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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 07.09.18

США розширили санкції проти Сирії        

США наклали санкції на чотирьох фізичних і
п’ятьох юридичних осіб за допомогу
сирійському режиму.

У США заявляють про підготовку хіматаки на

Ідліб        

У США є докази, що на сирійський Ідліб
готується хімічна атака.

Канада закликала Сирію та Росію захистити

цивільних у Ідлібі        

Канада застерігає сирійський режим від
наступу на контрольовану повстанцями
провінцію Ідліб.
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УКРАЇНА І СВІТ

Помпео і Пенс заперечили причетність до

скандальної статті про Трампа в NYT        

Віце-президент США Майк Пенс,
державний секретар Майк Помпео і
директор Національної розвідки Ден Коутс
заперечують свою причетність до
анонімної статті у The New York Times про
опір...

Підозрюваних в атаці у Солсбері шукатиме

Інтерпол        

Підозрюваних в отруєнні колишнього
російського розвідника Сергія Скрипаля та
його доньки Юлії шукатиме Інтерпол за
сприяння Лондона.

У Північній Кореї через повені загинуло 76 осіб -

Червоний Хрест        

У Північній Кореї внаслідок сильних
повеней загинуло 76 осіб.

Угоди про біженців і міграцію: Порошенко

затвердив склад делегацій в ООН        

Президент Петро Порошенко утворив
делегації для участі в переговорах у рамках
ООН щодо підготовки проекту Глобальної
угоди про біженців.

Україна і Туреччина разом патрулюватимуть

Чорне море        

6 вересня міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков та командувач берегової охорони
Туреччини Ахмет Кендір домовилися про
спільне патрулювання Чорного моря.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2532820-pompeo-i-pens-zaperecili-pricetnist-do-skandalnoi-statti-pro-trampa-v-nyt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2532893-pidozruvanih-v-ataci-u-solsberi-sukatime-interpol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2532848-u-kndr-cerez-poveni-zaginulo-76-osib-mkch.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2532809-ugodi-pro-bizenciv-i-migraciu-porosenko-zatverdiv-sklad-delegacij-v-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2532832-ukraina-i-tureccina-razom-patruluvatimut-corne-more.html


07.09.2018 webletter.space/ru/web_letter/6y7dze8h5gh4saqofabe8c8nomcmz8o7kjnrpe7mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6y7dze8h5gh4saqofabe8c8nomcmz8o7kjnrpe7mdpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/6

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС

Польщі        

Держпідприємство "Промоборонекспорт",
що входить до складу ДК "Укроборонпром",
домовилося про ремонт торпед для ВМС
Польщі та поставки композитних матеріалів
з Ізраїлю.

Війна на Донбасі коштує Росії мільярди —

американський експерт        

Інтервенція до Сирії, анексія Криму і
продовження військової присутності на
сході України може стати занадто
витратною задачею для Путіна. 

Дружина Медведчука освоює нафтове

родовище у Росії – розслідування        

Дружина лідера руху «Український вибір»
Віктора Медведчука, телеведуча Оксана
Марченко контролює компанію, яка
виграла конкурс на освоєння одного із
трьох найбільших нафтових родовищ
Ханти-Мансійського автономного округу в
Росії.

Віктор Чамара: Остання шана        

Чим запам’ятався колегам український
журналіст Віктор Чамара, який очолював
«Укрінформ» з 1999 по 2011 роки

7 вересня. Пам’ятні дати        

Сьогодні своє професійне свято
відзначають українські воєнні розвідники.
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Доба в ООС: 28 ворожих обстрілів, втрат немає        

Упродовж минулої доби ситуація в зоні
операції Об’єднаних сил залишалася
напруженою, проте була цілком
контрольованою.

Кращий матч тренера Шевченка        

Збірна України з перемоги розпочала
виступ в новому турнірі – Лізі націй УЄФА.

Невдале завершення яскравого матчу: в Чехії

заарештували 8 українців        

Всього на матчі були присутні більше
тисячі українських вболівальників.

Українці стомилися від політичної "джинси" - ІМІ        

Кількість політичної "джинси" (прихованої
реклами, поданої у вигляді новин,
авторських текстів, аналітики тощо) в
українських засобах масової інформації в
мережі Інтернет є найбільшою починаючи
із зими 2014 року.

Поліція назвала причину смерті солістки The

Cranberries Долорес О'Ріордан        

Причиною смерті солістки ірландського
гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан,
яка пішла з життя на початку цього року,
стало утоплення.
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Пішов у засвіт американський актор Берт

Рейнолдс        

Американський актор Берт Рейнолдс
помер 6 вересня у віці 82 років.

Індія легалізувала одностатеві зв'язки        

Верховний суд Індії скасував положення
статті Кримінального кодексу країни, згідно
з якою за гомосексуальні зв'язки
передбачалося покарання у вигляді
штрафу або позбавлення волі до 10 років.

7 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Варфоломія; шукаємо найбільший
гриб і не чухаємо те, що свербить.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


