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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 21.01.19

Вибух безнзопроводу в Мексиці: загиблих вже 85

осіб        

Кількість загиблих у результаті вибуху
безнзопроводу в мексиканському місті
Тлауелілпан зросла до 85.

Ізраїль завдав ударів по іранських об'єктах у

Сирії        

Ізраїльські військові повідомили в
понеділок, що завдають ударів по іранських
об'єктах у Сирії.

Генсек ООН засудив напад на миротворчу місію

у Малі        

У неділю, 20 січня, Генеральний секретар
ООН Антоніу Гутерреш засудив напад на
миротворчу місію ООН у Малі, який призвів
до загибелі десяти і поранення
щонайменше двадцяти п’яти
військовослужбовців.
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УКРАЇНА І СВІТ

Brexit: Мей проводить перемовини з міністрами

перед промовою у парламенті        

Голова уряду Великої Британії Тереза Мей
у неділю проводить телефонну
конференцію з міністрами, щоб обговорити
подальші плани щодо Brexit.

Переговори щодо Trump Tower у Москві тривали

впродовж 2016 року - адвокат        

Плани з будівництва Trump Tower в Москві
залишалися "активною пропозицією" ще в
листопаді 2016 року, тобто ще довше ніж
раніше повідомлялося.

Патріарх Філарет розповів, як забрати Лавру від

московського патріархату        

Патріарх Філарет вірить, що Києво-
Печерська Лавра та Почаївська Лавра
належатимуть українській церкві, а не
російській.

Світоліна вдруге в кар'єрі вийшла до

чвертьфіналу Australian Open        

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна
здобула перемогу над американкою
Медісон Кіз в матчі четвертого кола
Australian Open - першого в сезоні
тенісного турніру серії Grand Slam -
Відкритого чемпіонату Австралії...

До 100-річчя Злуки українці Відня утворили

"ланцюг єднання"        

Представники української громади Відня та
гості з України утворили у неділю, 20 січня,
символічний "ланцюг єднання" на мосту
через Дунай-канал з нагоди 100-ліття Акту
Злуки - єднання ЗУНР і УНР у соборну
Україну.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2623401-brexit-mej-provodit-peremovini-z-ministrami-pered-promovou-u-parlamenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2623454-peregovori-sodo-trump-tower-u-moskvi-trivali-vprodovz-2016-roku-advokat-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2623427-patriarh-filaret-rozpoviv-ak-zabrati-lavru-vid-moskovskogo-patriarhatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2623440-svitolina-vdruge-v-kareri-vijsla-do-cvertfinalu-australian-open.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2623403-do-100ricca-zluki-ukrainci-vidna-utvorili-lancug-ednanna.html


21.01.2019 webletter.space/ru/web_letter/6qd73ntx8hy3zm89tjpiznsyrq9x98wdtcdjr6fddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6qd73ntx8hy3zm89tjpiznsyrq9x98wdtcdjr6fddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/5

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Українці утворили "ланцюг єдності" на

Карловому мості в Празі        

Українці в неділю утворили живий ланцюг
єдності на Карловому мості в Празі в
рамках святкування Дня Соборності та
100-річчя проголошення Акта Злуки.

Українці стали найбільшою іноземною громадою

в Литві        

Українці випередили росіян і стали
найбільшою іноземною громадою в Литві.

HRW: У сфері захисту прав людини Україна

рухається назад        

В Україні у 2018 році сталася велика
кількість нападів на критиків влади та
активістів, проте уряд не робив достатніх
зусиль для попередження таких нападів та
покарання винних.

Україна на «Зеленому тижні» в Берліні: Ukraine

Now та етно-рок        

Україна уперше за останні п'ять років
представила свій павільйон на
берлінському «Зеленому тижні»

Космічні лампи і порцелянові розетки. Що
покажуть українські дизайнери на виставці у

Парижі        

Україну з проектом Ukrainian Design Brands
на французькій виставці представляють
п’ять вітчизняних виробників
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21 січня. Пам’ятні дати        

100 років тому, у місті Хуст, на
Закарпатських всенародних зборах було
прийнято рішення про возз'єднання
Закарпаття з Великою Україною.

Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під

Водяним та Пісками        

Російські окупаційні війська протягом неділі
16 разів порушили режим припинення
вогню. Протягом поточної доби ворог
вогонь не відкривав.

Італія закликала ЄС врегулювати нелегальну

міграцію        

Міністр оборони Італії Елізабетта Трента
розкритикувала ЄС після того, як
напередодні загинула понад сотня
мігрантів, коли два човни затонули у
Середземному морі.

Facebook та влада Німеччини спільно

боротимуться з маніпуляціями на виборах 

Соціальна мережа Facebook спільно з
німецьким Федеральним відомством по
безпеці інформаційних технологій
боротимуться проти маніпуляцій на
виборах.

Тиждень розпочнеться зі снігу та морозів        
(Карта)
У понеділок, 21 січня, на більшій частині
України прогнозується сніг і мороз, в
південних регіонах, де температура буде
близько нуля чи навіть плюсова, – сніг із
дощем та налипання мокрого снігу.
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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.

21 січня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Пів-Івана і місячне затемнення;
кого виряджаємо, кого проганяємо, а кого з
задоволенням слухаємо
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