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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 25.01.19

Протести у Венесуелі: Загиблих уже 26        

Організація Центр моніторингу соціальною
конфліктністю (OVCS) повідомляє, що під
час протестів у Венесуелі загинуло 26 осіб.

Вбивство Хашоггі розслідуватиме комісія ООН        

Спеціальна комісія ООН вже цього місяця
почне розслідувати вбивство саудівського
журналіста Джамаля Хашоггі.

Білий дім готує проект заяви для Трампа щодо

введення надзвичайного стану - CNN        

Адміністрація президента США Дональда
Трампа підготувала проект прокламації
президента про введення надзвичайного
стану на південному кордоні США у зв'язку
з проголошеною раніше "гуманітарною
кризою" та загрозою безпеці.
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УКРАЇНА І СВІТ

Мітинг в Афінах: Поліція затримала понад 130

осіб за безлади біля парламенту        

Щонайменше 133 особи було затримано
грецькою поліцією за заворушення, які
сталися в четвер увечері біля грецького
парламенту під час масового мітингу проти
угоди Афін зі Скоп'є про перейменування...

У Давосі обговорили "за" і "проти" єдиної

банківської системи         

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
певен, що перш ніж впроваджувати єдину
банківську систему ЄС, треба мінімізувати
ризики для кожної країни.

У Сенаті США з’явився проект резолюції на

посилення підтримки України        

До верхньої палати американського
Конгресу внесено проект резолюції, що
закликає до посилення оборонної допомоги
Україні та підтримує скасування
газопроводу “Північний потік-2”.

ЄС закликав Росію забезпечити доступ

спостерігачів ОБСЄ до кордону та в Криму 

Спеціальній моніторинговій місії має бути
наданий безпечний та безперешкодний
доступ по всій території України, в тому
числі вздовж українсько-російського
державного кордону і на незаконно
окупованому Кримському півострові.

Світовий конгрес українців долучиться до

спостереження за виборами в Україні        

Світовий конгрес українців розгорне власну
міжнародну місію зі спостереження за
цьогорічними президентськими та
парламентськими виборами в Україні.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Стало відомо, коли запрацює безвіз між

Україною та Уругваєм        

Посольство України в Аргентині
повідомляє, що безвізовий режим із
Уругваєм почне діяти з 15 лютого.

Зовнішня політика Кремля – шахи на додаток до

блефу        

Які висновки можна зробити з останніх
самітів Путіна

НАТО має розглядатись як європейський проект

- Джон Керрі        

Якщо поглянути назад у 40-50 роки на
виклики, які надходили від Радянського
Союзу... Лише тому, що Радянський Союз
перетворився на Російську Федерацію,
природа речей не змінилася. 

Як протистояння влади та опозиції у Венесуелі

зайшло в патову ситуацію та чого очікувати далі        

Де три венесуельця, там два президенти:
що означає проголошення Хуана Гуайдо
тимчасовим керівником країни

Генсек ООН: Кліматичні зміни - найважливіший

глобальний ризик для людства        

Кліматичні зміни є для людства
найглобальнішим ризиком, інші лежать, в
першу чергу, в сфері економіки.
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25 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні день пам’яті Агатангела
Кримського – українського вченого, одного
з найвидатніших мовознавців світу.

Окупанти обстріляли з мінометів Кримське        

Російські окупаційні війська за минулу добу
дев'ять разів порушили режим припинення
вогню на Донбасі.

ДБР повідомило подробиці страшної аварії з

військовими на Херсонщині        

Поблизу селища Козачі Табори в
Херсонській області зіткнулися два
військові вантажівки, один контрактник
загинув, ще троє військовослужбовців
постраждали.

В Україні відбудеться світова прем'єра фільму

до Дня пам'яті жертв Голокосту        

"Меморіальний центр Голокосту "Бабин
Яр" спільно з Національним центром
Олександра Довженка організовує 27 січня
прем’єрний показ документального фільму
"Хто напише нашу історію" (Who Will Write
Our History, 2018).

Вчені розробили найшвидший у світі метод 3D-

друку        

Вчені з Мічиганського університету
розробили нову технологію 3D-друку,
швидкість якої, за їх словами, у 100 разів
перевищує стандартну на сьогодні
швидкість 3D-друку.
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Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Мороз дужчає: подекуди -20° та снігові замети        
(Карта)
В Україні у п'ятницю температура вдень
становитиме 2-7° морозу, в північних,
Черкаській, Полтавській, Харківській
областях удень 5-10° морозу.

25 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Тетяни і Сави; коли прилетять з
вирію птахи, чи дощитиме влітку і
рухаємося вперед
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