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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 22.01.19

Уряд Трампа допоміг Дерипасці отримати вигоди

від угоди по санкціях – NYT        

Угода між російськими "алюмінієвими"
компаніями та мінфіном Трампа про
скасування санкцій США за умови
зменшення долі Олега Дерипаски в їхніх
акціях насправді принесли дивіденди...

В Нідерландах прокоментували відмову РФ

допитувати росіян щодо катастрофи МН17        

Допит громадян РФ перебуває винятково в
компетенції самої Російської Федерації.

Адвокат Трампа відмовився від своїх слів щодо

будівництва Trump Tower у Москві        

Адвокат президента Дональда Трампа
Рудольф Джуліані сказав, що його заяви
щодо переговорів про зведення Trump
Tower в Москві протягом 2016 року "були
гіпотетичними".
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УКРАЇНА І СВІТ

Штати продовжують виведення військ із Сирії

попри теракти ІДІЛ        

Незважаючи на останні терористичні атаки
ІДІЛ у Сирії, в тому числі проти військових
США, американська сторона продовжує
виведення сил з цієї країни та обговорює
цей процес із союзними країнами в регіоні.

У Північній Кореї знайшли таємну базу із

балістичними ракетами        

Розслідувачі виявили таємну базу
балістичних ракет у Північній Кореї.

Трамп назвав економічне уповільнення в Китаї

результатом суперечок зі США        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
вважає, що нинішнє економічне
уповільнення, яке спостерігається в Китаї,
стало результатом торгових суперечок зі
США та запропонував Пекіну покінчити з
цими "іграми".

Ризики у світовій економіці продовжують

накопичуватися - головний економіст ООН 

Зростання світової економіки 2019-го року
складе близько 3%, проте глибший аналіз
свідчить про накопичення ризиків.

У Боснії і Герцеговині відкрили поклади золота й

срібла        

Британська компанія Adriatic Metals
знайшла поблизу боснійського міста Вареш
на глибині 72 метри поклади золота й
срібла.
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ТОЧКА ЗОРУ

У День Злуки українська діаспора закликає до

єдності        

Численні виклики, що постають нині перед
Україною, вимагають від українців по
всьому світу єдності та співпраці.

Марина Порошенко та МЗС Ізраїлю

розвиватимуть інклюзивну освіту в Україні        

Дружина Президента України Марина
Порошенко та керівництво Центру з
розвитку міжнародного співробітництва
МЗС Ізраїлю уклали угоду про співпрацю та
впровадження кращих практик інклюзивної
освіти в Україні.

Росія шукає вихід після подвійного програшу в

Стокгольмі - Нафтогаз 

Російська сторона визнала, що з Україною
треба вести переговори, і зараз шукає вихід
з ситуації після подвійного програшу у
Стокгольмі.

Зниження ціни на газ для населення призведе

до проблем з МВФ - експерт        

Заклики знизити ціну на газ для населення
можуть добре звучати, але якщо така
політика буде впроваджена і призведе до
фінансових проблем у “Нафтогазі”, то у
довгостроковому плані її не можна назвати
тривкою.

День Соборності-2019: триває сторіччя боротьби

українців за свободу        

Чому виклики часу проголошення Акту
Злуки 1919-го не втратили своєї
актуальності в 2019-му
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СУСПІЛЬСТВО

Як Путіна у Сербії приймали        

Безкоштовні сендвічі, “Калінка” від глави
МЗС і собака в подарунок

22 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні День Соборності України.

Окупанти захопили в полон на Донбасі бійця

ЗСУ        

У 58-ій окремій мотопіхотній бригаді (58
ОМПБР) оперативного командування
«Північ» Сухопутних військ ЗСУ
підтвердили факт зникнення бійця
Станіслава Панченка та оприлюднили
заяву...

Окупанти двічі порушили "тишу" під Водяним та

Мар'їнкою, без втрат        

Минулої доби російські окупаційні війська
два рази порушили режим припинення
вогню.

На руках в українців мільйони нелегальних

"стволів" - Луценко        

В даний час в Україні налічується від трьох
до п'яти мільйонів одиниць нелегальної
зброї.
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В ООН порахували, скільки життів забрала війна

на Донбасі        

Унаслідок війни на Донбасі з квітня 2014
року до кінця 2018 року загинули від 12.8
до 13 тисяч осіб.

Вибух на трубопроводі в Мексиці: загиблих вже

понад 90        

Губернатор мексиканського штату Ідальго
Омар Файяд заявив, що в результаті
вибуху на трубопроводі загинула 91
людина.

Росія порушила справу через загибель людей

на суднах у Керченській протоці        

Слідчий комітет Росії за фактом загибелі
людей внаслідок пожежі на танкерах біля
берегів Криму 21 січня порушив
кримінальну справу за статтею
«заподіяння смерті з необережності».

Китай визнав незаконним вирощування ГМО-

дітей        

Влада Китаю заявила, що покладає на
вченого Хе Цзянькуя повну
відповідальність за створення перших у
світі генетично відредагованих дітей.

ArianeGroup планує відправити місію на Місяць        

Європейська компанія ArianeGroup
розглядає можливість до 2025 року
відправити на Місяць наукову місію.
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Британське видання розповіло про принади

туристичного Києва        

Вишукана архітектура та цікаві пам’ятники,
чудові види, позолочені бані церков, що
височіють над містом, нескінченна кількість
цікавих доступних барів, красиво
оформлені станції метро, смачна та
різноманітна їжа, насичене нічне життя.

В Україні температура коливатиметься від 0° до

17° морозу        
(Карта)
В Україні найближчими днями очікується
невеликий сніг, температура
коливатиметься від 0 до 17° морозу, в
Криму пройде невеликий дощ.

22 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні зимового Самея; про що мовчать
пророки, хто сьогодні чухатиметься, а кого
надихатиме Марс
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


