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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 20.12.18

У британському парламенті — скандал: лідер

лейбористів назвав Мей "дурною жінкою"        

У британському парламенті стався
скандал через те, що лідер опозиційної
Лейбористської партії Джеремі Корбін під
час суперечки з прем'єр-міністром Терезою
Мей назвав її "дурною жінкою".

Мінфін США хоче зняти санкції проти "Русалу",

En+ та "ЄвроСібЕнерго"        

Міністерство фінансів США повідомило
Конгрес, що має намір зняти санкції з трьох
російських компаній "Русал", En+ та
"ЄвроСібЕнерго", які номінально
здійснили...

Нетаньягу закликав ООН засудити Хезболлу за

тунелі на кордоні        

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у
середу закликав Раду Безпеки ООН
засудити агресивні дії ліванського руху
"Хезболла" через тунелі, які були вириті на
кордоні Ізраїля.
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УКРАЇНА І СВІТ

Помпео та глава МЗС Норвегії поговорили про

російську загрозу та Україну        

Міжнародна агресія Росії й ситуація
навколо України стали ключовими темами
обговорень у Вашингтоні...

У США назвали найбільші виклики для майбутніх

виборів в Україні        

Для майбутніх президентських і
парламентських виборів в Україні сьогодні
існує цілий ряд викликів, здатних серйозно
зашкодити електоральному процесу.

НАТО: Ескалація не відповідатиме нічиїм

інтересам        

НАТО продовжує досліджувати ситуацію в
азовському регіоні та закликає Росію
звільнити полонених українських моряків.

Геращенко пропонує перенести засідання ТКГ з

Мінська в Астану        

Перший заступник Голови ВР Ірина
Геращенко пропонує перенести роботу
ТКГ з Білорусі в іншу, “дійсно нейтральну”
країну.

Україна, Грузія і Молдова підписали
Меморандум з реінтеграції територій та продії

РФ        

Україна, Грузія і Молдова підписали
Меморандум про створення міжвідомчої
платформи для обміну досвідом з
інтеграції територій, що перебувають поза
контролем держав, та протидії РФ.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Польща відкликає свого посла з України        

Чинний посол Польщі в Україні Ян Пєкло 31
січня буде відкликаний з цієї посади.

Кремль націлений на гібридні, а не військові

операції проти України - Вершбоу        

Росія наразі більше зосереджується на
невійськових засобах впливу та втручання у
внутрішню ситуацію в Україні перед
виборами, хоча продовжує утримувати
посилений військовий контингент...

Агресія РФ посприяла об’єднанню

Православної церкви - експерт        

Незаконна анексія Росією Криму та її
подальші дії на Донбасі посприяли
створення єдиної помісної Православної
церкви України, що також сприятиме
консолідації української ідентичності.

40-річчя реформ в Китаї: шлях нації, яка

навчилась визнавати помилки        

18 грудня 1978 року пленум КПК розвернув
древню країну у напрямку, на якому вона
стала економічним лідером сучасного світу

А Паризька кліматична угода має сенс без участі

США?        

Якщо найпотужніші економіки світу не
перейматимуться екологією, то проблеми
будуть. Але відповідальні люди руки не
опускають

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2604634-polsa-vidklikae-svogo-posla-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2604674-kreml-nacilenij-na-gibridni-a-ne-vijskovi-operacii-proti-ukraini-versbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2604646-agresia-rf-pospriala-obednannu-pravoslavnoi-cerkvi-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2604213-40ricca-reform-v-kitai-slah-nacii-aka-navcilas-viznavati-pomilki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2604424-a-parizka-klimaticna-ugoda-mae-sens-bez-ucasti-ssa.html


20.12.2018 webletter.space/ru/web_letter/6zx718qe38tmo65wkkx1k5iyzgb5e8ymohf7aukddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6zx718qe38tmo65wkkx1k5iyzgb5e8ymohf7aukddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 4/5

20 грудня. Пам’ятні дати        

150 років тому у Львові виникла культурно-
освітня громадська організація «Просвіта».

Окупанти 7 разів стріляли на Донецькому та

Маріупольському напрямках        

Російські окупаційні війська минулої доби,
19 грудня, 7 разів відкривали вогонь по
позиціях Збройних сил України. Втрат
серед військовослужбовців Об'єднаних сил
протягом минулої доби немає.

Українці у Британії нагадали про російську

агресію        

Свій спосіб нагадати про російську агресію
та зібрати кошти на допомогу людям, яких
зачепила війна, обрали українці Великої
Британії.

Генасамблея ООН прийняла міграційний пакт        

Учасники Генеральної Асамблеї ООН в
Нью-Йорку більшістю голосів прийняли
Пакт про біженців.

Німеччина обмежить вміст солі та цукру в

продуктах харчування        

Німецька влада вирішила законодавчо
обмежити вміст солі і цукру в готових
продуктах харчування з метою
оздоровлення нації.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Мороз, сніг, дощ та ожеледиця - синоптики

обіцяють зимове "розмаїття"        
(КАРТА)
В Україні у четвер, 20 грудня, істотних
опадів не очікується, температура вдень
на більшій частині території становитиме
1-6° морозу, а на півдні...

20 грудня: народний календар і астровісник        

Нині зимового Андросія; де посиніє, кого
труситиме і перетворюємо напругу в м’яку
силу        
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