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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 28.01.19

Трамп похвалився, що зміцнив НАТО        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
звернув увагу на оцінку, висловлену
генеральним секретарем НАТО Єнсом
Столтенбергом про те, що завдяки США...

Уряд Трампа зняв санкції з компаній Дерипаски        

Міністерство фінансів США офіційно
вивело зі списку санкцій три російські
компанії, які асоціювалися з "алюмінієвим"
бізнесом наближеного до Кремля олігарха
Олега Дерипаски.

У Трампа кажуть, що не бояться ще одного

"шатдауну"        

Команда президента США готова до
повторення ситуації з урядовим
"шатдауном", якщо демократи в Конгресі
не погодяться дати понад $5 млрд...
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УКРАЇНА І СВІТ

Проти "жовтих жилетів" у Парижі пройшов марш

"червоних шарфів"        

У Парижі зібралася 10-тисячна акція проти
насильницьких методів “жовтих жилетів”.

Мадуро відкинув ультиматум міжнародної

спільноти з вимогою нових виборів        

Президент Венесуели Ніколас Мадуро
відхилив ультиматум світового
співтовариства щодо організації нових
виборів  протягом 8 днів.

Поранених українських моряків перевели у

Лефортово - російська активістка        

Російська активістка Вікторія Івлєва вважає,
що поранених українських моряків
перевели в СІЗО Лефортово, оскільки під
час запису в електронну чергу...

Глава МЗС Чехії хоче на власні очі побачити

Донбас та наслідки блокади Азова        

Міністр закордонних справ Чеської
Республіки Томаш Петршічек з
нетерпінням чекає поїздки на схід України,
де хоче особисто оцінити ситуацію.

Консул закликає українців Нью-Йорка прийти на

вибори        

Консул України у Нью-Йорку Мирослав
Кастран закликав українців міста взяти
участь у президентських виборах та
пояснив, що потрібно зробити, аби
реалізувати своє виборче право.
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ТОЧКА ЗОРУ

У храмі Святої Софії в Стамбулі з’явиться

аудіогід українською мовою – посол        

У храмі Святої Софії в Стамбулі, який є
одним із найвідвідуваніших місць
Туреччини, з’явиться аудіогід українською
мовою.

Катарська інвесткомпанія зацікавилася

проектами "зеленої" енергетики в Україні 

Посол України в Катарі Євген Микитенко
передав керівництву катарської державної
інвестиційно-енергетичної компанії Nebras
Power на розгляд низку інвестиційних
пропозиції та проектів у сфері "зеленої"
енергетики.

Леопольд Захер-Мазох. Збоченець чи

вуайєрист?        

Укрінформ продовжує серію публікацій
мультимедійного циклового проекту
"КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ"

СПОРТ

Українці перемогли на турнірі зі стрільби у

Мюнхені зі світовим рекордом        

Олена Костевич виборола на H&N Cup три
золоті медалі.

Фехтування: українка Пантелєєва виграла

«срібло» на Гран-прі Дохи        

Ще одна медаль наших фехтувальників на
змаганнях в Катарі.
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СУСПІЛЬСТВО

Українка Терлюга виграла етап Karate1 Premier

League в Парижі        

Ще один українець Станіслав Горуна
здобув бронзову медаль.

28 січня. Пам'ятні дати        

Цього дня, у 1992 році, національний
синьо-жовтого прапор було затверджено
Державним прапором України.

За добу окупанти один раз порушили "тишу",

втрат немає        

За минулу добу окупанти один раз
обстріляли позиції ЗСУ.

Прорив дамби у Бразилії: кількість жертв

збільшилася до 58        

Кількість загиблих в результаті прориву
дамби, яка стримувала воду з відходами
металургійної промисловості, на
південному сході Бразилії зросла до 58,
зниклими безвісти вважаються 305 осіб.

Відповідальність за вибухи в церкві на

Філіппінах узяла на себе ІД        

Терористичне угруповання "Ісламська
держава" взяло на себе відповідальність за
подвійний теракт, який був скоєний у
неділю, 27 січня, у католицькій церкві на
півдні Філіппін.
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У Берліні пом'янули закатованих нацистами сінті

та ромів        

У Берліні вшанували пам'ять жертв
Голокосту - сінті та ромів.

На фестивалі різдвяних піснеспівів в Острозькій

академії встановили рекорд України        

Під час XIV Всеукраїнського фестивалю
різдвяних піснеспівів, що завершився у
храмі преподобного Федора Острозького
Національного університету “Острозька
академія”, встановили новий рекорд.

У Росії затримали підозрюваного у викраденні

картини Куїнджі        

Співробітники МВС спільно з ФСБ Росії
затримали підозрюваного у викраденні
картини Архипа Куїнджі "Ай-Петрі. Крим" з
Третьяковської галереї. Витвір мистецтва
також знайшли.

Тузлівська Амазонія        

"Райськими місцями" називають біологи
ланцюг мілководних водойм, що входять до
Національного природного парку
«Тузлівські лимани» на чорноморському
узбережжі Одещини

Facebook закриває непопулярний додаток        

Соціальна мережа Facebook вирішила
припинити функціонування автономного
додатка для приватного обміну
фотографіями з друзями "Moments" через
непопулярність серед користувачів.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

28 січня: народний календар і астровісник        

Що можна уздріти на Видення; чи чекати
на урожай грибів і як не побитися з
вітряками 
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