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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 23.01.19

Ізраїль випробував нову систему ПРО        

Ізраїль успішно випробував передову
систему протиракетної оборони
«Стріла-3», здатну протистояти загрозам
балістичних ракет за межами атмосфери.

Палата представників прийняла законопроект

проти спроб вивести США з НАТО        

Нижня палата американського Конгресу
переважною більшістю голосів
проголосувала за проект закону, який не
дозволятиме президенту США припиняти
членство країни...

Адвокат Вілана підтвердив, що його підзахисний

отримав секретні відомості        

Адвокат Пола Вілана Володимир
Жеребенков визнав, що його підзахисний
отримав відомості, що становлять
державну таємницю.
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УКРАЇНА І СВІТ

Відносини між США і РФ ускладнюють проблему

нерозповсюдження ядерної зброї – експерти        

Неприйнятна поведінка Росії – від
порушень Договору про РСМД до
вторгнення в Україну – створює "токсичну"
атмосферу в відносинах між Вашингтоном і
Москвою...

Прориву не відбулося: Путін і Абе провели

переговори у Москві        

Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-
міністр Японії Сіндзо Абе обговорили у
Москві перспективи укладення мирного
договору між країнами, проте не досягли в
цьому питанні прориву.

Асад скасував спецвізи для дипломатів ЄС        

Сирійський президент Башар аль-Асад
скасував спеціальні візи для
дипломатичних представників та
чиновників Європейського Союзу, що
ускладнило їхні зусилля з допомоги
постраждалим від війни.

Білий дім наполягає на виступі Трампа перед

Конгресом - ЗМІ        

Попри фактичну відмову спікера Палати
представників Ненсі Пелосі в запрошенні
президента США виступити зі зверненням
перед Конгресом, адміністрація Трампа
має намір все ж організувати цей виступ 29
січня.

Порошенко говоритиме з Лагард у Давосі про

економіку та інвестиції        

Президент України Петро Порошенко та
міністр фінансів Оксана Маркарова у
середу, зустрінуться з директором-
розпорядником МВФ Крістін Лагард під час
Всесвітнього економічного форуму у
Давосі.
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ТОЧКА ЗОРУ

За 4 роки інвестори побудували в Україні 207

нових заводів - Президент        

Впродовж останніх чотирьох років
інвестори в Україні побудували і ввели в
експлуатацію 207 нових заводів.

Климпуш-Цинцадзе закликала ЄС усвідомити

загрози Nord Stream 2        

Україна не бачить готовності зупинити
побудову "Північного потоку-2" у
європейських столицях, і це матиме
жахливі наслідки.

Чеські підприємці через надлишок робочих
місць лобіюють збільшення вдвічі квоти для

українців        

Наступного тижня в Україну приїде міністр
закордонних справ Чехії Томаш Петршичек,
і одним із питань, які обговорюватимуться
під час візиту, буде ініціатива щодо
збільшення вдвічі квот...

Україна активізує політичний та економічний

діалог із Македонією        

Україна і Македонія домовились
активізувати політичний діалог та
економічну взаємодію.

Британія: з’явився шанс, що Brexit не станеться

взагалі        

Прем’єр-міністр подала свої пропозиції до
парламенту після того як тиждень тому
зазнала там рекордної поразки, але
опозиція уже ладна вимагати повторного
референдуму
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СУСПІЛЬСТВО

Давос без зірок: збіг обставин чи втрата

значення?        

Як відсутність великих політичних лідерів
позначиться на ході Всесвітнього
Економічного Форуму 2019, який
розпочався сьогодні в Швейцарії

Є думка: Росія готується до “газових”

провокацій на початку 2020-го        

Чи свідчить затягування РФ переговорів
щодо транзиту газу про наміри знову
спровокувати проблеми із постачанням
палива до Європи?

23 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні виповнюється 90 років від дня
народження Патріарха Філарета.

Окупанти обстріляли зі стрілецької зброї

Чермалик        

Російські окупаційні війська за минулу добу
чотири рази порушили режим припинення
вогню на Донбасі. Один представник ДСНС
України зі складу Об'єднаних сил отримав
поранення.

Українського журналіста Шаройка перевели із

СІЗО до колонії в Білорусі        

Засудженого в Білорусі за "шпигунство"
українського журналіста Павла Шаройка
перевели із СІЗО КДБ у бобруйську
колонію.
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З початку року на кір захворіли близько 8,5 тисяч

осіб - МОЗ        

У 2019 році на кір захворіли близько 8,5
тисячі українців, найвища захворюваність
— на Львівщині.

У ЗСУ служить такий самий відсоток жінок, як в

арміях НАТО - Климпуш-Цинцадзе        

У Збройних силах України наразі служить
майже такий самий відсоток жінок, як в
арміях НАТО.

Глобалізація має бути орієнтована на людину –

директор Давоського форуму        

У сучасному світі глобалізація має бути
орієнтована на людину, її цінності та
потреби.

Гройсман підтримав челендж "10 років тому"        

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
підтримав #10yearschallenge та
оприлюднив фото десятирічної давнини,
коли він обіймав посаду міського голови
Вінниці, та сучасне.

Мільярд людей на Землі не мають доступу до

електроенергії        

Глобальна енергетична системам людства
рухається у напрямку до переваги
електроенергії над усіма іншими видами
енергії, але попри це 1 млрд людей на
земній кулі не має доступу до
електроенергії.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Україну засипле снігом        
(Карта)
У більшості областей України у середу
очікується значний сніг, хуртовини, вночі 8-
13° морозу, вдень 2-7°.

23 січня: народний календар і астровісник        

Нині святого Григорія; хто кого й куди
зазиватиме, чи будуть мокрі стіжки і що
підніме настрій
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