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Єдина країна - Україна і світ 29.01.19

СВІТ

Вирок Манафорту відклали через його брехню

слідству        

Вирок екс-керівнику кампанії Трампа, Полу
Манафорту, по справі податкових махінацій
перенесений на невизначений термін, що
пов'язано з розглядом справи...

США ввели санкції проти головної нафтової

компанії Венесуели        

Уряд США запровадив санкції проти
головного джерела фінансових надходжень
режиму Ніколаса Мадуро – нафтової
компанії Petróleos de Venezuela, SA.

"Лімська група" проведе в Оттаві термінову

зустріч з приводу кризи у Венесуелі        

14 держав Південної і Північної Америки
обговорять у Канаді шляхи розв’язання
кризи у Венесуелі.  
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Трамп сумнівається, що Конгрес дійде згоди

щодо стіни на кордоні        

Президент США Дональд Трамп має
сумніви, що демократи й республіканці в
Конгресі до 15 лютого дійдуть згоди...

У Пентагоні вважають недостатніми власні

можливості для кіберзахисту        

Постійне вдосконалення кіберзахисту
оборонних установ США з проведенням
сотень навчань щодо відбиття хакерських
нападів не забезпечує повної гарантії
безпеки...

Країни ЄС мають принести в РБ ООН європейські

погляди на мир і безпеку – Могеріні        

Європейські країни, які братимуть участь у
роботі Ради безпеки ООН протягом
наступних двох років, мають особливу
відповідальність за ефективність цієї
організації у вирішенні нагальних проблем
миру, безпеки та демократії.

Афганістан: США і таліби домовилися про

загальні принципи мирної угоди        

Представникам Сполучених Штатів та
екстремістського угруповання "Талібан"
вдалося в загальних рисах окреслити
рамки майбутніх мирних домовленостей
щодо Афганістану.

УКРАЇНА І СВІТ

Україна і Чехія спрівпрацюватимуть з

гуманітарного розмінування - Геращенко 

Ірина Геращенко та міністр закордонних
справ Чехії Томаш Петршічек під час
зустрічі обговорили низку актуальних
питань подальшої співпраці...
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Україна має надати антикорупційним установам

найбільші повноваження - посол США        

Україна повинна надавати найбільші
повноваження своїм антикорупційним
установам.

МЗС Німеччини назвав умови європейського

майбутнього України        

Європейське майбутнє України не є
вулицею з одностороннім рухом, основне
має зробити вона сама, але і Європа має
зробити свій внесок.

Від Василя Вишиваного до Дах Дотерс - посол

розповів, яким буде Рік України в Австрії        

В нинішньому році в рамках проведення
Року української культури в Австрії
відбудеться чимало заходів, організованих
як новоствореним Українським інститутом,
так і безпосередньо посольство України в
Австрії.

У США попереджають, що "Північний потік"
ускладнить врегулювання українського питання

- ЗМІ        

У США вважають, що газопровід "Північний
потік-2" ускладнить врегулювання
українського питання.

Франція інвестує 64 мільйони в проект

постачання питної води в Маріуполь - МінТОТ        

29 січня 2019 року відбудеться підписання
Рамкового договору між Урядом України та
Урядом Франції щодо офіційної підтримки
проекту з постачання питної води у м.
Маріуполь.

ТОЧКА ЗОРУ
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Три події світу. Перемовини на тлі NordStream2,

тотальна ПАРЄ та тривожна Венесуела        

ПАРЄ ухвалила проукраїнську резолюцію.
Венесуела притягує до себе підвищену
увагу.

На кому реально тримається бюджет України        

Виробники тютюну та енергетичні компанії
— головні наповнювачі вітчизняного
бюджету. Добре це чи погано?

СУСПІЛЬСТВО

Окупанти за добу п'ять разів порушили "тишу",

втрат немає        

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

На Дніпровському коксохімі стався вибух, є

постраждалі        

У місті Кам’янське на території ПрАТ
«Дніпровський коксохімічний завод» у ніч на
вівторок стався вибух. 

29 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні День пам’яті Героїв Крут. 
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Катастрофа в Бразилії: унаслідок прориву дамби

вже 65 загиблих        

Унаслідок прориву дамби в бразильському
штаті Мінас-Жерайс, за останніми даними,
загинули 65 осіб.

Понад 90% шукачів роботи хочуть працювати за

кордоном, але досвід є у 29%        

Міжнародний кадровий портал HeadHunter
Україна провів опитування, результати
якого показали, що...

Бельгійські жінки офіційно оголосили про страйк

8 березня        

Бельгійські жінки вирішили 8 березня
поточного року провести
загальнонаціональний страйк, про що
офіційно поінформували владу країни.

Facebook створить окремий штаб у Європі, щоб

запобігати втручанню в вибори        

Компанія Facebook створить спеціальний
штаб, щоб протистояти дезінформації та
поширенню несправжніх новин перед
парламентськими виборами, які
проходитимуть цієї весни в Європі.

Стало відомо, коли Україна виступить на

Євробаченні-2019        

Україна виступить в другій половині
першого півфіналу пісенного конкурсу
Євробачення-2019, який пройде в
ізраїльському місті Тель-Авів.
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В Україні потепліє до +4°        
(Карта)
В Україні у вівторок, 29 січня, вдень - від 1°
морозу до 4° тепла, невеликий сніг із
дощем можливий у західних, північних та
центральних областях.

29 січня: народний календар і астровісник        

Чого чекати на Вериги; стукаємо по дереві
та на чому сьогодні варто вчитися
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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