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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 21.11.18

США запровадили санкції проти російських

компаній за поставки нафти в Сирію        

Міністерство фінансів США у вівторок
запровадило санкції, в тому числі проти
російських компаній, через їхню діяльність
в обхід обмежень Вашингтона щодо
поставок нафти в Сирію з Ірану. 

США засудили теракт у Кабулі та пообіцяли

підтримати Афганістан        

Офіційний Вашингтон виступив із заявою
про категоричне засудження вибуху в
Кабулі, який призвів до загибелі кількадесят
осіб.

МЗС Пакистану викликало на "килим"

американського повіреного через заяви Трампа 

МЗС Пакистану викликало американського
тимчасово повіреного у справах в
Ісламабаді через заяви  Дональда Трампа,
який розкритикував країну за її роль у
боротьбі з тероризмом та ліквідації Усами
Бен Ладена.
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ЗМІ: Трамп хоче судитися з Клінтон та екс-

главою ФБР        

Дональд Трамп на тлі розслідування
спецпрокурора Мюллера щодо його
можливої змови з росіянами, виношує
плани судового переслідування екс-
кандидата у президенти Гілларі Клінтон й
екс-глави ФБР Джеймса Комі.

США підтримали кандидатуру представника

Південної Кореї у президенти Інтерполу        

За день до голосувань Генасамблеї
Інтерполу держсекретар США Майк Помпео
публічно підтримав представника Південної
Кореї Кім Чен Янга як кандидата на посаду
президента організації.

В Італії конфіскували римські вілли мафії        

В Італії триває боротьба з мафіозними
кланами. Поліція конфіскувала вісім
розкішних вілл, незаконно побудованих у
Римі найвідомішим мафіозним кланом.

У Раді Європи заявляють про надзвичайно

високу дитячу бідність        

У Раді Європи закликають країни-члени
докласти зусиль для покращення
добробуту дітей.

Нідерланди пропонують запровадити

європейські санкції за порушення прав людини        

Нідерланди ініціюють створення
загальноєвропейського механізму санкцій
щодо порушень прав людини, який
дозволить ефективніше боротися з тими,
хто зазіхає на права людини.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Інтерпол поповнили ще дві країни        

Тихоокеанські республіки Кірібаті та
Вануату стали новими членами Інтерполу.

Фінляндія розпочала головування у Раді

Європи        

Фінляндія розпочала піврічне головування
у Комітеті міністрів Ради Європи.

Україна закликає ООН реформувати Раду

Безпеки        

Радбез ООН у нинішньому вигляді не може
гарантувати мир та безпеку в сучасних
конфліктах та має бути по-справжньому
реформований, інакше люди продовжать
гинути через безсилля цього впливового
механізму ООН.

Клімкін обговорив з Архиєпископом Відня

допомогу Донбасу та автокефалію УПЦ        

Міністр закордонних справ Павло Клімкін
провів зустріч з Архиєпископом Відня,
Ординарієм для вірних усіх Східних
Католицьких Церков в Австрії кардиналом
Крістофом Шенборном. 

Міністр оборони у чорному казанку. Латвія

святкує        

Ненудний офіціоз і мудра усмішка зрілості:
у Латвії відзначили 100-річчя здобуття
незалежності

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2583912-interpol-popovnili-se-dvi-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2583946-finlandia-rozpocala-golovuvanna-u-radi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2583879-ukraina-zaklikae-oon-reformuvati-radu-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2583887-klimkin-obgovoriv-z-arhiepiskopom-vidna-dopomogu-donbasu-ta-avtokefaliu-upc.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2583387-ministr-oboroni-u-cornomu-kazanku-latvia-svatkue.html


21.11.2018 webletter.space/ru/web_letter/6o7p9jzz9ggd8gh7w3yjmw8qh4dhyiqjfzbd99tmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6o7p9jzz9ggd8gh7w3yjmw8qh4dhyiqjfzbd99tmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 4/6

СУСПІЛЬСТВО

Британська криза: вихід з ЄС під шекспірівським

питанням        

Через “Брекзіт” на об’єднане королівство
насувається політичний “землетрус”. До
яких наслідків все це призведе, чи знайде
нинішній уряд соломонове рішення?

Росію ізолювати треба, а не Інтерпол їй

віддавати        

Щодо Росії світові, і насамперед — Заходу,
вже давно слід позбутися ілюзій,
породжених горбачовською “перебудовою”

«Турецький потік»: Кремль починає, Анкара

виграє        

Навіщо Москва топить мільярди у водах
Чорного моря

21 листопада. Пам’ятні дати        

Сьогодні українці святкують День Гідності
та Свободи.

Доба в ООС: на Приазов'ї бойовики застосовують

120-мм міномети        

За минулу добу бойовики 6 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В ході
бойових дій жоден військовослужбовець
Об'єднаних сил не постраждав.        
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У канадському парламенті вшанували жертв

Голодомору        

У федеральному парламенті Канади в
Оттаві відбувся офіційний захід у зв'язку з
85 роковинами Голодомору в Україні.

Для музею Укрінформу подарували перший

експонат        

Державний секретар Міністерства
інформаційної політики Артем Біденко
подарував для майбутнього музею
Укрінформу перший експонат - друкарську
машинку.

Гриневич розповіла, як можна підтримати

наукові дослідження        

Українські науковці успішні в своїх
дослідженнях, необхідно технологізувати
процес впровадження результатів їх
роботи у життя.       

У шлунку мертвого кашалота знайшли 6

кілограмів пластикового сміття        

У шлунку мертвого кашалота, якого
викинуло на узбережжя Індонезії, виявили 6
кг пластикового сміття.

Українцям на середу прогнозують до -8°, місцями

сніг        

В Україні найближчими днями буде
прохолодно й переважно без опадів, лише
в середу на Закарпатті, Прикарпатті та
крайньому півдні очікується невеликий
мокрий сніг і дощ.
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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

Укрінформ.

21 листопада: народний календар і астровісник        

Святий Михайло проти чортівні, чому
сьогодні не можна рвати нитку і для кого
настає критична година 
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