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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 15.01.19

Brexit без угоди буде катастрофою для всіх -

МЗС Іспанії        

Вихід Великої Британії з Європейського
Союзу без угоди між Лондоном і
Брюсселем стане катастрофою для всіх.

Штайнмайер: Націоналізм - ідеологічна отрута        

Федеральний президент Німеччини Франк-
Вальтер Штайнмаєр вважає націоналізм, у
яку б форму він не був одягнений, дуже
небезпечним та заразливим явищем.

Демократи й республіканці вирішили

домовлятися про "шатдаун" без Трампа        

Представники двох основних партій в
Конгресі США сформували групу для
переговорів щодо виходу країни із
тривалого "шатдауна" в той час, як
президент Трамп не може...
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УКРАЇНА І СВІТ

Ердоган і Трамп обговорили сирійське питання        

Президенти Туреччини і США Реджеп Таїп
Ердоган і Дональд Трамп провели
телефонну розмову, темою якої стало
сирійське питання.

США скасовують дозволи для восьми країн на

імпорт іранської нафти        

США скасовує дозволи для 8 країни на
імпорт іранської нафти, які забезпечували
їм можливість купувати цей ресурс в
Тегерана, незважаючи на американські
санкції.

Трамп заявив, що ніколи не працював на Росію        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
спростував у понеділок інформацію,
опубліковану ЗМІ, щодо розслідування ФБР
про його можливі зв'язки з російським
урядом, заявивши, що він "ніколи не
працював на Росію".

Кандидат Трампа на посаду генпрокурора обіцяє

не заважати Мюллеру        

Кандидат на посаду генпрокурора США
Вільям Барр, запропонований
президентом Дональдом Трампом, заявив,
що дасть спецпрокурору Роберту Мюллеру
довести до кінця розслідування...

Росія проти втручання Штатів у перемовини з

Японією щодо Курильських островів        

Міністр закордонних справ Росії Сергій
Лавров назвав обурливими заяви радника
прем'єр-міністра Японії про роль США в
переговорах Москви і Токіо щодо мирного
договору.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Порошенко висловив співчуття з приводу

вбивства мера Гданська        

Президент Петро Порошенко висловив свої
співчуття з приводу трагічної смерті мера
польського міста Гданськ.

Адвокати відвідали в Москві

військовополонених моряків        

Російські адвокати українських
військовополонених моряків, які були
захоплені в 2018 році російськими
прикордонниками в Керченській протоці,
відвідали п'ятьох з них в СІЗО міста Москви
і в СУ ФСБ.

Три події світу. Квартет для Ради Європи, новий

старт Ле Пен та Лукашенко прийшов до тями        

У Раді Європи назвали четвірку
претендентів на посаду нового генсека.
Офіційний Мінськ вирішив повернути
американських дипломатів..

У Греції – урядова криза, але завдяки їй уряд

може стати… кращим        

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас
оголосив про намір поставити парламенту
питання довіри уряду після відставки
міністра оборони Паноса Камменоса,
особи одіозної...

Чверть австрійців вважають Європарламент

непотрібною інституцією        

Вибори до Європейського парламенту
важливі лише для половини австрійських
виборців, при цьому чверть взагалі вважає
ЄП непотрібною інституцією.
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15 січня. Пам'ятні дати        

Цього дня, у 1992 році, Верховна Рада
України затвердила музичну редакцію
Державного гімну - «Ще не вмерла
України» (автор Михайло Вербицький).

Окупанти 12 разів обстріляли позиції ЗСУ, один

боєць загинув        

У понеділок, 14 січня, російські окупаційні
війська 12 разів порушили режим
припинення вогню. Один український
військовий загинув, двоє поранені.

В канадській школі діти отруїлись чадним газом        

У канадському місті Монреаль 35 учнів і
восьмеро співробітників початкової школи
були госпіталізовані через отруєння
чадним газом.

Вбивство мера Гданська: Поляки масово

виходять на мітинги проти ненависті        

У Варшаві тисячі людей вийшли на мітинг
проти ненависті і насильства як реакцію на
смертельний замах на мера Гданська
Павла Адамовича.

Протестувальники в Бухаресті вимазали

«кров'ю» сходи біля входу до Мін'юсту        

Незвичайний протест пройшов перед
будівлею Міністерства юстиції в Бухаресті:
протестувальники вимазали «кров'ю» і
закидали ножами сходи перед входом у
Міністерство юстиції на знак протесту
проти...
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У ніч на вівторок почали страйк одразу 8

німецьких аеропортів        

У ніч на вівторок, 15 січня, одразу 8
німецьких аеропортів почали акцію
протесту - на роботу не вийдуть
співробітники служб безпеки.

У Латвії вилучено понад 2 тонни кокаїну на суму

близько 1 млрд євро        

У Латвії в ході міжнародної поліцейської
операції вилучено понад 2 тонни кокаїну
вартістю близько 1 млрд євро, а також
затримано п'ять осіб.

Більше 24 млн українців обрали свого сімейного

лікаря - МОЗ        

В Україні понад 24 мільйони громадян уже
підписали декларації з сімейними лікарями.

15 січня: народний календар і астровісник        

Нині курячого Сильвестра; даруємо
глиняних півників і наближаємося до
заповітного 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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