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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 17.09.18

Трамп поставив під сумнів законність

"російського розслідування"        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
назвав "незаконним" розслідування на чолі
зі спецпрокурором Робертом Мюллером
щодо втручання Росії...

Президент Південної Кореї полетить в Пхеньян        

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін
вирушить до Пхеньяна на зустріч з
північнокорейським лідером Кім Чен Іном
на літаку по так званому західному
авіакоридору.

“Жорсткий Brexit” та міграція: Меркель і Курц

обговорили теми неформального саміту        

На саміті в Зальцбурзі 20 вересня
головними темами будуть Brexit і міграція.
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УКРАЇНА І СВІТ

Петрову і Боширову допомагали медик і куратор

з посольства РФ — The Mirror        

Британська влада заявила про наявність
двох ймовірних спільників у Олександра
Петрова і Руслана Боширова, яких поліція
вважає винними в отруєнні Сергія
Скрипаля та його дочки Юлії.

Кожен четвертий дипломат РФ у Швейцарії є

шпигуном - ЗМІ        

Швейцарська розвідка вважає, що кожен
четвертий російський дипломат, який
працює в Швейцарії, є шпигуном. 

Білоруська церква має намір отримати

автокефалію        

Білоруська автокефальна православна
церква має на меті офіційно отримати
статус автокефалії.

Росія не має права оглядати іноземні судна в

Азовському морі — дипломат        

Затримання російськими військовими
кораблями українських та іноземних суден
в українській частині Азовського моря і
Керченської протоки є грубим порушенням.

На Азовському морі планують створити базу ВМС

до кінця року        

На Азовському морі планується до кінця
року створити військово-морську базу ВМС
ЗСУ для відсічі агресивним діям Російської
Федерації в цьому регіоні. Наразі ж
спущено на воду два бронекатери.

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2539098-petrovu-i-bosirovu-dopomagali-medik-i-kurator-z-posolstva-rf-the-mirror.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2539068-kozen-cetvertij-diplomat-rf-u-svejcarii-e-spigunom-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2539134-biloruska-cerkva-mae-namir-otrimati-avtokefaliu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2539102-rosia-ne-mae-prava-ogladati-inozemni-sudna-v-azovskomu-mori-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2539096-na-azovskomu-mori-planuut-stvoriti-bazu-vms-do-kinca-roku.html


17.09.2018 webletter.space/ru/web_letter/6wdb6hf1qhksibn8jt6stk46ryrbiw8ghmahqedddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6wdb6hf1qhksibn8jt6stk46ryrbiw8ghmahqedddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/6

ТОЧКА ЗОРУ

Партнерство України і Польщі має спиратися на

історичну правду — канцелярія прем'єра РП        

Стратегічне партнерство України і Польщі
має спиратися на історичну правду, а
також гідне вшанування і поховання усіх
жертв війни і політичних репресій, останки
яких перебувають на території обох країн.

У МЗС Польщі порахували, скільки українців

отримали “карту поляка”        

З 2008 по 2017 роки карту поляка
отримали 101 тис. 937 громадян України.

Жіноча збірна України виграла «бронзу»

чемпіонату Європи з баскетболу 3х3        

В матчі за третє місце наші баскетболістки
обіграли Італію.

Україна на 88 місці у доповіді ООН щодо розвитку

людства        

Експерти ООН визначили 88 місце для
України в Доповіді щодо індексу людського
розвитку серед 189 країн, де ситуація
оцінювалася за низкою параметрів якості
людського життя.

Як «авторські» норми, підтримані

Європарламентом, вплинуть на Україну 

За умовами Угоди про Асоціацію,
нововведення, що стосуються авторського
права, після остаточного затвердження у
Європі можуть «продублювати» і у
вітчизняному законодавстві
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СУСПІЛЬСТВО

Створення “роботів-убивць” триватиме, поки є

недовіра і суперництво між наддержавами        

Поки не складеться певний паритет у
володінні новою зброєю, доти реальних
кроків захисту від загроз, що несе зброя зі
штучним інтелектом, зроблено не буде

Зимовий/літній час: економія від переводу

стрілок – вже не аргумент        

Опитані нами експерти переконують, якщо
сто років тому переведення стрілок можна
було обґрунтувати економією
електроенергії, то нині цей аргумент є
смішним

Як не подружитися з Момо: батьки, діти й

соцмережі…        

Як захистити свою дитину від потенційно
небезпечних контактів – поради
спеціалістів, психологів

17 вересня. Пам’ятні дати        

Сьогодні в Україні відзначають День
рятівника. 

Доба в ООС: 30 ворожих обстрілів, втрат немає        

Упродовж минулої доби, 16 вересня,
російські окупанти 30 разів відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ, двічі – із
застосуванням озброєння, забороненого
Мінськими домовленостями.
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Кількість жертв шторму "Флоренс" в США зросла

до 15 осіб        

Ураган "Флоренс" послабшав до тропічного
шторму і вже забрав життя 15 людей в
штатах Північна Кароліна і Південна
Кароліна.

У Зімбабве 28 осіб загинули від холери        

У Зімбабве щонайменше 28 людей
загинули від холери, число хворих
перевищило 5 тисяч.

Перший в світі поїзд на водневому паливі

виконав перший рейс        

Перший в світі поїзд на водневих паливних
елементах Coradia iLint виконав у неділю,
16 вересня, свій тестовий рейс в
Бремерферді.

Мільярдер Марк Беніофф купує журнал Time        

Глава корпорації Salesforce Марк Беніофф
разом з дружиною купують журнал Time у
медійного конгломерату Meredith.

"Донбас: ПереPROчитання образу": виставка у

Києві розвіє пропаганду РФ        

Інформаційно-просвітницька,
контрпропагандистська виставка "Донбас:
переPROчитання образу", підготовлена
Українським інститутом національної
пам'яті спільно з Національним музеєм
історії України, відкриється 18 вересня у
Києві.
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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.

Про кухню козака Енея й справжню історію

«Мертвих душ»        

Полтавський краєзнавець Віталій
Закладний написав книгу рецептів усіх
страв, що згадуються в поемі "Енеїда"
Котляревського

17 вересня: народний календар і астровісник        

Нині ікони «Неопалима купина»; куди
показує компас осені та про що мовчать
зорі.
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