
28.12.2018 webletter.space/ru/web_letter/65dy1serrzsxpyjfirtx3a3yz337y5zfkeh7sxr5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/65dy1serrzsxpyjfirtx3a3yz337y5zfkeh7sxr5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 1/6

СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 28.12.18

Трамп більше не відповідатиме на запитання

Мюллера - адвокат        

Особистий адвокат президента Трампа,
екс-мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив,
що нинішній глава Білого дому більше не
відповідатиме на запитання
спецпрокурора Роберта Мюллера, який
очолює слідство...

Прем'єр Ізраїлю і Держсекретар США

зустрінуться наступного тижня        

Державний секретар США Майк Помпео і
прем'єр-міністр Ізраїлю наступного тижня
проведуть переговори в Бразилії, вперше
після оголошення президентом США
Дональдом Трампом рішення про вивід сил
США з Сирії.

В Афганістані безпілотник вбив речника

ісламістів        

Армія Афганістану заявила, що чільний
речник місцевого підрозділу
екстремістського угруповання «Ісламська
держава» загинув унаслідок удару з
безпілотного апарата.
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УКРАЇНА І СВІТ

Король Саудівської Аравії переформатував

уряд        

Король Саудівської Аравії Салман
призначив нового міністра закордонних
справ.

Пашинян й надалі інтегруватиме Вірменію до

російського ЄАЕС        

Вірменія налаштована на подальшу
інтеграцію до Євразійського економічного
союзу, заявив виконувач обов’язків прем’єр-
міністра Вірменії Нікол Пашинян під час
зустрічі в Москві...

У справах українських моряків призначили низку

технічних експертиз - Полозов        

У справах полонених українських моряків
призначено низку технічних експертиз, які
найближчим часом провести не встигнуть.

Фейгін: Отримання дозволу на відвідування

Сущенка - важливий прецедент        

Громадський захисник незаконно
засудженого в Росії журналіста Укрінформу
Романа Сущенко Марк Фейгін заявив про
важливість прецеденту – отримання ним
від керівництва ІЧ-11 офіційного
підтвердження...

Десять українців, які здивували в 2018 році        

Нас уже не дивують вибрики політиків, але
дивує рядок із фронтового вірша чи
тюремний малюнок політв'язня Москви
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Євробачення-2019: хто увійшов до складу журі

українського нацвідбору        

Склад журі національного відбору на
Євробачення-2019 залишиться таким, як і
рік тому.

З ким попрощалась Україна 2018 року        

Кожен із цих людей були гордістю й
співтворцями нашої країни

28 грудня. Пам’ятні дати        

Сьогодні Міжнародний день кіно –
професійне свято кінематографістів усього
світу.

Окупанти гатили з мінометів на трьох напрямках,

один боєць поранений        

Російські окупаційні війська  упродовж
четверга вісім разів порушили режим
припинення вогню. При цьому зафіксовано
три випадки застосування озброєння,
забороненого Мінськими угодами.

Сайдік та Апакан привітали новорічно-різдвяне

перемир'я на Донбасі        

Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній
контактній групі з врегулювання на Донбасі
Мартін Сайдік та голова Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Ертурул Апакан привітали введення
режиму тиші в зоні бойових дій на Донбасі з
29 грудня. 
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Окупанти парканом відгородили Крим від

материкової України        

На півночі окупованої Росією Криму на
кордоні з материковою Україною
завершено будівництво загородження.

Вибух у Нью-Йорку забарвив небо у незвичний

колір        

Вибух трансформаторного комплексу на
електростанції Код Едісон у Нью-Йорку
залив небо над містом яскраво-блакитним
сяйвом, спричинив пожежу та відключення
електрики в декількох районах і аеропорту
LaGuardia.

Блумберг готовий вкласти понад $100 мільйонів,

аби стати президентом США        

Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер
Майкл Блумберг готовий витратити з
власних коштів більше $100 млн для того,
щоб поборотися на президентських
виборах 2020 року в США.

Померла найстаріша людина у Сполучених

Штатах        

Найстаріший ветеран Другої світової війни,
свідок нападу японців на Перл-Харбор та
битви за Іодзіму, а також найстарша
людина Сполучених Штатів Річард Овертон
помер у віці 112-ти років.

У Ватикані вперше винесли вирок за відмивання

коштів        

Кримінальний трибунал Ватикану вперше
виніс вирок у справі про відмивання коштів,
засудивши італійського підприємця до 2,5
років ув’язнення.
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За два тижні у Канаді продали марихуани на $43

мільйона        

Упродовж перших двох тижнів з часу
легалізації марихуани у Канаді її продали
на 43 мільйона доларів.

Невеликий сніг і до 15° морозу: синоптики дали

новорічний прогноз        
(Карта)
У п'ятницю на більшій частині території
України йтиме мокрий сніг і дощ

28 грудня: народний календар і астровісник        

Нині Єлевферія; про що співає канарка, чи буде
хуртовина і кому потрібен камуфляж
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