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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 06.02.19

Трамп пообіцяв збільшити розробки нових ракет,

якщо Росія не піде назустріч        

Президент США Дональд Трамп назвав
вимушеним вихід США з Договору РСМД та
пообіцяв збільшити витрати на розробки
нових ракет, якщо з Росією не вдасться
укласти іншої домовленості в цьому
питанні.

Трамп оголосив дату й місце другого саміту з Кім

Чен Ином        

Президент США Дональд Трамп повідомив,
що його другий саміт з лідером Північної
Кореї Кім Чен Ином пройде в останні два
дні лютого у В'єтнамі.

Ірландія вимагає від ЄС компенсацію через

Brexit        

Ірландія веде переговори з Брюсселем
щодо компенсацій після того, як країна
зазнає експортних втрат в разі жорсткого
Brexit.
Члени уряду Великобританії в секретному
режимі обговорили можливість
відтермінування виходу країни зі складу ЄС
на два місяці.
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УКРАЇНА І СВІТ

Ватикан готовий стати посередником для

врегулювання конфлікту у Венесуелі        

Папа Римський Франциск заявив, що
Ватикан готовий стати посередником у
врегулюванні політичної кризи у Венесуелі,
якщо на те буде згода всіх сторін.

Мей заявила про тверде бажання уникнути

жорсткого кордону в Ірландії        

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза
Мей укотре заявила про своє непохитне
бажання уникнути жорсткого кордону між
британською Північною Ірландією та
Республікою Ірландія після Brexit.

Трамп про мігрантів з Мексики: Якщо буде

потрібно, побудуємо стіну з людей        

Президент США Дональд Трамп заявив про
очікуваний наплив "величезної кількості"
нелегальних мігрантів на Америку.

У ЄС проведуть навчання з протидії

дезінформації на виборах        

Травневі вибори до Європарламенту є
потенційною мішенню для зовнішнього
втручання, тому ЄС проведе навчання з
протидії дезінформації у цей період.

Макрон оголосив День пам'яті жертв геноциду

вірмен у Франції        

Президент Франції Еммануель Макрон
оголосив 24 квітня Днем пам'яті жертв
Геноциду вірмен у Франції.
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ТОЧКА ЗОРУ

Порошенко закликав Раду підтримати зміни до

Конституції про вступ до ЄС і НАТО        

Президент Петро Порошенко висловив
сподівання, що Верховна Рада підтримає
поправки щодо закріплення у Конституції
курсу України на вступ до Євросоюзу та
НАТО.

ФСБ допитала ще двох полонених українських

моряків - Полозов        

Слідчі Федеральної служби безпеки Росії
допитали захоплених біля берегів Криму
українських моряків Михайла Власюка і
Юрія Без'язичного.

Українські канадці підтримали Супрун        

Конгрес українців Канади занепокоєний
відстороненням в.о. міністра охорони
здоров’я України Уляни Супрун.

Хуан Гуайдо — єдиний законний, але не

президент        

Укрінформ запитав експертів-
міжнародників про причину якоїсь “млявої”
позиції українського МЗС стосовно
венесуельського питання

Експерт назвав головних противників Уляни

Супрун        

Головна трійка людей, яких не
влаштовували зміни в системі охорони
здоров'я при Уляні Супрун, – це Тетяна
Бахтеєва, Микола Азаров та Віктор
Медведчук.
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СУСПІЛЬСТВО

Соціологія померла. Хай живе соціологія!        

Кількість соціологічних опитувань вийшла
за розумні межі, вони суперечать одне
одному, сіючи розгубленість і недовіру до
інформації. Як повернути довіру до них?

6 лютого. Пам’ятні дати        

Сьогодні виповнюється 50 років з часу
заснування Національного музею народної
архітектури та побуту України у Києві.

Митрополит Епіфаній затвердив склад Синоду

Помісної церкви        

Предстоятель Православної церкви
України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї
України Епіфаній затвердив склад
Священного Синоду ПЦУ і провів його
перше засідання.

Донбас: 12 ворожих обстрілів, поранений

український боєць        

У вівторок, 5 лютого, російські окупаційні
війська 12 разів порушили режим
припинення вогню, в тому числі п'ять разів
із застосуванням забороненого Мінськими
домовленостями озброєння.

У результаті серії атак "Талібану" в Афганістані

загинули майже 50 людей        

Бойовики ісламістського руху "Талібан"
скоїли кілька нападів на військову базу,
контрольно-пропускні пункти та відділ
поліції в Афганістані. Загинуло майже 50
людей і десятки отримали поранення.
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В Європарламенті презентували стрічку

Bellingcat про війну РФ в Україні та Сирії        

У Європарламенті відбулася перша в
Брюсселі демонстрація документальної
стрічки «Bellingcat», яка присвячена
діяльності міжнародної групи журналістів і
експертів, залучених до розслідувань...

Facebook нарешті дозволив видаляти

відправлені повідомлення у Messanger        

Компанія Facebook зробила доступною для
всіх користувачів Messanger можливість
видаляти надіслані повідомлення, проте з
певними обмеженнями.

Apple вирішила повернути на ринок відновлений

iPhone X        

Компанія Apple повертає на ринок стару
модель iPhone X у вигляді відновлених
пристроїв.

Hubble відкрив найменшу галактику із вже

відомих        

Орбітальний телескоп Hubble випадково
відкрив найменшу із всі відомих галактик.

УПЦ МП повернула Плащаницю ХІХ століття        

Унікальну реліквію – Плащаницю ХІХ
століття повернуто зі Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври (чоловічого
монастиря УПЦ) до Національного Музею
народної архітектури та побуту України.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Синоптики прогнозують мокрий сніг і туман        

У середу, 6 лютого, у більшості областей
очікується місцями невеликий дощ,
температура вночі від 4° морозу до 1°
тепла, вдень 0-5° тепла.

6 лютого: народний календар і астровісник        

Що заповість Дорота, чи буде гожою весна
і чи з’їдять Риби місяць 
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