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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 01.02.19

Штати застерегли Мадуро від тиску на Гуайдо та

розпродажу золота Венесуели        

Уряд США у четвер попередив главу
режиму Венесуели Ніколаса Мадуро про
наслідки, якщо він не припинить
залякувати тимчасового президента країни
Хуана Гуайдо, а також розпродавати
золото Венесуели...

У Пентагоні сказали, за скільки ІДІЛ зможе

відвоювати Сирію        

Бойовики терористичного угруповання
"Ісламська держава" можуть відвоювати
Сирію менш ніж за рік, вважають у
Пентагоні.

Трамп і Кім узгодили місце й дату для другого

саміту - ЗМІ        

Глава Білого дому Дональд Трамп узгодив
з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином
місце й точну дату проведення другого
саміту й готовий оголосити їх офіційно
наступного тижня.
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УКРАЇНА І СВІТ

ЄС відзначив "відмінні" взаємини з Грузією в

рамках угоди про асоціацію        

Напередодні засідання Ради асоціації ЄС-
Грузія, яке має відбутися у Брюсселі 5
березня, Єврокомісія оприлюднила
доповідь щодо стану імплементації
двосторонньої угоди про асоціацію.

Група Е3 створює механізм розрахунків з Іраном        

Глави МЗС країн групи Е3 - Франції,
Німеччини і Великобританії – виступили зі
спільною заявою щодо створення
спільного механізму розрахунків з Іраном.

У Росії допитали чотирьох полонених

українських моряків - Полозов        

Слідчі РФ упродовж двох днів провели
допити чотирьох українських моряків:
Андрія Эйдера, Андрія Артеменка, Василя
Сороки і Сергія Чулиби.

В ООН представили план гуманітарної допомоги

Україні до 2020 року        

У четвер, 31-го січня, Офіс ООН з
координації гуманітарних питань в Україні
опублікував план гуманітарної допомоги
людям, які потерпіли внаслідок військового
конфлікту на сході України, на 2019-2020
роки.

Привабливість України для інвесторів зі США

істотно зросла – президент USUBC        

Завдяки низці важливих реформ, а також
численних "маленьких кроків", які
продовжують змінювати на краще бізнес-
середовище, Україна відчутно підняла
рівень привабливості...
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Для України важливо зберігати взаємодію з МВФ

після виборів – Аслунд        

Незалежно від того, якими будуть
результати виборів в Україні цього року,
керівництво країни має продовжувати
взаємодію з МВФ для збереження
фінансової стабільності.

Забудьмо про Ракицького!        

Чому трансфер провідного українського
захисника в Росію – це просто бізнес.

Хибним курсом        

Український біатлон розплачується за
тренерські помилки та оновлює
антирекорди.

Боротьба з вітряками в Карпатських горах        

Кореспонденти Укрінформу побували у
Воловці, де громада обговорила, як може
вплинути на довкілля будівництво
вітроелектростанцій на Боржавському
хребті

1 лютого. Пам’ятні дати        

Цього дня народився український поет,
критик і літературознавець Євген Маланюк.
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Окупанти гатили в районі чотирьох населених

пунктів, один боєць поранений        

Минулої доби російські окупаційні війська
шість разів порушили режим припинення
вогню. У двох обстрілах противник
застосовував заборонене Мінськими
домовленостями озброєння.

Данія допоможе у працевлаштуванні

переселенців з Донбасу        

Данська Рада у справах біженців за
фінансової підтримки Швейцарської агенції
розвитку та співробітництва і
Департаменту міжнародного розвитку
Великої Британії розпочинає програму
підтримки ВПО та...

Прорив греблі в Бразилії забрав вже 110 життів        

Кількість загиблих в результаті прориву
греблі резервуара з відходами видобування
корисних копалин на залізорудній шахті в
південно-східній частині Бразилії зросла до
110 людей.

У США від арктичного циклону загинули 12 осіб        

Щонайменше 12 осіб стали жертвами
аномально морозної погоди, що
встановилася в США останніми днями
внаслідок арктичного циклону, який
просувається далі по країні.

Позитивні цінності vs суцільний негатив. Як

повернути добро на кіноекрани?        

У Києві триває третій конкурс кіносценаріїв
«Своє кіно», на підтримку якого вже
відбувся показ добірки українських
короткометражних фільмів, створених у
межах програми «Дивись українське –
твори своє майбутнє!».
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Людина світу та її українське коріння: козацький

нащадок Миклухо-Маклай        

Проект "Точка на карті" перемістить читача
відразу в чотири місця, пов'язані з іменем
великого гуманіста, відомого вченого,
натураліста і мандрівника XIX сторіччя
Миколи Миклухо-Маклая

З Херсона в Стамбул: українці переймають у

Туреччини туристичний досвід        

Херсонська область, особливо її
заповідники та національні парки, має
перетворитися на принадливий для
іноземців туристичний край.

У Стамбулі відкрилася одна з найбільших

туристичних виставок ЕМІТТ 2019        

У Туреччині, яка минулого року встановила
рекорд з кількості туристів та прибутків у
туристичній сфері, відкрилася одна з
найбільших туристичних виставок країни та
регіону.

Китай вперше у світі запустив "погодний"

ракетний зонд з безпілотного корабля        

Вперше в історії китайські вчені запустили
ракетний зонд, призначений для
спостережень за погодою в районах, що
знаходяться за межами діапазону
метеозондів.

Україні обіцяють теплий початок лютого - вдень

до 11°         

В Україні у п’ятницю, 1 лютого, в деяких
областях очікується невеликий дощ, на
дорогах ожеледиця.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

1 лютого: народний календар і астровісник        

Чи поборе крутень зиму, який товар приніс
Макар і як не сплутати свою роль із чужою
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