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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 30.01.19

Британські парламентарі відхилили

“шотландську” поправку щодо Brexit        

Британські парламентарі відхилили
“шотландську” поправку щодо Brexit, яка
передбачала відтермінування Brexit та
виключення "жорсткого" виходу з ЄС.

Трамп і Путін зустрічалися під час G20 без

перекладача з американського боку – FT        

Глава Білого дому Дональд Трамп, як
з'ясувалося, провів 15-хвилинну зустріч з
президентом Росії Володимиром Путіним
на саміті G20 у Бразилії без перекладача
або офіційної особи, яка могла би
занотувати зміст розмови.

У Конгресі США вимагають від мінфіну

обґрунтувати послаблення санкцій проти Росії 

Глави одразу трьох комітетів, очолюваних
демократами в Палаті представників США,
звернулися з вимогою до міністра фінансів
надати документацію на обґрунтування
рішення зняти санкції з трьох російських
компаній, пов'язаних з Олегом Дерипаскою.
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УКРАЇНА І СВІТ

Верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо

залишати країну й заблокував його рахунки        

Верховний суд Венесуели, контрольований
режимом Ніколаса Мадуро, прийняв
рішення заморозити всі рахунки
тимчасового президента Хуана Гуайдо та
заборонити йому виїзд із країни.

Антоніу Гутерріш став лауреатом премії імені

Карла Великого        

Престижну міжнародну премію Карла
Великого нинішнього року присудили
генеральному секретареві ООН Антоніу
Гутеррішу за внесок у розширення
міжнародної взаємодії. 

Євросоюз може запровадити нові санкції, якщо

РФ не звільнить українських моряків        

Міністри закордонних справ Данії та Чехії
Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек
закликали Росію до негайного звільнення
24-х українських військовополонених
моряків.

Посли G7 визначилися, які реформи в Україні

підтримають        

Група послів країн Великої сімки з
підтримки реформ в Україні визначила
ключові реформи, на які буде спрямована її
підтримка під час головування Франції у G7
протягом 2019 року.

Німецькі аудитори підтвердили безпечну

експлуатацію української ГТС        

АТ "Укртрансгаз" успішно пройшов
наглядовий аудит систем управління
якістю, екологічного управління, управління
безпекою праці та енергетичного
менеджменту за міжнародними
стандартами.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2629828-verhovnij-sud-venesueli-zaboroniv-guajdo-zalisati-krainu-j-zablokuvav-jogo-rahunki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2629848-antoniu-guterris-stav-laureatom-premii-imeni-karla-velikogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2629772-evrosouz-zaprovadit-novi-sankcii-akso-rf-ne-zvilnit-ukrainskih-morakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2629770-posli-g7-viznacilisa-aki-reformi-v-ukraini-pidtrimaut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2629864-nimecki-auditori-pidtverdili-bezpecnu-ekspluataciu-ukrainskoi-gts.html


30.01.2019 webletter.space/ru/web_letter/6tw3cj75qpy6im3h4rhn5zwhj3id3pdstutmbgjmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6tw3cj75qpy6im3h4rhn5zwhj3id3pdstutmbgjmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/5

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

За п'ять років ЄС надав майже €300 мільйонів на

розвиток України - Вагнер        

Європейський Союз за попередні 5 років
надав майже 300 млн євро на гуманітарний
напрямок, відновлення і розвиток України.

«Мінськ-3», або Туманні пропозиції та реальні

загрози «плану Сайдіка»        

Які «підводні камені» закладені у плані
мирного врегулювання від ОБСЄ конфлікту
на Сході України та чому не варто чекати
його швидкої реалізації

Туристична виставка у Нью-Йорку: чим українські

компанії “зваблювали” іноземців        

Конкуренція на New York Times Travel show
висока - більше 170 країн-учасниць

30 січня. Пам'ятні дати        

Цього дня, у 1667 році, між Річчю
Посполитою і Московською державою було
укладено Андрусівське перемир’я, що
закріпило насильницький поділ української
етнічної території на дві частини -
Правобережну і Лівобережну Україну.

Окупанти вісім разів порушили “тишу”, втрат

немає        

За минулу добу окупанти вісім разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
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Кількість жертв прориву дамби в Бразилії

досягла 84        

Кількість жертв прориву дамби в Бразилії
зросла до 84, понад 270 пропали безвісти.

Сирійська армія обстріляла повстанців у

провінції Ідліб - 12 загиблих        

У Сирії внаслідок обстрілу цивільної зони
військами режиму Асада загинули більше
12 людей.

На Одещині у ДТП загинули двоє поліцейських        

У ДТП на Одещині з маршрутним таксі у
вівторок загинуло двоє його пасажирів.

Безкоштовні адвокати врятували торік від тюрми

280 українців - Петренко        

Адвокати системи безоплатної правової
допомоги (БПД) у 2018 році домоглися
виправдувальних вироків у 280
кримінальних провадженнях.

Стіна з ножиць і яйця в масках – арт-проект на

Ukrainian Fashion Week        

На Ukrainian Fashion Week 2019, який
проходитиме 1-5 лютого в Мистецькому
Арсеналі, презентують фрагмент проекту
"Предмети" від студії авторських масок Bob
Basset і художника Гамлета Зіньківського.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Сьогодні в Україні слизько, мокро та до +11        

В Україні у середу, 30 січня, очікується
туман та невеликий дощ, у західних
областях з мокрим снігом.

30 січня: народний календар і астровісник        

З яких сторін хитрий Антін; відсікаємо лихе,
біжимо за колобком і обираємо між верхнім
і нижнім
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