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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 19.12.18

США відправляють спецпредставника у Сеул на

переговори з денуклеаризацїі КНДР        

США відправляють спецпредставника з
питань КНДР до Південної Кореї з метою
просування подальших переговорів з
денуклеаризації Північної Кореї. 

У США несподівано відклали слухання у справі

екс-радника Трампа        

Окружний суддя Вашингтона, який мав у
вівторок ухвалити рішення щодо вироку
екс-раднику президента Трампа Майклу
Флінну, неочікувано відклав засідання.

Уряд Мей не планує вносити у парламент

альтернативні варіанти Brexit        

Голова британського уряду Тереза Мей не
планує виносити на розгляд парламенту
альтернативні проекти вирішення питання
Brexit.
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УКРАЇНА І СВІТ

Британія запускає стратегію протидії РФ        

Міністр оборони Великої Британії Гевін
Вільямсон у вівторок оголосив про
запровадження у дію стратегії з
нейтралізації зовнішніх загроз з боку інших
держав, зокрема РФ.

США попередили невеликі європейські країни

про небезпеку "дружби" з Росією        

Росія сприймає невеликі країни на своєму
західному кордоні не як дружні нації, а з
точки зору власних неоімперіалістичних
поглядів.

США звинуватили Росію у втручанні у внутрішні

справи балканських держав        

Заступник держсекретаря США Джон
Салліван звинуватив Росію у втручанні у
внутрішні справи балканських держав,
включаючи Грецію і Македонію.

Канада привітала Україну зі створенням Єдиної

помісної церкви        

Офіційна Оттава вітає митрополита
Епіфанія із обранням предстоятелем
Православної церкви України.

Помпео особисто привітав митрополита

Епіфанія        

Держсекретар США Майк Помпео особисто
поспілкувався телефоном з Предстоятелем
Православної церкви України
митрополитом Епіфанієм, висловивши
підтримку США свободі віросповідання в
Україні.
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МВФ оприлюднив деталі нової програми Stand-

by для України        

Нова 14-місячна програма кредитування
Stand-By (SBA) для України на загальну
суму 3,9 млрд. доларів США забезпечить
основу для стабільного зростання
української економіки наступного року. 

"Кримська" резолюція ООН: Київ дорікнув
Белграду за порушення "джентльменської

угоди" 

Український посол у Сербії Олександр
Александрович звинуватив Сербію у
порушенні «джентльменської угоди» через
те, що вона проголосувала проти
резолюції, висунутої Україною, на
Генасамблеї ООН...

Україна та Євросоюз обговорили наслідки

анексії РФ Криму        

Євросоюз та Україна під час зустрічі на
рівні представників Служби зовнішніх дій
ЄС та профільних міністерств України
обговорили розвиток ситуації в Криму, а
також наслідки анексії Росією Криму та
Севастополя.

ЗСУ вже зробили більшу частину запланованого

- Полторак        

Міністр оборони України Степан Полторак
у вівторок у Києві провів зустріч зі
спеціальним представником Державного
департаменту США з питань України
Куртом Волкером.

Трастові фонди НАТО отримали додаткові кошти

для допомоги Україні        

Низка країн НАТО оголосила про рішення
виділити додаткові ресурси для трастових
фондів, у рамках яких надається практична
допомога Україні.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Посол Ізраїлю анонсував підписання ЗВТ із

Україною        

Уряди Ізраїлю та України підпишуть Угоду
про зону вільної торгівлі наприкінці січня
2019 року.

МВФ значно підвищив прогноз зростання ВВП

України        

Міжнародний валютний фонд спрогнозував
значне зростання реального ВВП України
впродовж наступних двох років, яке, за
аналізом експертів Фонду, може
збільшитися з нинішніх 3,447% до 4,433% у
2020 році.       

Угорщина: не Майдан, але дзвіночок для

Орбана        

Навіть успішна влада, з часом, втрачає
зв’язок із реальністю. І стається це тоді,
коли вона впевнена у своїх силах «як
ніколи». В Угорщині зараз саме такий
момент

Тема Криму знаходить мало місця у німецьких

ЗМІ та свідомості - експерти        

Окрім факту, що Захід загалом та
Німеччина зокрема засуджують анексію
Криму Росією, тематика окупованого
півострова не має дуже великого розголосу
ані в німецьки ЗМІ, ані у публічних дискусіях
місцевих політиків. 

19 грудня. Пам’ятні дати        

Сьогодні християни східного обряду
вшановують пам’ять Святителя і
Чудотворця Миколая, одного з
найулюбленіших святих.
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Під Новотошківським окупанти гатять з артилерії

та 120-мм мінометів        

За минулу добу російські окупаційні війська
13 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Внаслідок бойових дій, один український
військовий отримав поранення.

ЄСПЛ вимагає від Росії повідомити про стан

здоров'я Павла Гриба        

Європейський суд з прав людини
зобов'язав Росію надати медичні
документи про стан здоров'я українського
політв'язня Павла Гриба.

Смертельний циклон "Фетай" дістався берегів

Індії        

Щонайменше двоє людей загинули у штаті
Андхра-Прадеш, тисячі людей змушені
були покинути свої домівки.

Мокрий сніг і дощі: в Україну йде потепління        

В Україні у середу, 19 грудня, збережеться
морозна погода без опадів, лише у
південній частині місцями пройде
невеликий мокрий сніг.

19 грудня: народний календар і астровісник        

Про що просити Спаса через святого
Миколая; роздаємо борги і не плутаємо
грішне з праведним 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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