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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 14.09.18

Республіканці хочуть ще більше санкцій проти

Росії        

Представник республіканців від Каліфорнії
Ед Ройс закликав докласти більше зусиль,
щоб покарати Росію за її агресивні дії в
Сирії, Україні та інших країнах...

Нідерланди затримали і вислали з країни

російських шпигунів        

Агенти мали намір роздобути дані
лабораторії в швейцарському Шпіце, яка
допомагає розслідувати хімічні атаки в
Сирії і отруєння в Солсбері.

Манафорт може піти на угоду зі слідством - ЗМІ        

Колишній глава передвиборчого штабу
президента США Дональда Трампа Пол
Манафорт попередньо погодився на
операцію зі спецпрокурором Робертом
Мюллером, який веде розслідування...
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УКРАЇНА І СВІТ

Без угоди з ЄС Британія не платитиме за Brexit -

міністр        

Велика Британія не платитиме ЄС
фінансову компенсацію за вихід із блоку,
якщо не буде досягнуто угоди з
Брюсселем.

Європа, Західні Балкани і Молдова активізували

транскордонне співробітництво        

Міністри внутрішніх справ п'яти країн-членів
ЄС, п’яти країн Західних Балкан та Молдова
домовилися про автоматичний обмін
даними в рамках посилення
транскордонного співробітництва.

Глава МЗС Німеччини пояснив важливість

європейської перспективи для Балкан        

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас
вважає важливим створити умови надання
європейської перспективи для країн
Західних Балкан заради утримання їх в
радарі ЄС.

Порошенко обговорив з Волкером ситуацію на

Донбасі        

Президент України Петро Порошенко
провів зустріч зі спеціальним
представником Сполучених Штатів
Америки Куртом Волкером.

Гундяєв збирає Синод РПЦ - поговорять про

Україну і Томос        

Основною його темою, під проводом
московського патріарха Кирила (Гундяєва),
стане питання ймовірного надання
автокефалії православної церкви в Україні.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Данія розраховує продати Україні військові

кораблі        

Уряд Данії планує продати Україні три
мінітральщики вартістю 102 млн євро.

Нікол Пашинян: і санкції проти Росії, і війна із

олігархатом        

Що стоїть за нечуваною активністю нового
очільника Вірменії: реальний відхід від
Москви, внутрішні політичні маневри чи
острах реваншу «колишніх»?  

Битва за Каталонію: Чому вона знову в центрі

уваги в Іспанії?        

А справа – в половині населення, яке
захоплене мрією про незалежність, і це
доводиться враховувати всім навкруги  

14 вересня. Пам’ятні дати        

Сьогодні за православним християнським
календарем Симеона Стовпника, а у
давнину - початок нового року.

Доба в ООС: 37 ворожих обстрілів, один боєць

поранений        

Упродовж минулої доби, 13 вересня,
окупанти 37 разів відкривали вогонь по
позиціях наших військ. При цьому
противник 6 разів застосував озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.
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П'ятиборець Тимощенко виграв "бронзу"

чемпіонату світу у Мексиці        

Чемпіон світу-2015 та срібний призер
Олімпіади-2016 українець Павло
Тимощенко став бронзовим призером
чемпіонату світу-2018 у Мехіко (Мексика).

Супрун дала поради, як "прокачати" мозок        

Те, що ігри для мозку не мають особливої
ефективності, не означає, що вони
шкідливі. Втім, коли йдеться про час та
користь - краще...

Режисер: Головне завдання проекту Ukrainer -

знайомство українців з різних регіонів        

Головним завданням волонтерського
мультимедійного проекту Ukrainer -
експедиція Україною - є знайомство
українців з різних регіонів один з одним.

У ВООЗ кажуть, що європейці стали жити довше        

Тривалість життя жителів деяких
європейських країн за останні 5 років
зросла на рік, показники смертності істотно
знизилися.

Цукерберг: Facebook готовий протистояти

спробам втручання у вибори        

Засновник і керівник Facebook Марк
Цукерберг заявив, що соцмережа більш
підготовлена до спроб стороннього
втручання у вибори, ніж під час
президентських перегонів 2016 року.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

SpaceX обрала першого туриста на Місяць        

Компанія американського мільярдера
Ілона Маска SpaceX обрала першу
приватну особу, яку відправить як туриста
в політ навколо Місяця на борту космічного
корабля Big Falcon Rocket (BFR).

14 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Семена Літопроводця; сплачуємо
борги і слухаємо дуду з басолею. 
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