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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 22.12.18

Атомний авіаносець США увійшов до Перської

затоки        

Атомний авіаносець ВМС США класу
"Німіц" USS John C. Stennis на чолі ударної
групи кораблів увійшов у п'ятницю в
Перську затоку, де іранські сили останнім
часом відчували лідерство.

США запевнили Ірак, що не залишать його сам-

на-сам з ІДІЛ        

Після приголомшливої заяви президента
Трампа про вивід американських військ із
Сирії у зв'язку з "розгромом" ІДІЛ, офіційний
Вашингтон запевнив Ірак, що продовжить
співпрацю з ним у знищенні залишків
терористів на території цієї країни.

Радбез ООН затвердила спостерігачів за

дотриманням перемир’я у Ємені        

Рада Безпеки ООН затвердила
спостерігачів за дотриманням перемир’я у
єменському місті Ходейда.
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Трамп і далі вимагає мільярди на стіну попри

"шатдаун" у США        

Попри урядовий "шатдаун", який зупиняє з
суботи діяльність федеральних установ
США через неприйнятий бюджет,
президент Дональд Трамп продовжує
вимагати...

РФ, Китай та Іран намагалися вплинути на

вибори у Штатах 2018 року - розвідка США        

Росія, Китай та Іран намагалися вплинути
на проміжні вибори у Сполучених Штатах у
листопаді.

Нідерланди стурбовані планами США зі

скорочення операцій в Афганістані та Сирії 

Міністр оборони Нідерландів Анк
Бейлевельд занепокоєна планами
Вашингтона щодо виведення військових із
Сирії й Афганістану.

У Барселоні, де проводив засідання іспанський

уряд, затримали 12 осіб        

Під час протестів у Барселоні з нагоди
виїзного засідання уряду Іспанії
правоохоронці затримали 12 осіб.

В ОБСЄ закликали Росію розслідувати

порушення прав людини у Чечні        

Литва і ще 15 країн ОБСЄ закликали Росію
розслідувати порушення прав людини в
Чечні у зв'язку зі справою Оюба Тітієва.
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УКРАЇНА І СВІТ

Орбан назвав протести проти реформи

трудового законодавства істерикою        

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан
назвав хвилю протестів проти реформи
трудового законодавства у країні
"істеричним криком".

США дадуть додаткові $10 мільйонів на

військово-морську допомогу Україні        

Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення
виділити додаткові $10 мільйонів у якості
військової допомоги Україні для зміцнення
військово-морських оборонних
можливостей українського війська.

Делегація СКУ зустрілася із предстоятелем

Православної церкви України        

Делегація Світового конгресу українців
зустрілася у Києві із новообраним
предстоятелем Православної церкви
України митрополитом Епіфанієм.

У Гостомелі відсвяткували 30-річчя літака

Ан-225 "Мрія"        

На території льотно-випробувальної бази
ДП «АНТОНОВ» у смт. Гостомель в цеху
біля Ан-225 відбулися заходи присвячені
30-річчю від дня першого польоту
найбільшого в світі транспортного літака
Ан-225 «Мрія».

Forbes: Україна піднялася в рейтингу кращих

країн для ведення бізнесу        

Україна посіла 77 місце серед 161 країни
світу в рейтингу найкращих країн для
ведення бізнесу за версією Forbes.

ТОЧКА ЗОРУ
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СУСПІЛЬСТВО

Навіщо Трамп показав «шокуюче нехтування до

союзників»        

Європейські та ізраїльські політики
намагаються збагнути, що сталося і як їм
бути далі

22 грудня. Пам’ятні дати        

Сьогодні своє професійне свято
відзначають українські дипломати та
енергетики.

Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під

Новотошківським        

Російські окупаційні війська протягом
минулої доби сім разів порушили режим
припинення вогню. Жоден український
військовий не постраждав.

Адвокат Гриба каже, що її підзахисний практично

осліп        

Політв'язень Кремля Павло Гриб не може
розгледіти обличчя та прочитати
документи.

Окупаційний "суд" відхилив 9 апеляцій від

українських полонених моряків        

"Суд" російських окупантів у Севастополі
відхилив 9 апеляційних скарг від
українських полонених моряків.
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Фотовиставка у Празі розповідає про

українських жінок-воїнів        

Виставка фоторобіт про українських жінок,
які боронять Україну від російської агресії,
триває у Празі.

Бельгійські вчені заявили про створення

вакцини проти вірусу Зіка        

Співробітники Льовенського католицького
університету в Бельгії розробили нову
вакцину проти вірусу Зіка, яка покликана
запобігти виникненню мікроцефалії та
інших серйозних захворювань у ще не
народжених дітей.        

Українцям обіцяють “мокрі” вихідні        
(КАРТА)
У суботу, 22 грудня, у більшості областей
України очікуються мокрий сніг та дощ.
Температура вдень від 1° морозу до 4°
тепла, а на заході й півдні потеплішає до
+3°+8°.

22 грудня: народний календар і астровісник        

Сьогодні зимової Ганни; яка зима до кінця
грудня, а яка до весноньки та що
підготувала нам остання цьогорічна
повня  
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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