту у

Сирії - Держдеп        

Держсекретар США Майкл Помпео провів
переговори зі спецпредставником ООН по
Сирії Гейром Педерсоном щодо мирного
врегулювання ситуації в цій країні, в той
час як президент Трамп підтвердив...

Ізраїльська авіація завдала ударів по базі

ХАМАС у Секторі Гази        

Військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на
четвер завдали ударів по базі
палестинських бойовиків ХАМАС у
південній частині Сектора Гази.

Трамп: Я буду розчарований, якщо Кім дійсно

відновлює ядерні об'єкти        

Американський лідер Дональд Трамп
заявив, що буде вкрай розчарований, якщо
підтвердиться інформація про початок
відновлення в Північній Кореї ракетно-
ядерного полігону, який раніше був
заморожений.
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УКРАЇНА І СВІТ

США попередили про санкції всіх, хто братиме

участь у "розкраданні" Венесуели        

Офіційний Вашингтон пригрозив
запровадити санкції проти всіх іноземних
фінансових установ, які будуть помічені в
допомозі режиму Ніколаса Мадуро
розкрадати багатства народу Венесуели.

У Парижі започаткували діяльність Колегії

розвідки в Європі        

У Парижі розпочала діяльність мережа
Колегії розвідки (інформації) в Європі.

У Єврокомісії заявили про успішне подолання

міграційної кризи        

Міграційна криза в Європі подолана, заявив
комісар ЄС з міграції та внутрішніх справ
Дімітріс Аврамопулос.

Радбез ООН обговорить ситуацію в окупованому

Криму        

Рада Безпеки ООН 15 березня обговорить
ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

РФ повинна повернути українські кораблі з

моряками — Гейл        

Росія повинна повернути захоплені
українські кораблі разом з моряками, а
також звільнити всіх незаконно затриманих
політв’язнів.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Солідарність з боку НАТО допомагає звільнити

українських політв’язнів – член Меджлісу        

Солідарність з боку НАТО та інших
впливових міжнародних організацій надає
відчутну допомогу у зусиллях зі звільнення
українських політв’язнів, які захоплені та
незаконно утримуються Російською
Федерацією.

У США визначилися, хто відповідатиме за

напрям України після Весса Мітчелла        

Виконувати обов'язки помічника
державного секретаря США з питань
Європи та Євразії, в тому числі, за
український напрям, у Держдепартаменті
США призначений Філіп Рікер...

США цьогоріч виділили 350 мільйонів на

підтримку ЗСУ        

США в 2019 році виділили 350 млн дол. на
підтримку Збройних сил України, та мають
намір продовжити щорічні спільні навчання
Sea Breeze.

Індія-Пакистан: як легко «дістати із шафи»

загрозу ядерної війни        

Військова напруженість на межі Великого
Сходу та Південної Азії було пішла на спад,
але нині – там знову стріляють. А там
зійшлися інтереси трьох (!) ядерних держав

7 березня. Пам’ятні дати        

Цього дня народився Василь Симиренко -
український промисловець, винахідник, 
інженер-конструктор та технолог у галузі
цукроваріння, меценат української
культури. 
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Донбас: окупанти обстріляли позиції ЗСУ під

Новотошківським з артилерії 152 калібру        

Російські окупаційні війська за минулу добу
дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях
українських військ. Втрат серед українських
захисників немає.        

Майже чверть особового складу ЗСУ - жінки        

Серед особового складу Збройних сил
України 22,3% становлять жінки, 90 з яких
мають звання полковника.

У Києві 8 березня відбудеться Велике жіноче

ралі        

У Києві на Хрещатику 8 березня
відбудуться змагання «Велике жіноче
ралі».

На кожну тисячу осіб, які отримали громадянство

ЄС у 2017 році, припадає 19 українців        

Загальна кількість осіб, які в 2017 році
отримали громадянство країн ЄС, сягнула
825 тисяч, що менше показників 2016 року
(995 тис.) та 2015 року (841 тис.). При
цьому, на кожну тисячу нових громадян ЄС
припадає, в середньому, 19 українців.

В Україні збільшується кількість людей, які

вважають себе українцями - експерт        

З часу останнього перепису населення в
Україні у 2001 році значно зросла кількість
людей, які вважають себе українцями. Так
люди змінюють свою ідентичність.
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40% українців хотіли б мати власну справу, ще

10% вже мають        

Сьогодні майже 40% українців хотіли б
мати власну справу, ще 10% вже є
власниками свого бізнесу.

Поліція запустила кампанію з обізнаності про

кібербезпеку        

У Києві у середу відбулася презентація
соціальної кампанії від кіберполіції щодо
обізнаності про кібербезпеку.

Директор Європейської Кіноакадемії прибуде на

вручення “Золотої Дзиґи”        

Почесним гостем церемонії вручення
нагород Третьої Національної кінопремії
“Золота Дзиґа” стане директор
Європейської Кіноакадемії Маріон Дьорінг.

Facebook введе шифрування особистих

повідомлень на всіх своїх платформах        

Компанія Facebook планує поширити
шифрування повідомлень у своїх
месенджерах, а також зробити їх більш
сумісними.

Швейцарія вводить в обіг нову найдорожчу

банкноту в Європі        

Центральний банк Швейцарії представив
оновлену версію банкноти найвищого
номіналу - у 1000 франків (приблизно
$1000).
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Трамп за останній рік піднявся на 51 позицію в

списку мільярдерів Forbes        

Попри те, що особистий статок президента
США Дональда Тармпа суттєво не
змінився впродовж останнього року, він
піднявся на 51 сходинку в списку
найбагатших людей планети, за версією
американського журналу Forbes.

Дощі та вітер: на 8 березня обіцяють

"несвяткову" погоду        

В Україні у четвер, 7 березня, опади не
очікуються, вдень 6-11° тепла.

7 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні “широкий” четвер; у кого не
поб’ються яйця, слово на захист млинців і
зберігаємо рівновагу.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


