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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 13.03.19

Палата представників США схвалила

законопроект про невизнання анексії Криму 

Нижня палата американського Конгресу у
вівторок переважною більшістю голосів
прийняла проект закону, що на
законодавчому рівні заперечує спроби РФ
анексувати Кримський півострів.

Провал угоди щодо Brexit: у Британії заговорили

про загальні вибори        

Після чергового провалу голосування за
підтримку угоди про вихід з ЄС лідер
Лейбористскої партії Британії Джеремі
Корбін заявив, що Тереза Мей має
оголосити загальні вибори.

Венесуела дала американським дипломатам 72

години, щоб покинути країну        

Влада Венесуели наказала усім
дипломатам США покинути країну
протягом 72 годин.
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УКРАЇНА І СВІТ

Курц назвав утопічними ідеї Макрона про

реформування ЄС        

Федеральний канцлер Австрії Себастіан
Курц розкритикував низку ідей президента
Франції Еммануеля Макрона щодо
реформування Євросоюзу, назвавши
багато з них "утопічними", а деякі навіть
"загрозливими".

Джо Байден готовий вступити в президентські

перегони – ЗМІ        

Колишній віце-президент США Джо Байден
готовий взяти участь в президентських
перегонах 2020 року після тривалого
періоду роздумів щодо доцільності такого
кроку.

Японія, Британія та США проведуть спільні

навчання в акваторії Тихого океану        

Військові Японії, Великої Британії та США
проведуть спільні навчання у західній
частині Тихого океану цього тижня.

Початок поставок газу в Європу по TANAP

заплановано на липень        

Старт поставок азербайджанського газу в
Європу по Трансанатолійському
газопроводу (TANAP) заплановано на
перше липня 2019 року.

Світ переживає момент історії, коли міжнародне

право є важливим, як ніколи – Могерині        

В часи, коли світ знову фрагментований
між полюсами сили, людство переживає
момент власної історії, коли дотримання
міжнародного права у міждержавних
відносинах є важливим, як ніколи раніше.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Польський експерт: НАТО має прийняти

декларацію про підтримку України        

Північноатлантичний альянс повинен
прийняти якусь форму декларації про
підтримку України у світлі неможливості на
сьогодні членства України в НАТО.

З оборонного бюджету США Україні виділять

$250 мільйонів        

У офіційно оприлюдненому проекті
оборонного бюджету США на 2020 рік
передбачається надання Україні 250 млн.
доларів на цілі посилення безпеки і
оборони...

Єльченко подякував Кальюлайд за підтримку

України        

Постійний представник України при ООН
Володимир Єльченко особисто подякував
президенту Естонії Керсті Кальюлайд за її
підтримку України.

Американський EXIM банк почав фінансувати

проекти в Україні        

Експортно-Імпортний банк США (EXIM),
який після п'ятирічної перерви відновив
роботу двох програм фінансування для
України, вже почав оформлювати перші
транзакції по конкретних проектах.

Не минуло й двох років... В “Укроборонпром” таки

прийдуть аудитори        

Скандалу довкола зловживань в оборонній
сфері могло б і не бути... Аби ДК
“Укроборонпром” виконував власну
Стратегію і вчасно замовив аудит
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13 березня. Пам’ятні дати        

Цього дня, у 1961 році, в Києві сталася
Куренівська трагедія –  техногенна
катастрофа, коли селевий потік із Бабиного
Яру крізь прорвану дамбу затопив
Куренівку й призвів до численних жертв.

Ворог тричі обстріляв позиції ЗСУ із забороненої

зброї, втрат немає        

Минулої доби російські окупаційні війська
тричі відкривали вогонь по позиціях наших
військ, застосувавши при цьому озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.

У Маріуполі презентували проект від USAID        

У Маріуполі на Донеччині презентували
новий проект від USAID «Демократичне
врядування в Східній Україні».

МОЗ переведе медичні дослідження на грантову

основу        

У 2019 році відбудеться перехід до
принципово нового фінансування медичної
науки в Україні. Замість фінансування
ставок, буде здійснюватися цільове
фінансування інноваційних наукових
проектів.

Киянка стала рекордсменкою країни за

довжиною волосся        

Киянка Олена Корзенюк отримала
офіційний статус рекордсменки України за
довжиною волосся в 2,3 м.
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У США викрили наймасштабнішу схему підкупів

для вступу до вишів        

Масштабне розслідування Міністерства
юстиції США викрило наймасштабнішу за
всі часи схему хабарів і підкупів, а також
обману системи тестування при вступі в
найбільш престижні університети й коледжі
країни.

Колишнього скарбника Ватикану засудили до 6

років за педофілію        

У Австралії 77-річного кардинала Джорджа
Пелла засудили до 6 років позбавлення
волі за сексуальне насильство, скоєне
стосовно двох хлопчиків з хору.

Ризик виникнення природних катаклізмів

збільшився втричі - експерт        

За останні три десятиліття ризик
виникнення природних катаклізмів і
техногенних катастроф збільшився в три
рази.

В Україну повертаються нічні морози        

В Україні у середу опади ймовірні лише
вночі на Донеччині та Луганщині, нічна
температура 2-7° морозу, вдень 4-9°
тепла.

13 березня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Василя Плаксивця; хто в кого
забере права, чи усміхнеться Трійця  і що
спонукатиме нас до дії        
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