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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 16.11.18

"Вирушай у Крим": Чехи вимагають відставки

прем'єра        

Тисячі людей вийшли на Вацлавську площу
Праги з вимогою відставки прем'єр-міністра
Чеської Республіки Андрія Бабіша.

Захід чекає від Росії пояснень щодо збитого

безпілотника ОБСЄ        

США поновлюють свій заклик до РФ надати
пояснення щодо своєї ролі у збитті БПЛА
дальнього радіусу дії СММ 27 жовтня біля
кордону з РФ на підконтрольній Росії
території Донбасу.

У Росії "бігають і шукають шляхи для того, щоб

уберегтися" від нових санкцій США        

У Банку Росії поскаржилися, що "бігають
невтомно два місяці" у пошуках рішень з
можливими обмежувальним заходам, які
зроблять США
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

ООН ухвалила оновлений проект "Кримської

резолюції" на рівні комітету        

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив
оновлений проект резолюції "Ситуація з
правами людини в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополь, Україна".

Росія демонструє зневагу до ТКГ, як і до всіх

Мінських домовленостей - Прокопчук        

РФ в черговий раз продемонструвала свою
зневагу до Тристоронньої контактної групи,
як і до всіх Мінських домовленостей,
відмовившись від позачергового скликання
ТКГ...

Україна є центром боротьби за майбутнє Європи -

Держдеп        

Україна у своєму протистоянні російській
агресії є центром геополітичної боротьби
за майбутнє цілої Європи, і Сполучені
Штати продовжать підтримувати
український народ...

Діаспора закликає українську владу

пришвидшити реформи        

Українська діаспора вітає позитивну оцінку
Євросоюзом втілених в Україні протягом
минулого року реформ.

Німецькі фонди готові розвивати програми з

Україною        

Німеччина повинна і може підтримати
громадянські ініціативи й окремі проекти з
Україною, що важливо, в тому числі, і з
точки зору розвитку демократичних засад у
суспільстві.
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СУСПІЛЬСТВО

Чи веде Кім Чен Ин КНДР до “горбачовської

перебудови”?        

“Укрінформ” розпитав в експерта-
міжнародника про внутрішні та зовнішні
північнокорейські процеси, що там нині
відбувається та до чого це все призведе

Берліну вимагати заблокувати “Миротворець” -
все одно, що Києву вимагати закрити рота

Шредеру        

Укрінформ вирішив нагадати, чим нагрішив
Герхард Шредер, що потрапив на
“Миротворець”, а також – з’ясувати, як в
цій ситуації діяти Україні?

Ціна бареля всемогутнього впала. І швидко не

підніметься        

Виробники нафти так поспішали, що
незчулися, як накачали зайвого. А тут ще
США зі своїми сланцями. Дехто тепер
сильно нервує…

16 листопада. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні відзначається День
працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Бойовики обстріляли з мінометів чотири

населені пункти — штаб ООС        

Упродовж минулої доби ситуація у зоні
ООС залишалася цілком контрольованою
Об’єднаними силами. У ході бойових дій
двоє військовослужбовців зі складу
Об'єднаних сил отримали поранення. 
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Матері Павла Гриба дозволили друге за 15

місяців побачення        

Матері українського політв'язня Павла
Гриба дозволили друге за 15 місяців
побачення з сином.

У Європі зобов’язали повертати до 100% вартості

квитка за затримку потяга        

Європарламент ухвалив зміни до правил
захисту прав пасажирів залізничного
транспорту та зобов’язав компанії, які
працюють у цій галузі, підвищити рівень...

Квитки УЗ тепер можна зберігати в Apple Wallet та

фіксувати у Google-календарі        

Укрзалізниця розширює можливості
онлайн-сервісу купівлі залізничних квитків
booking.uz.gov.ua для мобільних пристроїв.
Придбані залізничні квитки відтепер можна
зберігати в додатку Apple Wallet та
вносити...

У Facebook Messenger відтепер можна видаляти

надіслані повідомлення        

У додатку Facebook Messenger відтепер
можна скасувати відправку повідомлення
протягом 10 хвилин після написання. Нова
функція доступна в Польщі, Колумбії,
Болівії і Литві.

Кінець тижня в Україні буде зі снігом і морозом        

В Україні у п'ятницю, 16 листопада,
невеликий мокрий сніг та дощ очікується у
південній частині, Донецькій, Луганській та
Дніпропетровській областях, температура
повітря вдень від 2° морозу до 3° тепла.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

16 листопада: народний календар і астровісник        

Сьогодні праведної Снандулії Перської;
скільки залишилось до санного шляху і
навіщо коти лізуть на піч
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