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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 15.11.18

Трамп відправив на пожежі у Каліфорнію

профільних міністрів        

Дональд Трамп повідомив, що в середу
провів брифінг з високопоставленими
керівниками профільних урядових структур,
яких відправив для координації реагування
на стихійні пожежі в Каліфорнії...

Уряд Мей після бурхливих дебатів підтримав

проект угоди щодо Brexit        

Після бурхливих дебатів британський
кабінет міністрів вирішив підтримати
досягнуту раніше підсумкову угоду про
вихід Великої Британії з ЄС.

Євросоюз опублікував 585 сторінок угоди щодо

Brexit        

Єврокомісія опублікувала текст фінального
проекту угоди щодо виходу Британії з ЄС
обсягом 585 сторінок.
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УКРАЇНА І СВІТ

Мін’юст Трампа оскаржує позов CNN проти

Білого дому        

Міністерство юстиції адміністрації
Дональда Трампа вважає безпідставним
позов CNN щодо позбавлення акредитації в
Білому домі репортера Джима Акости.

Республіканці обрали нового лідера у нижній

палаті Конгресу США        

Представники Республіканської партії в
нижній палаті Конгресу США обрали в
середу партійного лідера, який прийде на
заміну нинішньому спікеру Палати
представників Полу Райану...

США розширили санкції проти Куби        

Офіційний Вашингтон розширив список
санкцій проти Куби, додавши до нього 26
установ, які контролюються кубинськими
силовиками.

Штати можуть ввести санкції проти Туреччини

через російські С-400 - ЗМІ        

У США не виключають можливості
введення санкцій проти Туреччини через
контракту на закупівлю російських С-400.

Засоби московської дезінформації поширюють

чутки про дату Собору - Зоря        

Речник УПЦ КП Євстратій Зоря наголосив,
що дату Об'єднавчого Собору оголосять
офіційно. За його словами, "доки вона
офіційно не оголошена - дати немає".
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ТОЧКА ЗОРУ

Україна, Молдова і Грузія створять платформу

для протидії гібридній агресії РФ        

Україна, Молдова та Грузія створять
платформу для вивчення гібридних методів
впливу Росії на населення окупованих нею
територій та вироблення механізмів
протидії цьому.  

Австралія засуджує "вибори" на Донбасі        

Позиція Австралії щодо оцінки
псевдовиборів на Донбасі узгоджується з
позицією ОБСЄ.

У Німеччині кількість українських працівників за

рік збільшилася на 10%        

У Німеччині станом на березень 2018 року
близько 43 тисяч українських громадян
мали офіційну роботу і сплачували
обов'язкові соціальні внески. 

Таїланд достроково скасував візовий збір для

українців        

Українці не будуть платити консульський
збір по прибутті в Таїланд з 15 листопада,
а не з 1 грудня 2018 року, як планувалося
раніше.

Румунія: «Чорний вівторок» для демократії        

Головування Румунії в ЄС, на думку
політиків, зазнало краху, навіть не
розпочавшись
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СУСПІЛЬСТВО

Що таке SWIFT і що буває, коли його немає        

Вже через 3-4 місяці після відключення
SWIFT, будь-яка країна світу, незалежно від
розміру і сили, гарантовано полетить у
прірву. Цього найбільше і бояться

15 листопада. Пам’ятні дати        

Цього дня 1918 року в Україні розпочалось
повстання проти гетьмана
Скоропадського, яке за місяць
завершилось поваленням його влади і
встановленням правління Директорії.

Доба в ООС: бойовики застосовують зенітні

установки, міномети та БМП        

За минулу добу, 14 листопада, бойовики 16
разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
В ході бойових дій, поранення отримав
один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Кількість жертв пожеж у Каліфорнії зросла до

56        

Кількість жертв лісових пожеж у Каліфорнії
досягла 56 осіб. Ще 130 осіб вважаються
зниклими безвісти.

Ще один американський штат визнав Голодомор

геноцидом        

Американський штат Орегон на заході
Сполучених Штатів офіційно визнав
Голодомор в Україні 1932-33 років –
геноцидом українського народу. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2579702-so-take-swift-i-so-buvae-koli-jogo-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2579443-15-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2580088-doba-v-oos-bojoviki-zastosovuut-zenitni-ustanovki-minometi-ta-bmp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2580091-kilkist-zertv-pozez-u-kalifornii-zrosla-do-56.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2580061-se-odin-amerikanskij-stat-viznav-golodomor-genocidom.html


15.11.2018 webletter.space/ru/web_letter/663r6nr4qes7bnquodopy4odhtt7iyn3rqi9oa7ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/663r6nr4qes7bnquodopy4odhtt7iyn3rqi9oa7ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 5/6

Київ відсвяткував перший сніг п'ятьма сотнями

автомобільних “поцілунків”        

На відміну від минулорічних снігопадів, до
комунальних служб претензій нині мало. А
водії — навпаки показали свою
безвідповідальність: далеко не всі змінили
вчасно гуму

Іспанія оголосила війну нетрадиційній медицині        

Уряд Іспанії планує виключити практики і
методики нетрадиційної медицини з
переліку послуг, що надаються медичними
центрами.

У Празі стартував Тиждень українського кіно        

14 листопада у Празі стартував Тиждень
українського кіно. Її відкрила стрічка Романа
Бондарчука «Вулкан».

15 листопада: народний календар і астровісник        

Нині преподобного Маркіана; чи буде
перший сніг тривким і не відкладаймо на
завтра те, що можна зробити сьогодні 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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