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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 26.12.18

Трамп підписав наказ про будівництво ще однієї

ділянки стіни на кордоні з Мексикою        

Президент США Дональд Трамп підписав
документ про будівництво ділянки стіни у
Техасі на кордоні з Мексикою 185
кілометрів завдовжки.

КНДР і Південна Корея офіційно поєднали свої

залізниці        

КНДР і Південна Корея провели в середу,
26 грудня, символічну церемонію з'єднання
своїх залізниць.

Лукашенко і Путін провели чотиригодинні

переговори у Москві        

Президенти Росії і Білорусі Володимир
Путін і Олександр Лукашенко 25 грудня
провели офіційну зустріч у Москві.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Ізраїль обстріляли ракатеми з території Сирії 

В Ізраїлі були активовані системи
протиповітряної оборони (ППО) через
ракету, яка була запущена з території
Сирії.

До списку санкцій Росія додала українські

оборонні компанії        

Список українських компаній, щодо яких
уряд Росії ввів економічні санкції,
поповнили оборонні та енергетичні
підприємства країни.

СКУ вітає схвалення МВФ нової програми

кредитування для України        

Світовий Конґрес Українців привітав
рішення Міжнародного валютного фонду
про схвалення програми кредитування для
України на суму 3,9 млрд доларів США.

Польське МВС просять не закривати піший

перехід на кордоні з Україною        

Польські та українські активісти звернулися
до глави МВС Польщі Йоахіма
Брудзінського не закривати пілотний
проект з функціонування пункту пропуску
“Угринів-Долгобичув”.

Три події світу. Дуплет у Нью-Йорку, російська
шизофренія та заокеанська геополітична

мозаїка 

Генасамблея ООН ухвалила дві резолюції
щодо Криму, а Путін та Лавров
продемонстрували сеанс геополітичної
шизофренії
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СУСПІЛЬСТВО

Зеленський заявив, що партія «Слуга народу»

йде в політику        

Комік та шоумен Володимир Зеленський
заявив, що партія «Слуга народу», членом
якої він назвався, іде в політику.

26 грудня. Пам’ятні дати        

Цього дня, 100 років тому, у Києві,
Директорія на чолі з Володимиром
Винниченком, яка в результаті повстання
повалила владу гетьмана Павла
Скоропадського, проголосила відновлення
Української Народної Республіки.         

Окупанти гатили з мінометів під Кримським і

Золотим-4        

Російські окупаційні війська за минулу добу
п'ять разів порушили режим припинення
вогню. Протягом минулої доби один
військовослужбовець Об'єднаних сил
отримав поранення.

Клих повільно божеволіє в тюрмі

Верхнеуральска - адвокат        

Адвокат Ілля Новіков відвідав політв'язнів
Миколи Карпюка та Станіслава Клиха у
російській колонії.

В Україні через негоду без світла залишаються

479 населених пунктів        

Станом на ранок середи через
ускладнення погодних умов (дощ, мокрий
сніг, місцями пориви вітру) без
електропостачання залишаються 479
населених  ругктів у десяти областях.
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Після руйнівного цунамі в Індонезії бракує питної

води та ліків        

Індонезія опинилася під загрозою
закінчення запасів медичних засобів та
чистої води унаслідок руйнівного цунамі на
індонезійському узбережжі Зондської
протоки.

Поліція розігнала акцію протесту в Судані, є

загиблі        

Для розгону протестуючих у Хартумі
(Судан) поліція застосувала кийки та
сльозогінний газ.

Самоспалення туніського журналіста призвело

до протестів і зіткнень у країні        

Смерть туніського журналіста, який
підпалив себе на знак протесту проти
економічних проблем, призвела до
протестів і зіткнень з поліцією.

Різдво оголосили державним святом в Іраку        

Уряд Іраку оголосив Різдво державним
святом.

Американські вчені створили робота-амфібію,

придатного до "ожеледиці"        

Американські вчені представили нового
робота-амфібію, для якого середовище
існування не має значення.
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NASA створює кумедні постери до своїх місій        

З часу першої місії Міжнародної космічної
станції в 2000 році, у NASA створювали
експедиційні плакати, зазвичай з груповим
фото екіпажу.

Таїланд легалізував марихуану в медичних

цілях        

Національна законодавча асамблея
Таїланду 25 грудня схвалила використання
марихуани в медичних цілях.

Українцям обіцяють сніг, ожеледицю та подекуди

-10 морозу        

У середу, 26 грудня, в Україні прогнозують
сніг, мокрий сніг, на дорогах — ожеледицю.
Температура вдень від 6 градусів морозу
до 2 градусів тепла. Місцями пориви вітру
до 20 метрів за секунду.

26 грудня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Євстратія; хто йде проти вітру,
рахуємо зірки і як безпечно спуститися з
небес на землю
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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