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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 21.12.18

За місяць протестів у Франції постраждали

майже 3 тисячі осіб        

Під час протестів «жовтих жилетах», що
почалися у Франції в середині листопада,
постраждали 2 891 тис. осіб.

Трамп виступив з відеозверненням щодо

виведення військ США з Сирії        

Президент США Дональд Трамп після
офіційних заяв про початок кампанії
виведення військового контингенту США з
Сирії записав окреме відеозвернення...

Помпео сказав, коли може відбутися другий

саміт за участі лідерів США та КНДР        

Держсекретар США Майк Помпео висловив
сподівання, що другий саміт за участю
американського президента Дональда
Трампа й лідера Північної Кореї Кім Чен
Ина може відбутися на початку 2019 року.
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Глава Пентагону Меттіс іде у відставку        

Президент США Дональд Трамп заявив у
четвер, що нинішній глава Пентагону Джим
Меттіс завершить свої повноваження
наприкінці лютого наступного року.

Польща і Британія створять центр з протидії

російській дезінформації        

Варшава і Лондон створять на території
Польщі центр з протидії російській
дезінформації.

Ув'язнені каталонські політики завершили

голодування        

Четверо лідерів каталонських сепаратистів,
ув'язнених з жовтня 2017 року в очікуванні
суду у справі про їхню участь у
референдумі за незалежність регіону,
скасували 20-денне голодування.

Прем'єр Італії не готовий поступитися своєю

посадою        

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте не
готовий поступитися своєю посадою віце-
прем'єру Маттео Сальвіні після
європейських виборів у травні.

Президент Угорщини підписав скандальний

"рабський закон"        

Президент Угорщини Янош Адер, попри
багатотисячні протести у країні, підписав
реформу трудового законодавства, яка
передбачає збільшення максимальної
кількості понаднормових годин роботи на
рік з нинішніх 250 до 400.
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УКРАЇНА І СВІТ

Сенат США схвалив тимчасовий бюджет        

Сенат США проголосував за ухвалення
тимчасового бюджету до 8 лютого 2019
року.

Канада розмірковує, чи варто залучати Huawei

до створення 5G-інфраструктури        

Канада поки не ухвалила остаточного
рішення стосовно того, чи дозволяти
китайській корпорації Huawei брати участь
у створенні інфраструктури 5G у країні.

Червоний Хрест вимагає від РФ доступу до

українських полонених моряків        

Міжнародний комітет Червоного Хреста
надіслав запит до Російської Федерації
щодо надання своїм представникам
доступу до українських моряків.

США та ЄС закликали Росію звільнити

кримського татарина Бекірова        

Посольство США в Україні закликало Росію
звільнити кримськотатарського активіста
Едема Бекірова та усіх інших українських
політв'язнів.

У Московському патріархаті відреагували на

закон щодо перейменування        

В Українській православній церкві
Московського патріархату заявили, що вони
не бачать підстави змінювати назву
відповідно до закону щодо назви релігійних
організацій, які є частиною релігійної
організації з керівним центром в РФ.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Євродепутати пропонують створити у Києві

Європейський інститут        

Депутати Європарламенту та Верховної
Ради пропонують створити Європейський
інститут при Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка.

Усик - кращий боксер року за версією ESPN        

Український боксер в 2018 році завоював
усі чемпіонські пояси у першій важкій вазі.

«Новий Міграційний закон»: Німеччина відкриває

двері для робочих мігрантів        

Українські фахівці можуть братися за
вивчення німецької

21 грудня. Пам’ятні дати        

Цього дня, 30 років тому, у 1988 році,
здійснив перший випробувальний політ
найбільший у світі транспортний літак
АН-225 «Мрія». 

На Маріупольському напрямку окупанти

застосували 120-мм міномети        

За минулу добу окупанти 8 разів відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ. Один
військовослужбовець отримав поранення.
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Вибух метану на шахті у Чехії: є загиблі та зниклі

безвісти        

У четвер, 20 грудня, на шахті ČSM,
розташованій біля міста Карвіна на
північному сході Чехії, вибухнув метан.

Поліція Німеччини посилила заходи безпеки в

аеропортах через загрозу терактів        

Поліція Німеччини розшукує чотирьох
імовірних терористів, які розвідали
ситуацію в аеропорту Штутгарта і,
можливо, планують теракти.

Чемпіонами України-2018 з шахів стали

харків'янин Коробов і львів'янка Букса        

У Києві сьогодні, 20 грудня, завершилися
87-й чоловічий і 78-й жіночий чемпіонати
України з шахів.

Потепління в Україні: Крим "прогріє" до +10°        

В Україні у п’ятницю, 21 грудня, очікуються
невеликі опади переважно у вигляді снігу,
на дорогах ожеледиця, вдень температура
підніметься до 2° тепла.

21 грудня: народний календар і астровісник        

Сьогодні дно року і святої Анфіси-
рукодільниці; долаємо Чорнобога і
готуємося до свят 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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