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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 20.11.18

Сьогодні у Києві пройде творчий вечір до 100-

річчя Укрінформу        

Сьогодні у Києві відбудеться творчий вечір
"Сто років української журналістики - сто
років Укрінформу", організований
Міністерством інформаційної політики та
УНІА "Укрінформ".

Парламентська асамблея НАТО ухвалила три

жорсткі резолюції щодо Росії        

Під час Парламентської асамблеї НАТО
ухвалили кілька дуже критичних щодо Росії
резолюцій.

Новим президентом ПА НАТО обрали британку

Маделін Мун        

Парламентська асамблея НАТО обрала
новим президентом члена британського
парламенту Маделін Мун.
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Американський сенатор закликає ЦРУ

оприлюднити звіт у справі Хашоггі        

Впливовий сенатор-демократ Рон Вайден
закликає ЦРУ оприлюднити звіт у справі
Джамаля Хашоггі, аби роз'яснити ситуацію
з можливою причетністю наслідного
принца Саудівської Аравії до його
вбивства. 

У Празі сталася пожежа в клініці, де лікувався

Бабіш-молодший        

У передмісті Праги в понеділок сталася
пожежа в лікарні, де проходив курс
лікування син прем'єр-міністра Андрея
Бабиша, який опинився в центрі гучного
скандалу. 

Македонія вимагає від Угорщини видачі свого

прем’єра-втікача        

МЗС Македонії вручило угорському послу
ноту протесту через втечу на територію
Угорщини засудженого до двох років
ув’язнення екс-глави уряду Ніколи
Груєвського, а також вимагає видати
втікача. 

Сенатори США - проти обрання росіянина главою

Інтерполу        

Двопартійна група сенаторів, які входять
до Гельсінської комісії США звернулися
до адміністрації США та членів
Генасамблеї Інтерполу із закликом не
допустити обрання російського генерала...

США ввели санкції проти лідера повстанців у

Лівії        

Держдепартамент США оголосив про
введення санкцій проти Салаха Баді, який
стоїть на чолі озброєних угруповань у Лівії
та своїми діями посилює нестабільність у
цій країні.
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УКРАЇНА І СВІТ

Країни Євросоюзу розширюють військову

співпрацю        

Міністри оборони і закордонних справ
держав ЄС схвалили виконання 17 проектів
в рамках "постійної структурної співпраці".
Глава Міноборони ФРН назвала це кроком
у напрямку європейської армії.

Лідер боснійських сербів закликає ЄС дати

Боснії статус кандидата на вступ        

Новообраний сербський член президії
Боснії і Герцеговини Мілорад Додик,
відомий своєю проросійською риторикою,
закликав ЄС забезпечити країні статус
кандидата на вступ до цього блоку.

Польща пропонує персональні санкції за

"вибори" в ОРДЛО        

Польща запропонувала на Раді ЄС у
закордонних справах персональні санкції
проти осіб, задіяних в організації так званих
виборів в окупованих районах Донбасу.

Новий угорський посол починає роботу в Україні

"кремлівськими методами" — МЗС        

У Міністерстві закордонних справ України
назвали відвертою брехнею заяву
зовнішньополітичного відомства Угорщини
про обставини запрошення угорського
посла Іштвана Ійдярто.  

Україну виключили зі списку країн, де зростає

антисемітське насильство        

Українській делегації під час засідання
виконкому Світового єврейського конгресу
у понеділок вдалося скасувати включення
України до списку країн, в яких
спостерігається зростання антисемітського
насильства. 
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Яким буде майбутній устрій Православної Церкви

в Україні?        
(АНАЛІТИКА)
Узагальнивши гіпотези та припущення,
одержуємо відповідь на питання – як
виглядатиме на церковній мапі Україна

Ще один американський штат визнав Голодомор

в Україні геноцидом        

Американський штат Північна Кароліна
офіційно визнав Голодомор в Україні 1932-
33 рр. – геноцидом українського народу та
вшанував пам'ять жертв цієї трагедії,
ініційованої радянським режимом.  

Ukraine NOW: у Львові журналісти та експерти

обговорили просування бренда        

У Львові відбувся прес-бранч "Україна-
культурний осередок Європи",
присвячений просуванню бренду Ukraine
NOW. 

Три події світу. Стратегічне партнерство, союзник

Путіна і діалог Берліна та Парижа        

Ангела Меркель та Еммануель Макрон
продовжують інтенсивний діалог про
проблеми Європи.

Віктор Суворов: ГРУ РФ починалося з

віджимання іспанського золота        

Передпублікаційне представлення
фрагментів нової книги Віктора Суворова
«ГРУ»
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20 листопада. Пам’ятні дати        

Цього дня світова спільнота традиційно
відзначає Всесвітній день дитини.

Доба в ООС: 21 ворожий обстріл, троє бійців

поранені        

Упродовж минулої доби ситуація у зоні
ООС залишалася цілком контрольованою
Об’єднаними силами. 

Помер свідок Голодомору професор Ілько

Корунець        

На 97 році життя помер свідок Голодомору
1932-1933 років, професор кафедри
англійської філології і перекладу Київського
національного лінгвістичного університету
Ілько Корунець. 

ЄС посилив Шенгенську інформсистему для

безпеки та контролю за міграцією        

Рада міністрів ЄС підтримала пропозиції
Єврокомісії щодо зміцнення Шенгенської
інформаційної системи (SIS). 

Федерація футболу України збирає пропозиції

щодо кращого голу 2018 року        

Федерація футболу України пропонує
уболівальникам долучитися до щорічного
визначення кращого голу 2018 року. 
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Теніс: серб Джокович і румунка Халеп стали

кращими у світовому рейтингу 2018 року        

Асоціація тенісистів професіоналів (АТР) і
Жіноча тенісна асоціація (WTA) сьогодні,
19 листопада, оприлюднили рейтинги за
підсумками 2018 року. 

L'oréal і Apple випускають датчик, який

допомагає боротися зі старінням шкіри        

Компанія l'oréal анонсувала невелике
переносний пристрій, La Roche-Posay My
Skin Track UV, який відстежує вплив
ультрафіолетового випромінювання, що
може допомогти користувачам поліпшити
стан своєї шкіри. 

Як з відра: половина річних опадів випадатиме

за 12 днів        

Згідно з новим аналізом, заснованим на
даних метеостанцій по всьому світу,
половина всіх опадів, що випадають за рік,
припадає всього на 12 днів.

Частині України прогнозують сильні опади та

пориви вітру        

У вівторок мокрий сніг та дощ очікуються
вночі, вдень в Україні без опадів, лише у
східній частині невеликий мокрий сніг,
температура вночі 1-6° морозу, вдень від
2° морозу до 3° тепла.

20 листопада: народний календар і астровісник        

Сьогодні зимового Федота; на що варто
звернути увагу в ніч напередодні архангела
Михаїла і чи буцатиметься нині Овен
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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