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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 24.01.19

Лондон постраждає від Brexit найбільше -

німецький міністр        

Brexit матиме негативний вплив для всього
ЄС і, насамперед, для самого Сполученого
Королівства, тому Європа має бути
терплячою до того, що Британія так довго
шукає найбільш безболісний спосіб
розв'язати цю проблему.

Трамп надіслав листа Пелосі з вимогою

дозволити йому виступ у Конгресі        

Президент США Дональд Трамп поставив
спікера Палати представників Ненсі Пелосі
перед фактом, що попри її заперечення він
все ж має намір виступити з промовою в
Конгресі про стан справ у країні.

Кім Чен Ин отримав лист від Трампа - в КНДР

лишилися задоволені        

Голова КНДР Кім Чен Ин висловив «велике
задоволення» після отримання листа від
президента США Дональда Трампа
напередодні другого саміту між двома
лідерами
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УКРАЇНА І СВІТ

Мадуро заявив про розрив дипвідносин зі США        

Після заклику Дональда Трампа,
адресованого лідеру режиму Венесуели
Ніколасу Мадуро, передати повноваження
опозиційному спікеру парламенту Хуану
Гуайдо, Мадуро заявив про розірвання
дипломатичних відносин зі США.

Сотні тисяч венесуельців вийшли на акції проти

Мадуро        

Сотні тисяч венесуельців вийшли на акції
протесту у середу, звинувачуючи
президента Ніколаса Мадуро в узурпації
влади та вимагаючи його відставки.

Екс-адвокат Трампа заявляє про погрози від

президента США – Bloomberg        

Колишній особистий адвокат Дональда
Трампа й один із гучних фігурантів
"російського" розслідування Майкл Коен
відклав свої свідчення на запланованих
слуханнях у Конгресі США через погрози
родині з боку президента.

Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував

сирійський саміт        

Президент Туреччини Реджеп Тайїп
Ердоган анонсував проведення у лютому
тристороннього саміту по сирійському
питанню в «астанинському форматі».

Порошенко у Давосі обговорив із Меркель

загострення на Азові        

Президент України Петро Порошенко і
федеральний канцлер Німеччини Ангела
Меркель обговорили заходи для
запобігання втручанню Росії у
президентські вибори в Україні.
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ТОЧКА ЗОРУ

Порошенко: Ми рішучі в продовженні реформ, які

приносять результат для України        

Президент Петро Порошенко під час
засідання Національної інвестиційної ради
у Давосі наголосив, що в Україні
проводяться реформи, завдяки яким
збільшуються інвестиції і довіра до країни.

Давос: Україні дають інвестиції на одну з

найбільших вітроелектростанцій Європи        

У присутності Президента України Петра
Порошенка в Давосі відбулось підписання
Угоди між норвезькою компанією NBT,
французькою компанію Total Eren та
Європейським банком реконструкції та
розвитку щодо проекту «Сиваш».

TIU Canada: Україна має всі шанси стати

найбільш динамічною економікою світу        

Україна після проведення інституційних
реформ і демократичних виборів може
впродовж наступних років стати однією з
найбільш динамічних економік світу.

МОН зацікавлене у співпраці з Microsoft для

розробки концепції цифровізації шкіл 

Міністерство освіти і науки зацікавлене у
співпраці з Microsoft для розробки концепції
цифровізації шкіл в Україні, на яку в
бюджеті на 2019 рік виділено близько 1
мільярда гривень.

91-ий «Оскар»: «Рома» проти «Фаворитки»        

Найпрестижніша світова кінонагорода
визначилася з претендентами. За місяць
дізнаємося, хто ж минулоріч найкраще
попрацював у цій царині.
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СУСПІЛЬСТВО

Шарджа: (Не)сон у зимову ніч        

Унікальність емірату Шарджа (ОАЕ) в тому,
що він має вихід і до Індійського океану, і до
Перської затоки

24 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні в Україні день пам’яті загиблих під
час обстрілу терористами мікрорайону
«Східний» у Маріуполі, а в світі вперше
відзначають Міжнародний день освіти.

Окупанти один раз порушили "тишу", втрат

немає        

Минулої доби російські окупаційні війська
один раз порушили режим припинення
вогню.

Кількість загиблих у Венесуелі в результаті

заворушень перевищила 10        

За два дні протестів у Венесуелі загинули
13 осіб.

За рік послугою “Шлюб за добу” скористалися

майже 30 тисяч пар        

У 2018 році майже 30 тисяч пар
скористалися послугою “Шлюб за добу” та
одружилися за спрощеною процедурою.
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Компанія Boeing провела перші випробування

літаючого таксі        

Компанія Boeing провела перші
випробування автономного пасажирського
літального апарату (PAV), що призначений
для транспортування людей у місті.

Під час місячного затемнення вперше

зафіксували падіння метеорита        

Вчені вперше зафіксували падіння
метеорита під час місячного затемнення.

Українцям на четвер обіцяють сніг, дощ та

ожеледицю        

В Україні у четвер, 24 січня, очікується сніг,
у центральних та східних областях - з
переходом в дощ, на дорогах ожеледиця.

24 січня: народний календар і астровісник        

Чи провістить про весну зимовий Феодосій,
хто стукатиме зубами і ставимо все на свої
місця 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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