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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 11.09.18

Трамп продовжив надзвичайний стан у США        

Режим надзвичайного стану в США,
введений після терактів 11 вересня 2001
року, продовжено ще на один рік.

ЄС засудив порушення прав людини під час

«пенсійних протестів» у Росії        

Євросоюз закликає російське керівництво
дотримуватися міжнародних зобов'язань
під час реагування на мирні акції протесту,
що пройшли напередодні у багатьох містах
РФ.

Росія зігнала 300 тисяч військових і 36 тисяч

танків на навчання "Восток-2018"        

Сьогодні стартують найбільші в історії
Російської Федерації військові навчання
"Восток-2018", в яких візьмуть участь
майже 300 тисяч військовослужбовців.
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США готові ввести санкції проти Міжнародного

кримінального суду в Гаазі - Болтон        

Радник президента США з питань
нацбезпеки Джон Болтон назвав
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі
небезпечним і безвідповідальним на тлі
намірів суду розслідувати...

США пригрозили Асаду жорсткою відповіддю на

застосування хімзброї        

США пригрозили сирійському уряду
жорсткими заходами у разі застосування
військами Башара Асада хімічної зброї.

П'ять країн ЄС закликають Ізраїль не чіпати

бедуїнське поселення        

Уряди п'яти держав ЄС звернулися до
Ізраїлю із закликом не втілювати в життя
рішення Верховного суду країни зі знесення
поселення Хан аль-Ахмар.

Кім Чен Ин пропонує Трампу нову зустріч – Білий

дім        

Президент США Дональд Трамп отримав
листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина
з проханням про нові переговори.

Столтенберг зустрінеться з представниками

адміністрації Трампа        

Генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг на цьому тижні відвідає США.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

The Guardian: лідери ЄС зберуться на

позачерговий самміт щодо Brexit        

На початку наступного тижня під час
зустрічі в Зальцбурзі лідери ЄС анонсують
спеціальний саміт по Brexit, запланований
на листопад.

США на конференції ОБСЄ закликали РФ

звільнити Сенцова        

Глава американської делегації ОБСЄ,
посол Майкл Козак знову закликав Росію
звільнити ув’язненого українського
режисера Олега Сенцова та інших
українських політичних в’язнів.

Україна засуджує візит делегації зі Швейцарії до

окупованого Криму        

Посольство України засудило візит
швейцарської делегації до окупованого
Росією Криму.

Куць обговорив з ОБСЄ ключові проблеми

Донеччини        

Після смерті ватажка "ДНР" Олександра
Захарченка бойовики не йдуть на контакт в
питаннях гарантії безпеки для працівників,
які проводять відновлення об'єктів
інфраструктури.

В Україну прибув перший локомотив General

Electric        

У порт Чорноморськ прибув перший
локомотив General Electric "Тризуб".
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СУСПІЛЬСТВО

Яка “краплина” від Кремля переповнила чашу

терпіння Заходу        

Зашморг на шиї Росії може бути знятий
тільки в разі принципової зміни російської
зовнішньої політики. А це можливо лише
при кардинальній зміні персоналій у Кремлі

Три події світу. Візит Курца, друковані пристрасті

та Меркель і Макрон у пошуках майбутнього        

Зашморг на шиї Росії може бути знятий
тільки в разі принципової зміни російської
зовнішньої політики. А це можливо лише
при кардинальній зміні персоналій у Кремлі

Загадкове вбивство професора та незаконний

управитель із Литви. Миколаїв за місяць        

Як просувається розслідування трагічної
смерті вченого, чи можна вибрати гідну
альтернативу жеку й чи варто щодня
співати гімн у школі, аби вирости
патріотом?

11 вересня. Пам’ятні дати        

Цього дня 2001 року у США здійснено
наймасштабніший в історії людства
терористичний акт.

Сенцов написав заповіт на свою творчість в разі

смерті - сестра        

Український режисер Олег Сенцов, який
тримає голодування 120 днів, написав
заповіт на свою творчість в разі смерті.
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ООС: 24 ворожі обстріли за добу, один боєць

загинув, двоє поранені        

Упродовж минулої доби, 10 вересня,
російські окупанти 24 рази відкривали
вогонь по позиціях українських військ. Тричі
– із застосуванням озброєння,
забороненого Мінськими домовленостями.

На "Титані" сталася техногенна катастрофа, яку

окупанти хотіли приховати - МінТОТ        

Хімічні викиди на кримському заводі
"Титан" відбулися внаслідок техногенної
катастрофи, яку окупаційна влада хотіла
приховати.

На Донбасі виявлені новітні російські системи

РЕБ        

На Донбасі виявлено новітню систему
радіоелектронної боротьби, що надійшла
на озброєння Збройних сил Росії в цьому
році, а також кілька інших сучасних систем.

Беллью: Усик – справжній монстр у бою і

феноменальний боксер        

Британський боксер Тоні Беллью
прокоментував майбутній бій проти
абсолютного чемпіона світу у важкій вазі
українця Олександра Усика.  

Джокович: Саме Піт Сампрас надихнув мене

зайнятися тенісом        

Переможець US Open-2018 сербський
тенісист Новак Джокович поділився
емоціями від повторення результату Піта
Сампраса за кількістю перемог на турнірах
Grand Slam.
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Вчені з'ясували природу візерунків на Місяці        

Дослідники Ратгерського університету в
США пояснили виникнення загадкових
візерунків на поверхні Місяця.

Дощі та грози накриють більшість областей

України        
(КАРТА)
У більшості областей України у вівторок, 11
вересня, пройдуть короткочасні дощі,
можливі грози, температура вдень 20-25°.

11 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Івана «Головосєка»; чому українці
цього дня не варили і не їли борщ, а також
обираймо між орацією і ламентацією. 
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