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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 14.01.19

Трамп офіційно заявив про початок виведення

військ із Сирії        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
підтвердив, що процес виведення
американського збройного контингенту із
Сирії офіційно розпочався.

Трамп пригрозив "економічно розорити"

Туреччину, якщо та атакуватиме курдів        

Президент США Дональд Трамп пригрозив
Туреччині розоренням, якщо після відходу
американських військ з Сирії Анкара під час
своїх операцій атакуватиме сирійських
курдів.

У Держдепі закликали покарати вбивць

журналіста Хашоггі        

Державний секретар США Майк Помпео
планує обговорити з наслідним принцом
Королівства Саудівська Аравія питання
притягнення до відповідальності осіб,
винних у жорстокому вбивстві опозиційного
журналіста Джамаля Хашоггі.
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УКРАЇНА І СВІТ

Сенат США може заборонити послаблення

санкцій проти компаній Дерипаски        

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер
ініціює голосування щодо заборони для
адміністрації Трампа виводити з-під
американських санкцій компанії "Русал",
EN+ та "ЄвроСібЕнерго", про що раніше
заявив Мінфін США.

Демократи відмовляються продовжувати

переговори щодо бюджету - Трамп        

Президент США Дональд Трамп
звинуватив демократичну більшість
нижньої палати Конгресу в небажанні вести
з ним переговори про затвердження
бюджету на 2019 рік і відновлення роботи
уряду після 23 днів "шатдауна".

Іванка Трамп розглядається на посаду нового

глави Світового банку - ЗМІ        

Дочка нинішнього президента США, Іванка
Трамп, розглядається серед інших
кандидатів на посаду нового глави
Світового банку після Джина Йонг Кіма,
який залишить посаду після 1 лютого.

Ле Пен хоче перемогти Макрона на виборах до

Європарламенту        

У Франції ультраправа партія Марін Ле Пен
"Національне об'єднання" оголосила на
з'їзді про початок кампанії з виборів до
Європарламенту.

Український хор заспівав різдвяних колядок у

Нью-Йорку        

У неділю, 13 січня, український хор
«Думка» разом з дитячим хором «Молода
Думка» дав різдвяний концерт
«Возвеселімся», заспівавши різдвяних
колядок у греко-католицькому храмі
святого Юра у Нью-Йорку.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

"Коляда на Майзлях" зібрала у Франківську

колективи з України, Польщі та Молдови        

Міжнародний фестиваль "Коляда на
Майзлях" триває в Івано-Франківську в
церкві Царя Христа

Львів визнали найкомфортнішим українським

містом        

Львів очолив рейтинг українських міст за
якістю життя.

Перли України: міф чи реальність?        

Кореспондент Укрінформу дізнався, чи
справді херсонські науковці готові засипати
світ штучно вирощеними перлами

14 січня. Пам'ятні дати        

Сьогодні в Україні Новий рік за старим
стилем, разом з тим православна церква
святкує Обрізання Господнє, а також
вшановує пам'ять святого Василя.

Окупанти 14 разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє

військових поранені        

Минулої доби російські окупаційні війська
14 разів порушили режим припинення
вогню.        
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Мера Гданська прооперували, він досі в

критичному стані - ЗМІ        

Медики прооперували мера Гданська
Павла Адамовича, який отримав ножові
поранення під час благодійного концерту.

У ряді країн ЄС спостерігається дефіцит лікарів -

німецький міністр        

У ряді країн Європи склалася ситуація,
коли в них спостерігається дефіцит
кваліфікованих лікарів, оскільки власні їдуть
в інші держави на заробітки.

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу стартує в

Мельбурні        

У Мельбурні 14 січня розпочинається
перший в сезоні тенісний турнір серії Grand
Slam - Відкритий чемпіонат Австралії.

Близько тисячі ньюйоркців проїхалися у метро

без штанів        

У неділю, 13 січня, у Нью-Йорку (США)
відбувся флешмоб «Поїздка у метро без
штанів», у якому взяли участь близько
тисячі учасників.

Нобелівського лауреата-першовідкривача ДНК

позбавили звань за расизм        

Першовідкривача ДНК та нобелівського
лауреата Джеймса Вотсона позбавили
почесних звань у лабораторії ColdS pring
Harbor, яку він раніше очолював, за
"расистські висловлювання" про інтелект
африканців.
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Стала відома дата виходу фінального сезону

Гри престолів        

Телеканал HBO представив повноцінний
офіційний тизер восьмого сезону серіалу
Гра престолів.

Україні на сьогодні обіцяють до +6°, але зі

снігом        
(Карта)
В Україні у понеділок, 14 січня, майже на
всій території очікується невеликий сніг, на
заході та півдні з дощем, температура
повітря вдень подекуди підвищиться до 6°
тепла.

14 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Василя, старий Новий рік;
засівайте, віншуйте, святкуйте – на добро і
на здоров’я!
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


