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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 08.02.19

США засудили Тегеран за нові випробування

ракети, пригрозивши санкціями        

Офіційний Вашингтон гостро відреагував
на другу за місяць спробу іранського
режиму запустити космічну ракету з
використанням балістичних технологій,
пригрозивши при цьому посиленням
санкційного тиску на Тегеран.

Клінтон назвала вихід США з ДРСМД

"подарунком" для Путіна        

Екс-глава Держдепартаменту США і
противник Дональда Трампа на
президентських виборах Гілларі Клінтон
розкритикувала рішення нинішньої
адміністрації Білого дому...

Відомо, хто став першою жертвою російського

"Новічка" чотири роки тому        

Третій учасник замаху на колишнього
офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його
дочки в британському Солсбері, якого ЗМІ
називають Сергієм Федотовим, пов’язаний
з іншим отруєнням отрутою «Новічок»
навесні 2015 року.
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Вбивство Хашоггі було сплановане посадовцями

Саудівської Аравії - ООН        

Вбивство саудівського журналіста Джамаля
Хашоггі було “сплановане та скоєне”
офіційними посадовими особами
Саудівської Аравії.

Гуайдо попросив Папу Римського допомогти із

врегулюванням конфлікту у Венесуелі        

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо
в ефірі телеканалу Sky TG24 звернувся до
Папи Римського Франциска з проханням
допомогти у врегулюванні конфлікту в
країні.

Трамп обурений намірами демократів

розслідувати його фінансове життя        

Президент США Дональд Трамп різко
розкритикував наміри голови
Розвідувального комітету Палати
представників, конгресмена-демократа
Адама 

Трамп не підпише торговельної угоди з Китаєм

до завершення перемир'я        

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив,
що не планує проведення саміту з
президентом Китаю до встановленого
сторонами дедлайну, щоб підписати
мирову угоду, яка попередить...

Макрон не поїде на Мюнхенську конференцію з

безпеки        

Президент Франції Еммануель Макрон
відмовився від участі в цьогорічній
Мюнхенській конференції з безпеки.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Комітет Сенату підтримав призначення Вільяма

Барра новим генпрокурором США        

Юридичний комітет Сенату США підтримав
більшістю голосів кандидата на посаду
нового генерального прокурора США
Вільяма Барра, запропонованого два
місяці тому главою Білого дому Дональдом
Трампом.

Помпео в Європі поговорить про Україну        

Державний секретар США Майк Помпео
наступного тижня перебуватиме в
європейському турне, під час якого відвідає
щонайменше п'ять країн та обговорить
питання безпеки, економіки, загроз з боку...

Волкер змінив позицію щодо спостерігачів РФ на

виборах в Україні        

Спеціальний представник США у
переговорах по Україні Курт Волкер назвав
"реальною" загрозу, яку можуть
представляти спостерігачі з Росії для
президентських виборів в Україні.

YouTube став інформаційною зброєю Кремля?        

Що означає вимога YouTube видаляти
українські медіа-матеріали, які Росія
обзиває “екстремістськими”

«Британія планує для Києва антизахідного

президента». З антології російських фейків 

Європейське видання EUvsDisinfo
проаналізувало чергову порцію
кремлівської пропаганди
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СУСПІЛЬСТВО

В Укрінформі відзначать 50-річчя Романа
Сущенка

У п'ятницю, 8 лютого, в Укрінформі
відбудеться зустріч "День народження
Романа Сущенка – журналіста, художника,
політв’язня", на яку агентство запрошує
друзів та колег журналіста.

8 лютого. Пам’ятні дати       

Цього дня, у 1918 році, під час першої
радянсько-української війни, більшовики
захопили центральну частину Києва.

Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції ЗСУ

під Троїцьким        

Російські окупаційні війська за минулу добу
шість разів порушили режим припинення
вогню, у тому числі два рази - із
застосуванням забороненого Мінськими
домовленостями озброєння. Жоден
військовослужбовець Об'єднаних сил не
постраждав.

Загиблих у результаті прориву дамби в Бразилії

вже майже 160 осіб        

Кількість загиблих в результаті прориву
дамби, що стався на південному сході
Бразилії 25 січня, зросла до 157 осіб.

У Румунії від грипу померло вже 93 людини        

Кількість громадян Румунії, які померли від
грипу, досягла 93 осіб.
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У Нідерландах відбувся "кліматичний" мітинг        

Близько 10 тисяч школярів та студентів
вийшли на вулиці Гааги з протестом проти
відсутності заходів з протидії зміні клімату.

#UkraineIsYourDestination – на Берлінале

відкрився Український стенд        

На Європейському кіноринку, який
проходить у межах Берлінського
міжнародного кінофестивалю, розпочав
роботу Український стенд «Ukrainian
Films».

Українцям обіцяють сонячні вихідні        

Синоптики у п'ятницю опади не
прогнозують, вночі та вранці можливий
туман, температура вдень близько 0°.        
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


