
04.02.2019 webletter.space/ru/web_letter/667efa1o7fmowwoe7qetrbxjjgou5nojpos7nq4mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/667efa1o7fmowwoe7qetrbxjjgou5nojpos7nq4mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 1/6

СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 04.02.19

Папа Франциск прибув із візитом до ОАЕ        

Папа Франциск прибув із візитом до
Об’єднаних Арабських Еміратів.

Мадуро не погодився на дострокові

президентські вибори        

Президент Венесуели Ніколас Мадуро
категорично відмовився призначити
дострокові вибори президента, до чого
його закликали європейські країни. 

Трюдо поговорив із лідером венесуельської

опозиції Гуайдо        

Між прем’єр-міністром Канади та
опозиційним лідером Венесуели Хуаном
Гуайдо відбулася перша офіційна розмова.
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УКРАЇНА І СВІТ

Урядовці Південної Кореї та США обговорили

майбутній саміт США-КНДР        

Урядовці Південної Кореї та США
зустрічаються для обговорення підготовки
запланованого на кінець лютого саміту між
президентом Дональдом Трампом та
лідером КНДР Кім Чен Ином.

Трамп наполягає, що "російська" справа

Мюллера – це "містифікація"        

Нинішній президент США Дональд Трамп
заявляє, що змови з росіянами з його боку
ніколи не було, а справа спецпрокурора
Роберта Мюллера, який уже звинуватив 34
особи – це містифікація і "полювання на
відьом".

США посилять кордон із Мексикою ще 3 750

військовими        

Пентагон відправить ще 3 750
американських військових на кордон із
Мексикою.

Іран контролює ліванський уряд через Хезболлу

- Нетаньягу        

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
звинуватив Іран у контролі над Ліваном
після формування у цій країні нового уряду.

Ердоган розповів, які контакти підтримує Анкара

з Асадом        

Туреччина підтримує з сирійським
режимом контакти «низького рівня» через
свої спецслужби. 
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Україна повинна увійти в топ-50 країн з

найкращим інвестиційним кліматом – Порошенко 

Україна повинна за три роки увійти в
топ-50 країн з найкращим інвестиційним
кліматом.

Харківщина запустила інвестиційний портал        

На Харківщині створили інвестиційний
портал області, який стане платформою
для обміну інформацією та співпраці
представників бізнесу, включаючи
інвесторів, а також влади і громадськості.

Інтронізація: без одного грецького ченця, але з

благословеннями Варфоломія 
(Фоторепортаж)
У Києві відбулася інтронізація нового
предстоятеля Православної Церкви
України блаженнішого Епіфанія

ЦВК завершила прийом документів для участі у
президентських виборах       

ЦВК завершила прийом документів для
реєстрації кандидатами на виборах
Президента України 31 березня 2019 року.

4 лютого. Пам'ятні дати        

Сьогодні Всесвітній день боротьби з раком.
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Окупанти били із заборонених мінометів по
захисниках Кримського

Минулої доби російські окупаційні війська
дев'ять разів порушили режим припинення
вогню. Жоден військовослужбовець
Об'єднаних сил не постраждав.

В Іраку підірвався на міні автобус із паломниками       

На півночі Іраку в районі міста Балад
підірвався на саморобній міні автобус із
паломниками.

Червоні подушки, гуцульські традиції та унісекс –
Ukrainian Fashion Week       

50 брендів, 39 шоу, 10 презентацій,
спецпроекти, лекції та обговорення –
Ukrainian Fashion Week – місце зустрічі
найвпливовіших гравців фешн-індустрії та
наймоднішої публіки України

Канада випустить ще одну монету у формі
української писанки       

Королівський канадський монетний двір
випустить кольорову срібну монету у
формі української писанки.

Маск показав перший запуск ракетного двигуна
Raptor       

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон
Маск опублікував відео випробування
ракетного двигуна Raptor, який буде
встановлено на надважку ракету-носій
Starship.
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Кліматичні зміни є причиною численних
конфліктів і масової міграції       

Наслідки глобальних змін клімату не
обмежуються екстремальною погодою та
стихійними лихами, а також є причиною
численних конфліктів та масової міграції,
що охопила Європу в останні роки.

На українців чекає весняна погода: мокрий сніг,
дощ і 12° тепла       
(Карта)
Найближчими днями в Україні
спостерігатиметься ожеледиця, мокрий
сніг та дощ. У понеділок - на більшій
частині території України - туман.

4 лютого: народний календар і астровісник        

Що зіб’є Тимофій; кому візерунки на шибку,
кому борщ у тарілку, а кому – калоші на
ноги   
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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.


