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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 16.01.19

Юнкер розчарований голосуванням
британського парламенту щодо Brexit-угоди

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
висловив жаль із приводу результатів
негативного голосування Палати
представників Британського парламенту
щодо Brexit.

Війна в Сирії виходить на новий етап - Ердоган       

Війна в Сирії з рішенням Сполучених
Штатів вивести свої війська з країни
виходить на новий етап.

Вплив "шатдауну" на економіку США виявився
удвічі гіршим за прогнози – ЗМІ       

Економіка США втрачає від тимчасового
урядового "шатдауну" удвічі швидше, ніж
адміністрація Білого дому прогнозувала
спочатку.
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УКРАЇНА І СВІТ

Кандидат Трампа в генпрокурори впевнений у
втручанні Росії у вибори

Кандидат на посаду генпрокурора США
Вільям Барр, запропонований
президентом Дональдом Трампом, прямо
звинуватив російський уряд у спробах
втручання в президентські вибори в
Штатах та підтвердив...

Сенат США ухвалив резолюцію проти зняття

санкцій із компаній Дерипаски        

Верхня палата американського Конгресу
ухвалила резолюцію проти рішення
адміністрації Трампа зняти санкції проти
трьох російських компаній, пов'язаних з
Олегом Дерипаскою.

Берлін вважає, що вихід Росії з РЄ стане ударом

по захисту прав людини у країні        

У Німеччині занепокоєні віддаленням Росії
від Ради Європи та вважають, що вона має
залишатися членом організації, оскільки це
дозволить захистити її громадянське
суспільство.

«Північний потік 2»: Труби горять        
(Аналітика)
Американці попереджають про розплату за
співпрацю з Росією

Клімкін подякував дипломатам за підтримку

українських моряків        

Павло Клімкін подякував дипломатам, які
були готові підтримати затриманих
українських моряків на "судових засіданнях"
у Москві.
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ТОЧКА ЗОРУ

Україна в Мінську вимагатиме постійного пункту

місії ОБСЄ у Керчі        

На засіданні Тристоронньої контактної
групи, що відбудеться у Мінську 17 січня,
Україна наполягатиме на створенні
постійного пункту моніторингу СММ в Керчі.

Український кокус у Конгресі США обрав нового

співголову        

Конгресовий український кокус на
Капітолійському пагорбі обрав нового
співголову.

Єльченко обговорив ситуацію на Донбасі з

новою президенткою ОКГП ООН Еліс Секві        

Постійний представник України при ООН
Володимир Єльченко провів зустріч із
новою президенткою українського
підрозділу Офісу ООН з координації
гуманітарних питань Еліс Секві. 

Росія щороку вивозить з ОРДЛО вугілля на

понад $280 мільйонів - Черниш        

Незаконний оборот українського вугілля з
території ОРДЛО оцінюється у понад 280
мільйонів доларів США на рік.

Голодомор-геноцид 1932-1933 років у записках

вчительки, селянина, викладача і партійця        

Український інститут національної пам'яті
презентував книгу збірник письмових
спогадів про Голодомор 1932–33 років        
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СУСПІЛЬСТВО

Дев’ять вражень американців від “Донбасу”

Сергія Лозниці        

Після прем’єрного показу фільму в Нью-
Йорку кореспондент Укрінформу
поспілкувався з глядачами

Як і чому російський «Авангард» пасе задніх        

Що стоїть за звеличенням і критикою
путінської ракети

16 січня. Пам'ятні дати        

Цього дня у 1919 році Директорія
Української Народної Республіки оголосила
війну більшовицькій Росії.

Окупанти п'ять разів порушили "тишу": один

військовий поранений        

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ.

У США висунули обвинувачення двом хакерам з

України        

Влада США офіційно звинуватила двох
хакерів з України у причетності до схеми
викрадення й використання з метою
отримання прибутку конфіденційної
інформації Комісії з цінних паперів та
фондового ринку США.
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Для журналістів відкривають "гарячу лінію"        

Інститут масової інформації відкриває
“гарячу лінію” для журналістів, чиї
професійні права порушуються.

Університети завищують вартість навчання -

Держаудитслужба        

Вартість навчання в університетах одного
рівня акредитації може відрізнятися у два-
три рази.

16 січня: народний календар і астровісник        

Що можна і чого не можна було робити на
Святки, та чи будуть повні комори в
наступному році
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


