
18.03.2019 webletter.space/ru/web_letter/6mhoh4s7zeeqhxgwpywh54dqm3tr41e64k9gwzxudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/6mhoh4s7zeeqhxgwpywh54dqm3tr41e64k9gwzxudpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 1/6

СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 18.03.19

Мусульмани Німеччини вимагають посилити

охорону мечетей        

Після теракту в Новій Зеландії мусульмани,
які живуть у Німеччині, вимагають від влади
посилити охорону мечетей.

У двох катастроф Boeing 737 MAX 8 є спільні

риси - міністр        

Дані з "чорних скриньок" літака Boeing 737
MAX 8, який 10 березня впав у Ефіопії, та
лайнера, який розбився у жовтні 2018 року
в Індонезії, вказують на "схожі риси" цих
двох авіакатастроф.

США планують залишити в Сирії близько тисячі

військових - WSJ        

Міноборони США планує залишити в Сирії
військовий контингент чисельністю близько
1 тис. осіб.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Росія втратила $150 мільярдів за 5 років окупації

Криму - Bloomberg        

За 5 років окупації Криму економіка Росії
зменшилася більш ніж на 10 відсотків, 150
мільярдів доларів, у порівнянні з 2013
роком.

Анексією Криму Росія зруйнувала довіру - глава

МЗС Німеччини        

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко
Маас у п'яту річницю незаконної анексії
Криму Росією жорстко засудив дії Москви.

Порошенко про Крим: На жодні торги й

підкилимні домовленості ми не підемо        

Забезпечення відновлення територіальної
цілісності, суверенітету і незалежності
України залишається найважливішим
завданням для влади і Президента.

Підтримка України залишається непохитною -

міністр оборони Канади        

У п'яту річницю анексії Криму міністр
оборони Канади Харджит Сінгх Сейджан
наголосив, що його країна непохитно
підтримуватиме Україну.

Ким для світу стала Канада Трюдо за Америки

Трампа        

Ціна принципів у зовнішній політиці стає
все дорожчою
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СУСПІЛЬСТВО

Американська «Влада» напередодні українських

виборів. Кіно дня        

В українському прокаті демонструється
картина Адама МакКея «Влада»

18 березня. Пам’ятні дати        

Цього дня, у 1913 році, у Львові було
створено українську військову організацію
«Січові стрільці».

Донбас: окупанти гатять із мінометів та ПТРК,

один боєць загинув        

За минулу добу російсько-окупаційні
війська 10 разів порушили режим
припинення вогню. Внаслідок обстрілів
один український захисник загинув, двоє
отримали поранення.

Екстрена медична служба отримає з бюджету

мільярд гривень        

Цього року служба екстреної медичної
допомоги отримає 1 млрд грн бюджетних
коштів.

Циклон "Ідай" накрив південний схід Африки,

понад 150 загиблих        

Понад 150 осіб загинули і сотні зникли
безвісти після того, як циклон "Ідай" накрив
південний схід Африки.
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"Залишаючи Неверленд": з дитячого музею в

США прибрали речі Майкла Джексона        

Дитячий музей в Індіанаполісі прибрав три
експонати, пов'язаних з Майклом
Джексоном, на тлі скандалу зі
звинуваченнями співака в педофілії.

У Польщі саджатимуть на п’ять років за підробку

пробігу автомобіля        

Сейм Польщі проголосував за зміни в
законодавстві, що передбачають серйозні
покарання за фальсифікування даних
пробігу автомобіля.

Boeing представив найдовший пасажирський

літак у світі        

Американська корпорація Boeing провела
презентацію найдовшого пасажирського
літака в світі — далекомагістрального
лайнера Boeing 777-9X.

Airbus випробовує доставку вантажів на судно

дроном        

Європейський консорціум Airbus Helicopters
провів випробування безпілотного апарата
Skyways — дрон успішно доставив вантаж
із берега на судно.

Поштового голуба продали в Бельгії більш ніж за

мільйон євро        

Фламандський голуб на прізвисько
Армандо став найдорожчим голубом, який
коли-небудь продавався в світі.
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Людство не зможе зупинити потепління в Арктиці

– звіт ООН        

Навіть у тому випадку, якщо людство
знизить кількість викидів парникових газів в
рамках Паризької угоди, температура в
Арктиці все одно підніметься на 3-5
градусів Цельсія...

Багато сонця та +22: де сьогодні буде

найтепліше        

У понеділок, 18 березня, в Україні - тепла
погода із температурою вдень до +19
градусів, без опадів, але у вівторок
температура знову знизиться.

18 березня: народний календар і астровісник        

Що сниться господині на Конона; берімося
за чепіги і готуємося до чергового
супермісяця 
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


