
21.09.2018 webletter.space/ru/web_letter/671o3pkhh81tfmi9aw7ox6o91jh3bnixpisha9g5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/671o3pkhh81tfmi9aw7ox6o91jh3bnixpisha9g5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 1/6

СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 21.09.18

Смертельна стрілянина в Меріленді: вбивцею

виявилася молода жінка        

Стрілянину в розподільчому центрі ліків у
штаті Меріленд (США), що призвела в
четвер до трьох смертей та поранення
кількох людей, вчинила молода жінка, яка
вкоротила життя й собі.

Підозрюваних в отруєнні Скрипалів раніше

арештовували у Нідерландах        

Підозрювані Британією в отруєнні екс-
офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його
дочки Юлії росіяни Олександр Петров і
Руслан Бошіров раніше були заарештовані
в Нідерландах.

Збитий російський Іл-20: Ізраїль передав Москві

результати розслідування        

Головнокомандувач військово-повітряних
сил Ізраїлю Амік Норкін під час візиту в
Москву передав російським військовим
інформацію у справі про катастрофу
російського літака Іл-20 біля берегів Сирії.
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Держдеп назвав усіх, хто потрапив під нові

санкції проти РФ        
(Список)
Італія з 1 січня перебрала від Австрії
головування в Організації з безпеки і
співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла
продовжити зусилля щодо імплементації
Мінських угод.

США ввели санкції проти організації з КНР через

оборонну співпрацю з Росією        

США, які у четвер ввели персональні
санкцій проти 33 представників сектору
оборони і розвідки РФ, запровадили також
обмеження проти китайської організації та
її директора через співпрацю з
"Рособоронекспортом".

Торговельна війна: Китай закликає США “змінити

поведінку”        

Міністерство комерції КНР сподівається на
зміну підходу Вашингтона у міжнародній
торгівлі.

Прем'єр Ірландії не бачить прогресу у

перемовинах щодо Brexit        

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар
вважає, що за останні шість місяців між
Європейським Союзом та Великою
Британією не було досягнуто прогресу у
питанні щодо ірландського кордону після
виходу Британії з ЄС.

Французький суд наказав Ле Пен пройти

психіатричне обстеження        

Французький суд наказав лідерові партії
"Національне об'єднання" (колишній
"Національний фронт") Марін Ле Пен у
найкоротші строки пройти психіатричне
обстеження.
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УКРАЇНА І СВІТ

Іран в ООН: треба позбавити Ізраїль ядерної

зброї        

Іран попросив Організацію Об'єднаних
Націй (ООН) засудити погрози з боку влади
Ізраїлю та взяти під контроль ізраїльську
ядерну програму.

Євросоюз планує спільний саміт із Лігою

арабських держав        

Європейський Союз хоче провести у
лютому 2019 року спільний саміт з Лігою
арабських держав (ЛАД), однією з головних
тем якого має стати співпраця в питанні
міграції.

Британія збирається створити кібервійська для

протидії загрозі РФ        

Британія має намір створити кібервійська
для протистояння російській загрозі.

Клімкін назвав головну проблему “паспортного

скандалу” з Угорщиною        

Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін пояснив свою позицію щодо
“паспортного скандалу” з Угорщиною.

Погрози РФ вийти з Ради Європи є шантажем

Заходу - Кулеба        

Представник України при Раді Європи
Дмитро Кулеба вважає, що погрози Росії
вийти з цієї організації є шантажем Заходу.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Міс Україна-2018 стала киянка Вероніка

Дідусенко        

Україну на найпрестижнішому
міжнародному конкурсі краси «Міс Світу» у
Китаї представлятиме 23-річна киянка
Вероніка Дідусенко.

Мова, церква, армія, або З чим Петро Порошенко

прийшов у парламент        

Що сподобалося і що не сподобалося
експертам у цьогорічному зверненні
Президента до Верховної Ради

Заборона книжок із РФ "запустила" бум

перекладів українською        

Після введення в 2016 році обмежень на
ввезення російських книг на територію
України книжковий ринок отримав новий
поштовх для розвитку.

21 вересня. Пам’ятні дати        

Щороку 21 вересня з ініціативи ООН
міжнародна громадськість відзначає
Міжнародний день миру.          

Доба в ООС: 22 ворожих обстріли, втрат немає        

Упродовж минулої доби, 20 вересня,
російські окупанти 22 рази відкривали
вогонь по позиціях сил ЗСУ. Тричі – із
застосуванням озброєння, забороненого
Мінськими домовленостями.        
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Чверть людей у світі інфікована туберкульозом -

ВООЗ        

У світі 25% людей інфіковані однією з
найсмертоносніших інфекцій -
мікобактерією туберкульозу.

Останній проект Раїси Панасюк: Дитляндія        

Проект «Дитляндія» передбачає створення
серії дитячих розважально-пізнавальних
передач, учасники яких – діти з
інвалідністю

Синоптики оголосили кінець “бабиного літа”:

коли діставати теплі речі        

У п'ятницю та суботу в Україні
утримається переважно суха й тепла
погода, а в неділю очікуються дощі та
істотне похолодання.

21 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні друга Пречиста, «осенини» і
свято Рожаниці; кого візьме нечиста і
розрізняймо істину від дурості.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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