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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 16.03.18

16 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні виповнюється 100 років від дня
заснування Українського національного
агентства - Укрінформ. 

АТО: бойовики 4 рази порушили "тишу",

застосували міномети на Донецькому напрямку 

Минулої доби російсько-окупаційні війська
продовжували порушувати умови повного
припинення вогню здійснивши чотири обстріли
позицій сил АТО. 

США можуть посилити тиск на Росію через її

агресію в Україні        

Офіційний Вашингтон не послаблюватиме санкцій
проти Росії та за необхідності може вдатися до
посилення тиску на Москву, якщо російська
сторона не припинить окупації Криму та своєї
агресії на Сході України.
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Зеркаль в ООН: Росія готується до розгортання

ядерної зброї у Криму 

Російська Федерація подвоїла кількість
військового контингенту на окупованому
Кримському півострові, посилила сучасним
озброєнням та перетворила його на базу для
інших військових операцій.

СВІТ

Падіння мосту у Флориді забрало життя
чотирьох осіб

Новозбудована конструкція залізобетонного
пішохідного мосту впала в четвер на заповнену
автостраду на півдні штату Флорида, США,
забравши життя щонайменше чотирьох людей та
поранивши десяток інших.

В Іраку розбився американський військовий
вертоліт       

Американський військовий вертоліт розбився у
західній провінції Анбар (Ірак) біля кордону з
Сирією

Отруєння Скрипаля: Британія готова до
міжнародної експертизи газу "Новачок"       

Велика Британія готова провести міжнародну
експертизу нервово-паралітичної речовини, якою
отруїли колишнього розвідника РФ Сергія
Скрипаля.

Сирійські правозахисники закликали
бойкотувати чемпіонат світу з футболу в РФ       

Понад 20 сирійських організацій закликали країни
світу розглянути ідею бойкоту чемпіонату світу з
футболу 2018 року, щоб змінити політику Москви в
Сирії.

УКРАЇНА І СВІТ
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Україна закликала в ООН відреагувати на

незаконні вибори Путіна в Криму 

Проведення Росією президентських виборів в
окупованому Криму стане черговим грубим
порушенням Міжнародного права, на що має бути
дана чітка відповідь світової спільноти.

РЄ: Анексія Криму та війна на Сході вплинули на

всі сфери життя в Україні        

Українське суспільство толерантне та відкрите,
але неможливо переоцінити вплив на нього у
різних сферах життя конфлікту на Сході та
незаконної анексії Криму...

Франція в ООН: Окупація Криму не може

залишитись без відповіді        

Анексія Криму, порушення прав людини на
окупованому півострові, а також інші неправомірні
діяння РФ не повинні залишитися без відповіді
міжнародної спільноти, бо йдеться про довіру до
Міжнародного права загалом.

Світове українство закликло ЄС продовжувати

підтримку України        

Підтримка європейською спільнотою України у
боротьбі проти Росії доволить і самим членам ЄС
зберегти свою цілісність.

Польща в Радбезі ООН: Відчуваємо особливу

відповідальність за цілісність України        

Польща відчуває особливу відповідальність за
територіальну цілісність України.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Колишній помічник Трампа працюватиме

лобістом на Тимошенко        

Колишній помічник президента Дональда Трампа
Баррі Беннетт допомагатиме Юлії Тимошенко в
якості американського лобіста: організовуватиме
їй зустрічі в США та надаватиме консультації за
$65 тис. на місяць.

УКРАЇНА

Савченко потрапила до бази сайту

"Миротворець"        

Народного депутата України Надію Савченко
додали в базу сайту Миротворець

Прокурор розповів про покровителів тітушки

Крисіна        

У підозрюваного в організації загонів «тітушок» на
Майдані Юрія Крисіна є так звані «покровителі»
серед правоохоронців.

Український кітч за британські гроші        

Takingthestage – конкурс для режисерів і театрів,
який Британська Рада в Україні проводить утретє
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Україна опинилася на 138-му місці зі 156 країн за

рівнем щастя        

Україна у 2018 році обійняла 138-ме місце зі 156-
ти за Міжнародним індексом щастя, за основу
визначення якого береться добробут людей, стан
навколишнього середовища та ряд інших
показників.

У Варшаві презентували книгу-інтерв’ю із главою

УГКЦ Святославом Шевчуком        

У Варшаві в четвер у секретаріаті конференції
Єпископату Польщі презентовано польською
мовою книгу-інтерв’ю з главою Української греко-
католицької церкви Святославом Шевчуком під
назвою “Діалог лікує рани”.

Макрону подарували книгу оповідань Сенцова        

Книгу оповідань у французькому перекладі
авторства українського режисера Олега Сенцова,
який нині перебуває в незаконному ув’язненні в
Росії, було передано президенту Франції
Еммануелю Макрону під час відвідання ним
Паризького міжнародного книжкового салону.

У США навчилися друкувати на 3D-принтері

дешеве житло        

На задвірках будинків для багатих у Техасі
притулилася споруда, створена за допомогою 3D-
принтера, який може дати надію на власне житло
і куди менш забезпеченим людям

Вчені виявили знищений християнами рукопис

давньогрецького хірурга        

Дослідники Національної прискорювальної
лабораторії SLAC в США виявили сліди тексту з
медичного трактату давньогрецького лікаря
Галена в книзі з християнськими псалмами XI
століття нашої ери.
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Старший син президент Трампа розлучається        

Старший син президента США Дональд Трамп-
молодший та його дружина Ванесса Трамп
підтвердили, що розлучаються після 12-ти років
спільного життя.

Укрпошта відкрила відділення нового формату        

ПАТ "Укрпошта" відкрила відділення нового
формату з термопринтерами і електронною
чергою.

Е-квиток: столичних маршрутників зобов'язали

поставити термінали        

КМДА вводить нові вимоги для приватних
перевізників - маршрутки необхідно обладнати
валідаторами для зчитування електронного
квитка.

16 березня: народний календар і астровісник        

Кого й куди веде Євтропій, для чого слугувала
Великодня скатертина й про переваги
безкоштовної вакцини. 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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