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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 05.02.19

"Лімська група" підтримала Гуайдо як

тимчасового президента Венесуели        

Міжнародній спільноті варто посилити
підтримку жителів Венесуели у їх боротьбі
проти диктатури.

Євросоюз розширив санкції проти Ірану        

Рада ЄС цього понеділка заявила про
стривоженість через розробку й
випробування Тегераном балістичних
ракет, закликавши іранську владу
утриматися від такої діяльності, а також
ввів нові санкції.

США відряджають емісара до КНДР - готувати

другий саміт Трампа та Кім Чен Ина        

Високопоставлений представник
адміністрації президента США Стівен Біган,
який відповідає за північнокорейський
напрям, відправляється до Пхеньяна для
переговорів щодо підготовки другого саміту
лідерів цих країн.
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УКРАЇНА І СВІТ

Інавгураційниим комітетом Трампа зацікавилася

прокуратура        

Прокуратура Нью-Йорка відправила
офіційний запит на отримання документів
до інавгураційного комітету Дональда
Трампа, що може означати початок ще
одного розслідування...

Трамп пропонує на посаду глави МВС екс-

лобіста нафтового бізнесу        

Президент США Дональд Трамп оголосив
колишнього лобіста нафтового бізнесу
Девіда Бернхарта номінантом на посаду
нового міністра внутрішніх справ країни.

Меркель і Абе обговорили відносини з Росією        

Глави урядів ФРН Ангела Меркель та
Японії Сіндзо Абе обговорили відносини з
Росією в ході першого дня візиту до Токіо
німецького канцлера.

Лукашенко заявив про "безпрецедентний крок" -

Білорусь посилює кордон        

Необхідність збільшення чисельності
прикордонників у Білорусі пов'язана із
завданнями по забезпеченню національної
безпеки.

Порошенко назвав механізми, через які Путін

хоче підірвати Україну        

Президент Петро Порошенко обіцяє не
допустити будь-якого намагання з боку
Російської Федерації втрутитися у вибори в
Україні.
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ТОЧКА ЗОРУ

Порошенко про план Сайдіка: Миротворці - не

ескорт для спостерігачів ОБСЄ        

Президент Петро Порошенко радить
Мартіну Сайдіку зрозуміти: якщо Путін не
дотримує слова, то можна розглядати
безліч планів щодо врегулювання на
Донбасі, але результат буде один і той
самий.

Порошенко про українських політв'язнів: Наші

хлопці точно будуть вдома        

Ведеться складна робота для звільнення
українців, яких тримають в ув’язненні на
окупованих територіях Донбасу, в
анексованому Криму, а також українських
політв'язнів у РФ. 

Україна увійшла до ТОП-25 країн, що своєчасно

сплатили внески до ООН        

Україна 25 січня сплатила свій регулярний
внесок до бюджету ООН, потрапивши до
перших 25 держав-членів організації, які
сплатили їх вчасно.

Більшість українських стартапів працюють на

“чужого дядька”. Але це поки що…        

Одразу два фонди з підтримки українських
інновацій запобігатимуть “відтоку мізків”
закордон, стимулюючи інноваційний
розвиток вітчизняної економіки

Три події світу. Донбас між Сайдіком та
Волкером, напруження малої та середньої

дальності та зближення в Одесі        

Представник голови ОБСЄ у ТКГ в Мінську
Мартін Сайдік та Курт Волкер обмінялися
думками на майбутнє Донбасу.
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СУСПІЛЬСТВО

Не забудьте валізку, сеньйоре Мадуро!        

Венесуельський диктатор має піти. Один
лише перелік країн (звісно, на чолі з
Росією) переконує, що інших варіантів
немає

15 років: Facebook досяг підліткового віку        

Життя без найпопулярнішої у світі
соціальної мережі і дійсно важко уявити,
хоча не було б Facebook’у — з’явилось би
щось інше

5 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні розпочинається Новий рік за
східним календарем.       

Окупанти вісім разів порушили “тишу”, загинув

військовий        

За минулу добу окупанти вісім разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних
військ один військовослужбовець
Об'єднаних сил загинув та один отримав
поранення.

У Парижі загорівся житловий будинок: сім

загиблих і десятки поранених        

Сім осіб загинули, декілька десятків
зазнали ушкоджень в результаті пожежі у
будівлі у заможному районі Парижа у
понеділок ввечері.
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Генконсул України зустрівся з українською

громадою Альберти та Едмонтона        

Генеральний консул України в Едмонтоні
Олександр Данилейко зустрівся з
українською громадою канадської провінції
Альберта для обговорення напрямків
взаємодії та інформування...

Хочеш голосувати - знайди себе в Реєстрі

виборців, доки не пізно        

Кореспонденти Укрінформу перевірили
роботу “Кабінету виборця” на сайті ЦВК.
Усе працює. А ви, шановні, вже знаєте, де
будете голосувати?

Ломаченко та Усик - у ТОП-10 нового рейтингу

BoxRec незалежно від вагової категорії        

Авторитетний спеціалізований портал
BoxRec опублікував новий рейтинг кращих
боксерів незалежно від вагової категорії
(P4P).

Вночі "мінус", а вдень "плюс": синоптики дали

прогноз на тиждень        

В Україні у вівторок, 5 лютого,
зберігатиметься хмарна погода без опадів,
лише у західних та північних областях
вдень місцями невеликий мокрий сніг.

5 лютого: народний календар і астровісник        

Сьогодні Китайський новий рік; дещо про
свиней і свинство, а також про аспект
Сонця і Меркурія
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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