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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 18.09.18

Нідерланди відреагували на заяву Росії щодо

MH17        

Уряд Нідерландів заявив, що довіряє
результатам розслідування міжнародної
Спільної слідчої групи, які свідчать про вину
Росії.

У Асада повідомили про удари по об’єктах

урядових сил        

У Сирії місцеві засоби інформації
повідомили про ракетні удари по кількох
об’єктах у приморській провінції Латакія,
яку контролюють урядові сили.

У Штатах кажуть, що зниклий російський "Іл"

випадково збили сили Асада        

Російський літак-розвідник Іл-20 з 14
військовослужбовцями, зниклий раніше,
був випадково збитий ППО урядових сил
Сирії.
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Штати звинуватили Росію у сприянні доступу

КНДР до хімзброї        

Постійний представник США Ніккі Гейлі
заявила, що Росія сприяла скасуванню
обмежень для постачання зброї масового
ураження в Північну Корею після вбивства
брата нинішнього лідера КНДР Кім Чен
Нама.

Держдеп США зазнав хакерської атаки – Politico        

Система електронного листування
зовнішньополітичного відомства США у
вересні була атакована невідомими
хакерами.

Кім Чен Ин з дружиною зустріли президента

Південної Кореї у Пхеньяні        

У Пхеньяні стартував третій міжкорейський
саміт, у рамках якого проведуть зустріч
президент Південної Кореї Мун Чже Ін і
лідер КНДР Кім Чен Ин.

Ердоган і Путін домовилися про

демілітаризовану зону в Ідлібі        

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
узгодив з президентом РФ Володимиром
Путіним створення демілітаризованої зони
в сирійській провінції Ідліб.

На саміт Тримор’я з’їхалися представники 12

країн 

Саміт "Ініціативи трьох морів"
(Адріатичного, Балтійського та Чорного)
розпочався у понеділок у Бухаресті.
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УКРАЇНА І СВІТ

Глава МЗС Німеччини відправився на саміт

«Тримор'я»        

Глава МЗС ФРН Гайко Маас відправився до
Бухаресту на саміт «Тримор'я», де має
намір познайомитися з цією ініціативою.

Втручання Росії у вибори: У США розсекретять

частину документів        

Президент США Дональд Трамп віддав
офіційне розпорядження про
розсекречення частини документації по
розслідуванню щодо втручання Росії у
президентські вибори в Сполучених
Штатах.

Трамп хоче запровадити додаткове мито на $200

млрд на продукцію з Китаю        

Головний радник президента США
Дональда Трампа Ларрі Кадлоу підтвердив
плани Білого дому ввести додаткові
тарифи на імпорт з Китаю на загальну
суму $200 млрд.

Сайти Вселенського патріархату зазнають

масованих кібератак - Клімкін        

На тлі призначення Константинополем
повірених у Києві на ресурси Вселенського
патріархату почали здійснюватись
масовані кібератаки.

У Лаврова відреагували на припинення Україною

"дружби" з РФ        

У Міністерстві закордонних справ Росії
назвали "деструктивним кроком"
непродовження Україною договору про
дружбу.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Раді вистачить голосів для припинення

"дружби" з Росією – Герасимов        

У Верховній Раді України вистачить
необхідної кількості голосів для припинення
Договору про дружбу між Україною і Росією.

У Туреччині розслідують купівлю вугілля з

окупованого Донбасу - ЗМІ        

Влада Туреччини першою після України
почала розслідування можливого ввозу
вугілля антрацитової групи з окупованих
районів Донецької та Луганської областей.

Нова брехня Кремля про загибель МН-17: як

виглядає цейтнот і цугцванг одночасно        

Презумпція невинуватості, на яку так
розраховував Кремль (“а вы докажите!”),
розчинилася у кількості російських злочинів
і ще більшої кількості російської брехні
навколо цих злочинів

Три події світу. Німецький акцент, Європарламент

проти Угорщини та ювілейний Волкер        

Заяви Ангели Меркель та Гайко Мааса
дають надію на адекватне сприйняття
офіційним Берліном ситуації в Україні.

18 вересня. Пам’ятні дати        

Сьогодні святкує свій 100-річний ювілей
Одеський національний політехнічний
університет - найстаріший вищий технічний
навчальний заклад на півдні України.
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Бойовики не припиняють порушувати "шкільне

перемир'я": 21 обстріл за добу        

Упродовж минулої доби, 17 вересня,
окупанти 21 раз відкривали вогонь по
позиціях наших військ. Втрат серед
військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Кількість жертв від шторму "Флоренс" у Штатах

сягнула двох десятків людей        

Кількість знайдених жертв внаслідок
тропічного шторму "Флоренс", що вирує на
сході США, у понеділок сягнула двох
десятків осіб, багато людей залишаються
зниклими безвісти.

Демографічна ситуація в Японії погіршується        

На сьогодні 35,6 млн осіб - 28,1% усього
населення Японії, належать до категорії
людей похилого віку.

SpaceX назвала ім'я першого космічного туриста

на Місяць        

Першим космічним туристом, який
полетить в політ на Місяць, стане
японський мільярдер Юсаку Маєзава.

NASA підтверджує, що планета Проксима b може

бути придатною для життя        

Вчені NASA підтвердили, що Проксима b -
планета, що обертається на орбіті
Проксими Центавра (найближчої до нашого
Сонця зірки), дуже ймовірно, є придатною
для життя.
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NASA нарешті розгледіло невловиму

юпітеріанську "баржу"        

Національне управління з повітроплавання
і дослідженню космічного простору США
(NASA) опублікувало ще один знімок,
зроблений з поверхні Юпітера.

Бабине літо: цього тижня українцям обіцяють до

+ 28°        
(КАРТА)
В Україні у вівторок, 18 вересня, очікується
тепла й без опадів погода.

18 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Захарії та Єлисавети; чого чекати:
дощів чи сонця і шукаємо зиск від
консенсусу розуму з емоціями. 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


