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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 11.03.19

Польща, Угорщина і Чехія спільно відзначили 20-

річчя приєднання до НАТО        

НАТО залишається важливим гарантом
безпеки у регіоні та світі.

Туреччина вислала трьох німецьких журналістів        

Турецькі влада вислала з країни трьох
німецьких журналістів, що веде до нового
витка напруженості між двома державами.

Трамп хоче взяти $8 мільярдів на прикордонну

стіну в бюджеті 2020 року – ЗМІ        

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп
має намір залучити $8,6 млрд на
будівництво стіни на кордоні з Мексикою в
бюджеті 2020 року, проект якого буде
представлений уже в понеділок.
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УКРАЇНА І СВІТ

Пучдемон балотується до Європарламенту        

Колишній президент Каталонії Карлос
Пучдемон, проти якого в Іспанії порушена
карна справа, балотується до
Європейського парламенту від політичної
партії “Junts per Catalunya”.

В Індії проведуть наймасовіші в історії людства

парламентські вибори        

В Індії офіційно оголосили про організацію
загальних виборів до парламенту, на яких
голосуватимуть близько 900 млн виборців,
відтак вони стануть наймасштабнішими в
історії людства.

До аудиту Укроборонпрому слід залучити

всесвітньо відому компанію - Порошенко        

Для того, щоб забезпечити довіру, зокрема,
й міжнародних партнерів, до результатів
аудиту Укроборонпрому, його має
провести всесвітньо відома аудиторська
компанія.

У Ростові затримали і відпустили

кримськотатарських активістів        

На в'їзді в Ростов-на-Дону поліція
затримала чотирьох кримськотатарських
активістів, які їхали на суд над їхніми
земляками у справі організації "Хізб ут-
Тахрір".

ТОЧКА ЗОРУ

Борислав Брондуков. Про бідного Федула

замовте слово        

Укрінформ продовжує серію публікацій
мультимедійного циклового проекту
"КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ"

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2656522-pucdemon-balotuetsa-do-evroparlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2656468-v-indii-provedut-najmasovisi-v-istorii-ludstva-parlamentski-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2656486-do-auditu-ukroboronpromu-slid-zaluciti-vsesvitno-vidomu-kompaniu-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2656540-u-rostovi-zatrimali-i-vidpustili-krimskotatarskih-aktivistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2654573-borislav-brondukov-pro-bidnogo-fedula-zamovte-slovo.html


11.03.2019 webletter.space/ru/web_letter/6udak5d8cdaqxjedsh1e1wsufhndjke9cs96rar5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6udak5d8cdaqxjedsh1e1wsufhndjke9cs96rar5dpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 3/6

Житомирський Лувр Оноре де Бальзака        

«Точка на карті» запрошує у мандрівку до
Літературно-меморіального музею Оноре
де Бальзака, що у селі Верхівня
Ружинського району

СУСПІЛЬСТВО

У християн східного обряду починається

Великий піст        

У християн східного обряду 11 березня
розпочинається Великий піст, який
триватиме до 28 квітня – Світлого
Христового Воскресіння.

11 березня. Пам’ятні дати        

Сьогодні Європейський день пам’яті жертв
тероризму.

На Донбасі зберігається "тиша"        

Минулої доби російські окупаційні війська
вогонь по позиціях Об'єднаних сил не
відкривали.       

У Москві на протести вийшли 15 тисяч осіб        

На проспекті академіка Сахарова в Москві
пройшов мітинг за вільний інтернет. Він
став найбільшою за останній час
опозиційною акцією.
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У катастрофі літака Ефіопських авіаліній

загинули 19 співробітників ООН        

19 співробітників Організації Об’єднаний
Націй були на борту літака Ефіопських
авіаліній, який зазнав аварії у неділю, 10
березня. Всі вони загинули.

Вбивство брата Кім Чен Ина: суд у Малайзії

звільнив підозрювану        

Громадянку Індонезії, яку підозрювали у
вбивсті Кім Чен Нама, брата лідера КНДР
Кім Чен Ина, звільнили з-під варти.

Блекаут у Венесуелі: країна вже чотири доби без

світла        

Мешканці Венесуели вже четверту добу
страждають без електропостачання через
серйозну аварію на великій ГЕС.

Boeing скасував презентацію нового літака

через авіакатастрофу        

Компанія Boeing після аварії Boeing 737-8
MAX авіакомпанії Ethiopian Airlines
оголосила про скасування призначеної на
13 березня презентації нових літаків
модельного ряду BBJ-777X.

Китайці профінансують будівництво найдовшого

в світі підводного тунелю        

Китайська корпорація профінансує
будівництво найдовшого в світі підводного
залізничного тунелю, який з'єднає столиці
Фінляндії та Естонії.
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Науковці розрахували масу Чумацького шляху        

Маса Чумацького шляху складає приблизно
1,5 трильйона мас Сонця.

11 березня: народний календар і астровісник        

Нині Чистий понеділок; жуємо жилованики,
п’ємо святу воду, уникаємо пустопорожніх
балачок і спостерігаємо за Венерою і
Марсом

СПОРТ

Історична перемога Підручного        

Дмитро врятував сезон для українського
біатлону.

Чемпіонат України з футболу: "Шахтар"
розгромив "Карпати", "Динамо" обіграло

"Арсенал"        

Лідери національної першості здобули
упевнені перемоги у 21-му турі чемпіонату
України з футболу серед команд Прем'єр-
ліги.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства
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