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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 02.01.19

США та Ізраїль обговорили протидію загрозам

Ірану після виводу військ із Сирії        

Держсекретар США Майкл Помпео і
прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
провели першу двосторонню зустріч
високого рівня після...

Трамп погодився продовжити виведення військ

із Сирії до чотирьох місяців - NYT        

Глава Білого дому Дональд Трамп
погодився продовжити процес виведення
військ США із Сирії до щонайменше
чотирьох місяців замість 30-ти днів, як
передбачалося раніше.

"Шатдаун" у США: Трамп запросив лідерів

Конгресу обговорити стіну на кордоні        

Президент США Дональд Тармп запросив
лідерів з обох партій Палати представників
і Сенату США до себе на брифінг,
присвячений безпеці кордонів,
намагаючись переконати законодавців...
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У Мексиці мера міста вбили через 1,5 години

після вступу на посаду        

Керівник муніципалітету Тлахиако в штаті
Оахака на півдні Мексики Алехандро
Апарісіо став жертвою замаху через 1,5
години після вступу на посаду.

Трамп заявив, що чекає зустрічі з Кім Чен Ином        

Президент Сполучених Штатів Дональд
Тармп заявив, що готовий продовжити
діалог з лідером КНДР Кім Чен Ином та
зустрітися з ним особисто...

Трамп жаліється, що демократи заблокували 350

його номінантів на керівні посади        

Дональд Трамп звинуватив демократичну
меншість у Сенаті США та особисто її
лідера, сенатора Чака Шумера, в тому, що
вони масово перешкоджають
затвердженню на посадах...

Наступник Меттіса обіцяє втілювати всі бачення

Трампа        

Після відставки глави Пентагону Джеймса
Меттіса новий в.о. міністра оборони Патрік
Шанахан пообіцяв реалізовувати всі
бачення глави Білого дому.

З 1 січня в Швейцарії почав роботу новий

президент Маурер        

З 1 січня 2019 року міністр фінансів
Швейцарії Улі Маурер став на один рік
новим федеральним президентом
Швейцарської Конфедерації.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

У Бразилії склав присягу новий президент        

Новий президент Бразилії Хав'єр
Больсонаро склав присягу.

Ізраїль услід за США теж офіційно вийшов із

ЮНЕСКО        

Сполучені Штати та Ізраїль з 2019 року
покинули Організацію Об’єднаних Націй з
питань освіти, науки та культури.

Екс-посол розповів, коли США дадуть Україні ще

зброї та введуть більше санкцій проти РФ        

Екс-посол США в Україні, директор
"Атлантичної ради" (Atlantic Council) Джон
Гербст заявив, що через 2-3 місяці "ми
побачимо, що США надають зброю Києву й
оголосять про нові санкції проти РФ"...

Україна припиняє оформлення віз у міжнародних

аеропортах        

МЗС України з 1 січня припиняє
оформлення віз іноземцям після прибуття
в країну в міжнародних аеропортах і
розширює функціонал електронної візи.

Три тенденції 2018 року. Знахабнілий Путін,

ексцентричний Трамп та розхристана Європа 

Володимир Путін вирішив почати наступ по
багатьох напрямках. Дональд Трамп
перетнув екватор президентської каденції.
ЄС потерпає під тиском популістів та
консерваторів
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СУСПІЛЬСТВО

Що нового на Марсі? Підсумки міжпланетного

року        

Цьогорічні наукові здобутки обнадіюють
перспективою суттєвого просування в
розумінні світу та його функціонування

2 січня. Пам’ятні дати        

Цього дня народився Платон Симиренко,
ім’ям якого названо найвідоміший
український сорт яблук.

На Маріупольському напрямку окупанти

застосували міномети та БМП        

За минулу добу окупанти три рази
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Протягом минулої доби один
військовослужбовець Об'єднаних сил
загинув та двоє отримали поранення.

Українці назвали головні символи країни        

Синьо-жовтий прапор, вишиванка та
українська мова очолили перелік символів,
з якими українці асоціюють Україну.

В Україні розпочинає роботу інститут кар’єрного

радника        

В усіх центрах зайнятості служби
зайнятості України із січня 2019 року
розпочинають роботу кар’єрні радники.
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Україні обіцяють морозний Святвечір        
(Карта)
В Україні у середу, 2 січня, очікується сніг, у
західних областях з дощем, вночі в
Карпатах та на Закарпатті значний сніг.

У Нідерландах понад 10 тисяч людей скупалися

в морі        

Багатотисячний натовп нідерландців та
гостей Гааги відзначили Новий рік
купанням в морі.

Австрія офіційно дозволила укладати

одностатеві шлюби        

Відразу після початку нового 2019 року в
австрійському місті Фельден дві жінки
уклали шлюб, вперше скориставшись
можливістю реєстрації шлюбів для
одностатевих пар, яка відкрилася з 1 січня
2019 року.

Зонд NASA успішно пролетів повз віддалений

об'єкт Сонячної системи        

Зонд NASA успішно пролетів повз
снайвіддаленіший із відомих нам об'єктів
Сонячної системи.

2 січня: народний календар і астровісник        

Хто знесе яйце на Гната; що блищатиме, а
що тріщатиме і оминаймо скорпіонів

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2611828-ukraini-obicaut-moroznij-svatvecir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2611934-u-niderlandah-ponad-10-tisac-ludej-skupalisa-v-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2611950-avstria-oficijno-dozvolili-ukladati-odnostatevi-slubi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2611891-zond-nasa-uspisno-proletiv-povz-viddalenij-obekt-sonacnoi-sistemi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2610647-2-sicna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


02.01.2019 webletter.space/ru/web_letter/6kmazmkjusgyyhxsg38wigbfh7gww13orrficykmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6kmazmkjusgyyhxsg38wigbfh7gww13orrficykmdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 6/6

    

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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