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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 10.09.18

Сирійська опозиція завдала ракетного удару по

позиціях військ Асада        

Загони Сирійської вільної армії (СВА) в
провінції Ідліб завдали ракетні удари по
позиціях військ режиму Асада.

Розвідка США повідомила про дозвіл Асада

застосувати хімзброю в Ідлібі        

Президент Сирії Башар Асад дозволив
своїм військам в ході атаки в провінції Ідліб
застосувати хлор.

"Пенсійні" протести в Росії: у 33 містах уже

понад 800 затриманих        

У Росії під час акцій протесту проти
пенсійної реформи станом на 20.00
затримали вже більше 800 осіб.
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У Москві Жириновський побив учасника мітингу        

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський
побився з одним з учасників мітингу проти
пенсійної реформи на Пушкінській площі в
Москві.

В Кетені протестують у зв'язку із загибеллю

молодого німця        

У німецькому Кетені пройшла акція
протесту в зв'язку з загибеллю в ніч на
неділю після бійки з афганцями 22-річного
громадянина ФРН.

Отруєння Скрипалів: Британія обіцяє спіймати

злочинців, щойно вони покинуть РФ        

Підозрюваних у нападі на екс-агента
російських спецслужб Сергія Скрипаля та
його доньку Юлію притягнуть до
кримінальної відповідальності, якщо вони
коли-небудь виїдуть з Росії.

Британія передумала виводити свої війська з

ФРН        

Британія не буде виводити свій військовий
контингент з ФРН через загрози з боку
Росії.

Чоловік з ножем поранив сімох людей в центрі

Парижа        

Сім людей отримали ножові поранення в
результаті нападу озброєного злочинця в
центрі Парижа.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Франція витратить 3,6 мільярда на оновлення

військових супутників        

Франція планує витратити 3,6 млрд євро
на оновлення супутників, якими
користується Міністерство оборони.

Пенс обіцяє довести, що не він автор статті про

Трампа        

Віце-президент США Майк Пенс готовий на
поліграфі довести, що не причетний до
написання скандальної статті в New York
Times.

Канадських депутатів закликають допомогти

звільнити Сенцова        

У парламенті Канади зареєстровано
петицію, яка закликає депутатів докласти
зусиль до звільнення українських
політичних в’язнів.

Фріланд привітала відкриття Україною

Генконсульства у Едмонтоні        

Міністр закордонних справ Канади Христя
Фріланд привітала Україну із відкриттям
нового Генерального консульства у
столиці провінції Альберта, місті
Едмонтон.

Братство джавелінів. Що насправді заповідав

нам Маккейн?        

Щоб зміни були незворотними,
євроатлантизм має отримати своє місце
не лише в Конституції, а й у душі й розумі
українця
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СУСПІЛЬСТВО

Клас, пенальті, шість очок        

Збірна України здобула другу перемогу в
Лізі націй.

Станція «Памір»: від військового об’єкта до

туристичного        

На одній із найвищих вершин буковинських
Карпат - на горі Томнатик - з 1960-х аж до
середини 1990-х років працювала секретна
радіолокаційна станція

10 вересня. Пам’ятні дати        

Сьогодні Всесвітній день запобігання
самогубствам.

Доба в ООС: 25 ворожих обстрілів, втрат немає        

Упродовж минулої доби, 9 вересня,
окупанти 25 разів відкривали вогонь по
позиціях наших військ. При цьому
противник двічі застосував озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.

Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на шосте

місце, Цуренко оновила особистий рекорд        

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна
піднялася на одну позицію і посідає 6-те
місце в оновленому 10 вересня рейтингу
Жіночої тенісної асоціації (WTA).
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Плавання: Андрій Говоров переміг на етапі Кубка

світу        

Українець фінішував першим на дистанції
50 метрів батерфляєм.

Джокович став 14-кратним переможцем турнірів

Великого шолома        

Сербський тенісист Новак Джокович
переміг аргентинця Хуана Мартіна дель
Потро у фіналі турніру серії "Великого
шолома" US Open-2018.

На Лондонському тижні моди відмовляться від

хутра        

Цього року на Лондонському тижні моди
вперше не буде хутра.

Як подолати безсоння: Супрун поділилася

своїми лайфхаками        

Виконувач обов'язків міністра охорони
здоров'я Уляна Супрун дала поради, які
допоможуть налагодити повноцінний сон.

Коцюбинський. 1. Сонцепоклонник та його божі

квіти        

Укрінформ продовжує серію публікацій
мультимедійного циклового проекту
“КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ”
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Коцюбинський. 2. Сонцепоклонник та його божі

діти        

Завершуємо розповідь про письменника
Михайла Коцюбинського в рамках
мультимедійного циклового проекту
“КАЛИНОВИЙ К@ТЯГ”

10 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні угодників Божих Києво-
Печерських; якою буде зима і на що варто
дивитись. 
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