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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 19.11.18

НАТО пропонує погодити санкції за іноземне

втручання у вибори        

Членам НАТО варто завчасно
підготуватися до вжиття заходів у відповідь
на іноземне втручання у внутрішні
демократичні процеси.

Нетаньягу офіційно очолив Міноборони Ізраїлю        

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
офіційно вступив на посаду міністра
оборони країни.

Трамп планує звільнити кількох

високопосадовців у Білому домі        

Президент США Дональд Трамп
розмірковує над заміною кількох впливових
помічників, у тому числі на вищому рівні в
адміністрації та міністерствах, однак не
виключає, що деякі з них продовжать
роботу на своїх посадах.
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УКРАЇНА І СВІТ

Французький уряд відмовився скасовувати нові

податки на бензин        

Французький уряд відмовився скасовувати
нові податки на бензин та дизельне
паливо, як того вимагають демонстранти
по всій країні.

Євросоюз пропонує розтягнути Brexit ще на два

роки        

Головний парламентер Європейського
Союзу з питань Brexit Мішель Барньє
запропонував продовжити перехідний
період виходу Британії з ЄС до 2022 року.

Аналітику щодо РФ для МО Австрії готує інститут

депутата проросійської партії - ЗМІ        

Головний парламентер Європейського
Союзу з питань Brexit Мішель Барньє
запропонував продовжити перехідний
період виходу Британії з ЄС до 2022 року.

Соціалісти Молдови пообіцяли зарплату в 600

євро та курс на Росію        

Під час "Маршу національної більшості",
який відбувся в Кишиневі, лідери Партії
соціалістів Молдови пообіцяли, що у разі
перемоги на парламентських виборах,
вони збільшать зарплату до 600 євро, а
середня пенсія - до 300.

В МЗС прокоментували побиття канадського

фотографа в центрі Києва        

МЗС України вважає неприпустимими
напади на журналістів, а також будь-які
прояви нетерпимості й насильства.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

У НАТО підтримали правку України про

посилення Альянсу на сході Європи        

На Комітеті з питань оборони та безпеки
НАТО підтримали українську правку щодо
посилення присутності Альянсу на сході
Європи.

Україна та США ведуть перемовини щодо нових

поставок зброї - Клімкін        

Між Києвом та Вашингтоном тривають
дискусії про майбутні поставки зброї.

Клімкін закликав Канаду повчитися в України

боротьбі з гібридною агресією        

Канаді варто ретельно перейняти досвід
України у боротьбі із російською гібридною
агресією.

Як підкупити український народ?        

Війна з бідністю потребує таких самих
добровольців і волонтерів із середнього
класу, як і війна з окупантами

«Фантастичні звірі - 2»: Нова таємниця

Дамблдора        

Магічні розбірки у Парижі, або таємниця
Креденція
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19 листопада. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні День працівників
гідрометеорологічної служби, а у світі
відзначається Міжнародний чоловічий
день.

Доба в ООС: бойовики застосовують 120-мм

міномети та артилерію        

За минулу добу бойовики 16 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В ході
бойових дій жоден військовослужбовець
Об'єднаних сил не постраждав.       

Кількість поранених під час протестів у Франції

зросла до 400 осіб        

Кількість поранених під час протестів
проти підвищення цін на паливо у Франції
збільшилася до понад 400 осіб.

Болгарію охопили протести проти здорожчання

життя        

Масові акції протесту відбулись в неділю,
18 листопада, у Болгарії: маніфестанти
виступають проти підвищення цін на
основні продукти харчування, паливно-
мастильні матеріали і поліси страхування
цивільної відповідальності.

Папа Римський влаштував благодійний обід для

трьох тисяч бідних у Ватикані        

Папа Римський Франциск приєднався до
спільного благодійного обіду, який
влаштували для бідних і бездомних у залі
аудієнцій Павла VI у Ватикані з нагоди
Всесвітнього дня бідних.
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Латвія святкує 100-річний ювілей        

У Ризі та по всій Латвії 18 листопада
проходять різноманітні урочисті події з
нагоди святкування 100-річчя Латвійської
Республіки.

Тиждень України у Віденському Відділенні ООН

завершився показом моди        

Урочистим вечором-показом моди від
провідних українських дизайнерів одягу
завершився Тиждень України у
Віденському Відділенні ООН, присвячений
утвердженню активної ролі жінок у
суспільстві та жіночому лідерству.

Цукерберг заявив, що Facebook працює "в

умовах війни"        

Засновник соціальної мережі Facebook
Марк Цукерберг попередив топ-менеджерів
компанії про роботу "в умовах війни".

YouTube почав безкоштовно показувати

популярні фільми        

YouTube почав безкоштовно показувати
фільми з вмонтованою рекламою.

19 листопада: народний календар і астровісник        

Нині Павла-льодостава; якою буде
озимина, про давньоримські делікатеси і
хто сьогодні може утекти           

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2582296-latvia-svatkue-100ricnij-uvilej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2582289-tizden-ukraini-u-videnskomu-viddilenni-oon-zaversivsa-pokazom-modi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2582356-cukerberg-zaaviv-so-facebook-pracue-v-umovah-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2582278-youtube-pocav-bezkostovno-pokazuvati-popularni-filmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2581182-19-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


19.11.2018 webletter.space/ru/web_letter/6as81kdf9m79uf33duh9xqfc3hniwhiarg4wai6ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6as81kdf9m79uf33duh9xqfc3hniwhiarg4wai6ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 6/6

    

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства
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