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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 16.01.19

Парламент Британії не підтримав відставку уряду

Мей        

Британський уряд на чолі з Терезою Мей
витримав голосування щодо вотуму
недовіри в середу, 16 січня.

У Берліні питання відтермінування Brexit

пов'язують з європейськими виборами        

Питання про можливе перенесення дати
виходу Великої Британії з ЄС пов'язане, у
тому числі, і з виборами до
Європарламенту наприкінці весни 2019
року.

Brexit є поганою новиною для Нідерландів та

Європи – міністр фінансів        

Brexit негативно вплине на економіку,
фінанси та геополітику Нідерландів та
Європи.
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Президент Румунії каже, що Лондон має

прояснити позицію щодо Brexit        

Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає,
що уряд Великої Британії має прояснити
позицію щодо Brexit.

Поліція Німеччини провела операцію проти

німецького Ку-Клукс-Клану        

Німецька поліція у середу провела
масштабну операцію проти фашистських
молодчиків.

Помпео і Фріланд обговорили справу

затриманого у Росії Пола Вілана        

Глави зовнішньополітичних відомств США й
Канади Майкл Помпео і Христя Фріланд
провели обговрили телефоном російське
питання й, зокрема, справу Пола Вілана,
якого влада РФ звинувачує у шпигунстві.

Мінфін США продовжив пільговий період "без

санкцій" для компаній Дерипаски        

Офіс контролю за іноземними активами
(OFAC) Міністерства фінансів США
затвердив нові ліцензії, які продовжують
термін призупинення санкцій для трьох
російських компаній...

Виступ Трампа у Конгресі скасували через

"шатдаун"        

Конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі,
яка очолює Палату представників, заявила
президентові Дональду Трампу, що він не
може виступити 29 січня з традиційним
зверненням до Конгресу про стан справ у
країні. 
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Швейцарія назвала пріоритети головування у

ФСБ ОБСЄ        

Швейцарія намагатиметься надати новий
погляд на військово-політичні питання в
регіоні ОБСЄ, ініціюючи конструктивні
обговорення та дискусії з метою
досягнення більшої прозорості у цій сфері
серед 57 країн-членів.

Порошенко - іноземним дипломатам: Прошу

доносити правду про неоголошену війну Росії        

Президент України Петро Порошенко
заявив, що Росія випробовує технологію
гібридної війни в Україні, і ми захищаємо
мир Європи. Тому важливо, щоб
дипломати...

Режисер, що намагається розхитати Європу,

сидить у Кремлі - Порошенко        

Спроби створити конфлікти по периметру
ЄС з метою його розвалити мають одного
автора, і він сидить у Кремлі. 

Порошенко подякував світові за підтримку

України        

Петро Порошенко вдячний світовим
партнерам за солідарність з Україною,
зокрема щодо агресії Росії в Азовському
морі, за яку Кремль заплатить високу ціну. 

Схоже на нас: британці закуповують сіль, цукор і

макарони…        

Прем’єр-міністр Тереза Мей програла
«Брекзит» із небаченим антирекордом, але
здаватися не збирається

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2621167-svejcaria-nazvala-prioriteti-golovuvanna-u-fsb-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2621112-porosenko-inozemnim-diplomatam-prosu-donositi-pravdu-pro-neogolosenu-vijnu-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2621127-reziser-so-namagaetsa-rozhitati-evropu-sidit-u-kremli-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2621137-porosenko-podakuvav-svitovi-za-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2620820-shoze-na-nas-britanci-zakupovuut-sil-cukor-i-makaroni.html


17.01.2019 webletter.space/ru/web_letter/6fxi1ff5suhpwzr4gst6j7tybw9c7nfn6dm5us3mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6fxi1ff5suhpwzr4gst6j7tybw9c7nfn6dm5us3mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 4/5

СУСПІЛЬСТВО

17 січня. Пам'ятні дати        

Цього дня 1921 року було засновано
Український Вільний Університет – єдиний
університет поза межами України з
українською мовою викладання, з правом
присвоєння вчених ступенів магістра та
доктора наук.

Окупанти обстріляли з ПТРК українські позиції

біля Троїцького        

Минулої доби російські окупаційні війська
11 разів порушили режим припинення
вогню. П'ятеро військовослужбовців
Об'єднаних сил отримали поранення
різного ступеню важкості та п'ятеро –
бойові травмування 

Від теракту в Сирії загинули 16 осіб – ЗМІ        

Щонайменше 16 осіб загинули під час
терористичного нападу в сирійському місті
Манбіж, серед яких четверо – громадяни
США.

Кількість безробітних за місяць збільшилась на

40 тисяч осіб — Держстат        

Кількість зареєстрованих безробітних та
кількість вакансій за останній місяць 2018
року збільшилась порівняно з листопадом
на 40,7 тис. осіб і становила 341,7 тисяч.

Міносвіти визначило п’ять критеріїв оцінювання

вчителів        

Міністерство освіти та науки оприлюднило
для громадського обговорення методику
оцінки професійного досвіду вчителів, які
проходять процедуру сертифікації.
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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.

Від -10 до +5: синоптики обіцяють вночі мороз, а
вдень - відлигу       

В Україні у четвер істотні опади не
прогнозуються, температура вночі 5-10°
морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на
дорогах місцями ожеледиця.

17 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні останній день Святок або «бабин
вечір»; кого нині не варто згадувати, на що
треба плювати, а на чому –
концентруватися
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