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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 14.11.18

Пенс пригрозив Китаю холодною війною        

США готові до протистояння у "холодній
війні" з Китаєм, якщо він не змінить своєї
політики в економічній, військовій та
зовнішньополітичній сферах.

Австрійські ЗМІ пишуть про “чорну смугу”

російської розвідки        

Російська військова розвідка в останній час
неодноразово була осоромлена, а її агенти
провалюються все частіше, останній
випадок – в Австрії.

У ФРН виник скандал через “пожертви” лідеру

партії правих популістів        

У Німеччині розгортається скандал навколо
незаконного партійного фінансування
лідера однієї з парламентських фракцій
Бундестагу.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Організаторів опитування про незалежність

Каталонії оштрафували на €4,9 мільйона        

Екс-прем'єр-міністр Каталонії Артур Мас та
його помічники визнані судом
відповідальними за розтрату державних
коштів на проведення опитування про
незалежність...

У Єврокомісії заявили про регрес румунського

правосуддя        

Європейська комісія оприлюднила
доповідь, в якій констатується регрес у
сфері румунського правосуддя і в боротьбі
з корупцією.

ЗМІ: Порошенко провів зустріч із частиною

ієрархів УПЦ МП        

Президент України Петро Порошенко
провів зустріч із частиною ієрархів
Української православної церкви
Московського патріархату.

ООН розгляне оновлену "кримську" резолюцію у

четвер – Кислиця        

Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН
у четвер, 15 листопада, розгляне
оновлений проект резолюції "Ситуація з
правами людини в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополь, Україна".

УПЦ МП готує обгрунтування закликів до

непокори — експерт        

Українська православна церква
Московського патріархату готує ідеологічне
обгрунтування закликів до дестабілізації
ситуації в Україні.
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СУСПІЛЬСТВО

Новинки роспропу: «У війні винні усі, а Росія

бореться за мир»        

Як Кремль намагається використати 100-
річчя завершення Першої світової війни у
своїх цілях

14 листопада. Пам’ятні дати        

Сьогодні Всесвітній день боротьби з
діабетом – одним із найпоширеніших
захворювань у світі.

Поки Крим не повернемо, вмирати не можна -

Джемілєв        

До дня народження уповноваженого
Президента у справах кримськотатарського
народу за підтримки МІП вийшла книга
"Мустафа Джемілєв.Шлях Лідера" Гульнари
Бекірової. 

Окупанти активізувалися на Приазов'ї - штаб

ООС        

Упродовж минулої доби ситуація у зоні
ООС залишалася цілком контрольованою
Об’єднаними силами. У результаті бойових
дій жоден український військовий не
постраждав.

Цьогоріч на українських дорогах загинули понад

2260 осіб        

В Україні за 9 місяців 2018 року
зафіксовано понад 108 тисяч дорожньо-
транспортних пригод, внаслідок чого
загинуло 2 266 людей. 
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У Німеччині судять охоронця "табору смерті"        

В окружному суді німецького Мюнстера у
вівторок слухалася справа про
пособництво та підбурюванні до вбивства у
колишньому нацистському таборі, на яких
підсудний так і не вибачився перед своїми
жертвами.

Німецького соцпрацівника звинувачують у шести

вбивствах        

У Німеччині працівника сфери надання
послуг літнім і немічним звинувачують у
декількох вбивствах і замахах.

Amnesty позбавила фактичного лідера М'янми

звання "Посла совісті"        

Amnesty International заявила, що де-факто
лідер М'янми Аун Сан Су Чжи більше не є
символом надії та відваги і втрачає
найпрестижнішу нагороду у сфері захисту
прав людини.

Google допоможе The New York Times

зацифрувати мільйони архівних фото        

У компанії Google допоможуть
американському виданню The New York
Times оцифрувати кілька мільйонів
архівних фотографій.  

МОН візьметься за плагіат у наукових роботах        

Україна має забезпечити не лише технічну
перевірку тексту робіт на плагіат, а й не
допускати плагіату наукових ідей.
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Археологи збирають гроші на дослідження

середньовічного корабля з дна Дніпра        

Розпочалася кампанія зі збору коштів на
проведення гідроархеологічної експедиції
Національного заповідника «Хортиця» - «В
пошуках флотилій – 2019».  

Для українців запрацювали нові сервіси

YouTube        

В Україні почали працювати два нових
сервіси: аудіострімінг YouTube
Music і YouTube Premium

У Японії чоловік "одружився" з голограмою        

У Японії чоловік одружився з з голограмною
співачкою на ім'я Хацуне Міку.

Сніг з дощем та до 10° морозу — в Україну йде

зима        

В Україні в середу очікується погіршення
погодних умов: вдень сніг з дощем,
місцями ожеледь та налипання мокрого
снігу, на дорогах ожеледиця.

14 листопада: народний календар і астровісник        

Сьогодні перше листопада за старим
стилем; кого закують Кузьма з Дем’яном і
як оминути ману
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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