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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 18.01.19

Нижня палата Конгресу США не підтримала

послаблення санкцій проти компаній Дерипаски 

Нижня палата Конгресу США переважною
більшістю голосів ухвалила резолюцію, яка
не підтримує ініціативу кабінету Трампа
щодо послаблення санкцій проти трьох
російських компаній, пов'язаних з Олегом
Дерипаскою.

Трамп скасував візит усієї делегації США на

форум у Давосі        

Президент США Дональд Трамп ухвалив
рішення не відправляти делегацію на
Всесвітній економічний форум у Давосі
через "шатдаун", який триває майже
чотири тижні в країні.

Головний помічник Кім Чен Ина приїхав у США

для переговорів із Помпео        

Найнаближеніший помічник лідера КНДР
Кім Чен Ина прибув у четвер до
Вашингтона для переговорів із
держсекретарем США Майком Помпео
щодо очікуваного саміту глав Сполучених
Штатів і Північної Кореї
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УКРАЇНА І СВІТ

Екватор для Трампа: Справжня скрута тільки

починається        
(Аналітика)
У політично-гумористичних шоу на
американському ТБ почали всерйоз
ставити запитання: "Диявол чи дурень?"

Трамп "помстився", відмовивши Пелосі у

закордонному візиті        

Після того, як спікер Палати представників
Ненсі Пелосі відмовила Дональду Трампу у
виступі з промовою в Конгресі, президент
не затвердив її візиту до трьох країн,
назвавши турне спікера "семиденною
екскурсією".

Канадський телеканал викрив російську

пропаганду        

Канадський суспільний мовник CBC News у
вечірньому прайм-таймі показав сюжет про
направлену проти Канади роботу
російської пропагандистської машини. 

Українська громада закликає Канаду посилити

санкції проти Росії        

Канаді й міжнародній спільноті варто
посилити санкції проти Росії, аби
домогтися звільнення українських бранців
сумління.

У Берліні відкрився "Зелений тиждень": Україна

- серед 60 країн-учасниць        

Рекордна кількість компаній - 1750 із 61
країни - беруть участь у нинішній
агровиставці «Зелений тиждень» у Берліні.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2621441-ekvator-dla-trampa-spravzna-skruta-tilki-pocinaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2621961-tramp-pomstivsa-vidmovivsi-pelosi-u-zakordonnomu-viziti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2622004-kanadskij-telekanal-vikriv-rosijsku-propagandu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2622023-ukrainska-gromada-zaklikae-kanadu-posiliti-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2621946-u-berlini-vidkrivsa-zelenij-tizden-ukraina-sered-60-krainucasnic.html


18.01.2019 webletter.space/ru/web_letter/6oi1c63oiieih8unmdf3d9octstccfhbpwmda5zddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6oi1c63oiieih8unmdf3d9octstccfhbpwmda5zddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/6

СУСПІЛЬСТВО

Литва збільшила період інтеграції для литовців,

які приїхали з України        

Уряд Литви у середу прийняв рішення
збільшити до п'яти років період інтеграції
для «вразливих литовців» і членів їх сімей,
які перебралися зі Східної України та
Криму.

Україна розраховує отримати від Світового банку

$200 мільйонів на агропрограми        

Україна розраховує отримати 200 мільйонів
доларів від Світового Банку в рамках
програми «Платимо за результат» для
сільськогосподарської сфери.

ТОЧКА ЗОРУ

Росіяни йдуть із ПАРЄ. Самі. Тож скажемо їм —

нехай щастить!        

Чи варто чекати на якісь наслідки рішення
РФ не направляти свою делегацію в
ПАРЄ? Укрінформ не отримав від експертів
одностайної відповіді на це питання

Трамп іде з Сирії, щоби не піти звідти        

Резонансне рішення президента США про
вивід військ з Сирії може мати і досить
несподівані, принаймні, ще не обговорені
наслідки для регіону, Росії, України…

18 січня. Пам’ятні дати        

Сьогодні, напередодні свята Хрещення
Господнього, християни східного обряду
відзначають Водохресний Святвечір.
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Окупанти 13 разів порушили “тишу”, один

військовий поранений        

За минулу добу окупанти 13 разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Епіфаній прокоментував закон про перехід

релігійних громад        

Держава мала унормувати процес
переходу релігійних громад з однієї церкви
до іншої.

Кількість жертв вибуху в поліцейській академії в

Колумбії досягла 21 

До 21 людини збільшилася кількість
загиблих при вибуху в поліцейській академії
в Боготі, ще 68 постраждали.

Кіберполіція викрила двох хакерів, які вчиняли

DDoS-атаки на українські сайти        

Працівники Донецького управління
Департаменту кіберполіції викрили двох
мешканців Маріуполя у здійсненні DDoS-
атак на ряд регіональних інформресурсів.

На Буковині затримали іноземця, який ховався

20 років після скоєння вбивства в Італії        

На Буковині затримали іноземця, який 20
років тому в Італії скоїв резонансне
вбивство і переховувався від правосуддя.
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В Австрії введуть екстрений номер допомоги

жінкам        

Уряд Австрії прийме низку заходів,
включаючи введення екстреного
трицифрового номера допомоги, з метою
запобігання насильства щодо жінок та
надання допомоги потерпілим.

Нищук анонсував найбільші культурні події року        

Міністр культури України Євген Нищук
розповів про діяльність свого відомства у
2018 році, а також проанонсував найбільші
культурні події, які відбудуться у 2019-му.

Гвоздик зустрінеться з переможцем бою Джек –

Браун        

Український чемпіон в неділю отримає
суперника для першого захисту титулу.

Авігея, Сонцемір та Дельфіна: які імена торік
обирали для дітей українці       

У 2018 році українці найчастіше називали
дітей Матвієм, Дмитром, Максимом,
Златою, Софією та Євою.

До спадку ЮНЕСКО можуть зарахувати ще одну

українську пам'ятку        

Національна комісія України у справах
ЮНЕСКО на чолі із заступником глави МЗС
Сергієм Кислицею почала розгляд
номінаційної заявки на включення
Аккерманської фортеці до Попереднього
списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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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.

18 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні голодний Святвечір; як козаки
Голодну кутю проганяли і чи потрібна
овечкам гречка 
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