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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 12.09.18

У США вшановують пам'ять жертв терактів 11

вересня        

Дзвін надії лунав сьогодні зранку у Нью-
Йорку в пам’ять про жертви терактів 11
вересня 2001 року. Таким став перший із
цілої низки поминальних заходів.

У Барселоні відзначили день Каталонії: знову

вимагали незалежності регіону        

У Барселоні 11 вересня сотні тисяч
мешканців міста вийшли на вулиці, щоб
відзначити Національний день Каталонії -
«Діаду».

Росія відправила на нараду ОБСЄ делегатів під

прикриттям - IMI

Частина громадських організацій та
представників ЗМІ, які приїхали на нараду
ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань
держав-учасниць у людському вимірі до
Варшави, перед робочою сесією...
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МЗС Польщі звільнило з керівних посад усіх
випускників московського МДІМО       

У МЗС Польщі майже на 100% змінено
дипломатів на керівних посадах. Зараз на
них немає осіб, які співпрацювали з
комуністичними спецслужбами, або були
випускниками Московського інституту
міжнародних відносин (МДІМО). 

Протести в Румунії: Держсекретар заявив, що

зовнішнього втручання не було        

Державний секретар МВС Румунії Георге
Нуку спростував інформацію про те, що
багатотисячні антиурядові акції протесту,
які відбулись 10 серпня у Бухаресті, були
організовані зовнішніми силами.

Орбан обурився обговоренням санкцій проти

Будапешта у Європарламенті        

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
звинуватив Європейський парламент у
спробі «шантажувати» Будапешт, оскільки
законодавці почали розглядати
дисциплінарні заходи проти його країни.

Штати пообіцяли Ірану швидку реакцію на

ймовірні напади        

США обіцяють притягти Іран до
відповідальності у випадку нападу на
американські дипустанови або громадян.

Прем'єр Вірменії наказав роззброїти охорону

олігархів та чиновників        

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян
наказав Службі національної безпеки (СНБ)
провести обшуки в "спеціальних службах"
олігархів і роззброїти їх.
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УКРАЇНА І СВІТ

Трамп введе санкції за втручання у вибори - ЗМІ        

Президент США Дональд Трамп
збирається підписати указ, що вводить
санкції щодо іноземних осіб та організацій,
які спробують втрутитися у вибори на
території країни.

Трюдо попередив Трампа про небезпеку

“каральних” мит        

Можливе запровадження Штатами
“каральних” імпортних мит на виготовлені у
Канаді автомобілі матиме руйнівні наслідки
для автобудівної галузі.

Торговельна війна Трампа принесла Канаді

майже $300 млн        

Упродовж останніх двох місяців Канада
зібрала із США майже $300 млн у тарифах
та зборах, запроваджених у відповідь на
введення Вашингтоном торговельних
обмежень.

Москалькова сьогодні дасть довідки про

здоров’я Сенцова і Балуха - омбудсмен        

Російський омбудсмен Тетяна
Москалькова пообіцяла у середу, 12
вересня, надати медичні довідки про стан
здоров’я українських політв’язнів Олега
Сенцова і Володимира Балуха.

Сьогодні Верховний суд РФ оголосить

остаточний вирок Сущенку        

У середу, 12 вересня, Верховний суд РФ
розгляне апеляційну скаргу на вирок у
справі незаконно засудженого в РФ
журналіста Укрінформу Романа Сущенка.
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ТОЧКА ЗОРУ

Війни в Сирії та Україні завершилися, якби на те

була воля Москви - МЗС Німеччини        

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас
вважає, що військові конфлікти як в Сирії,
так і в Україні, завершилися б, якби на те
була воля Москви.

Німеччина зробить все для досягнення миру в

Україні – держсекретар Зайберт        

Німеччина розглядає Україну як важливого
партнера і буде продовжувати докладати
зусилля щодо підтримки країни на шляху до
стабілізації та реформування.

На Закарпатті відновлять українсько-польські

Дні добросусідства        

На українсько-польському кордоні в межах
Закарпаття та Підкарпатського воєводства
14-15 вересня відбудуться Дні
добросусідства України та Польщі.

Поїзд "чотирьох столиць" вирушить із Києва 28

вересня        

Поїзд №031 "Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига"
вирушить першим рейсом із Києва 28
вересня.

Чи відмовляться росіяни бути "новою нафтою"

для своїх панів?        

9 вересня по всій Росії пройшли масові
акції протесту проти пенсійної реформи
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СУСПІЛЬСТВО

Схоже на те, що Кремль змушений буде

відмовитися від наступу на Ідліб        

Сирійську опозицію рятує “Південний
газовий коридор”, до якого США, Європа та
Туреччина не підпускають Росію

12 вересня. Пам’ятні дати        

Цього дня  народився Олександр Кошиць
(1875-1944), український хоровий диригент,
педагог, етнограф і композитор, один із
засновників Української республіканської
капели.

Доба в ООС: 33 ворожих обстріли, один боєць

загинув, троє поранені        

Упродовж минулої доби, 11 вересня,
окупанти 33 рази відкривали вогонь по
позиціях наших військ. При цьому
противник двічі застосував озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.

Сестра Сенцова розповіла, що він написав у

заповіті        

Ув’язнений у російській колонії український
режисер Олег Сенцов, який голодує 121
день, передав своїй соратниці з Криму
роботу над своїми незакінченими
фільмами і сценаріями.

Травматизму дітей внаслідок участі у грі "Момо"

в Україні немає - поліція        

В Україні не зафіксовано жодного випадку,
коли б діти травмували себе внаслідок
участі у так званій суїцидальній грі "Момо".
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У Лівії затонуло судно з мігрантами: загинуло 100

осіб        

В Середземному морі біля узбережжя Лівії
затонуло судно з мігрантами, в результаті
загинули більше 100 осіб, з-поміж них 20
дітей.

Тренер Беллью анонсував бій свого підопічного

з Усиком        

Тренер британського боксера Тоні Беллью
Дейв Колдуелл заявив, що угода на
проведення поєдинку між його підопічним і
українським абсолютним чемпіоном світу...

Леся Цуренко потрапила в номінацію «Прорив

серпня» від WTA        

Українська тенісистка пробилася у
чвертьфінал US Open.

Віденський тиждень моди почався з показів

українських дизайнерів       

Десятий ювілейний Віденський тиждень
моди – MQ Vienna Fashion Week –
розпочався у вівторок ввечері з показів
українських дизайнерів Олени Буреніної та
Оксани Мухи.

Вчені зафіксували багато дивних сигналів з

далекої галактики        

Дослідники з Каліфорнійського
університету в Берклі зафіксували 72
дивних сигнали під час розшифровки 400
терабайт радіоінформації, отриманої з
карликової галактики.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

12 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Христофора-золотолампадника;
проганяймо лихе, позбавляймося від
зайвого і співаймо оду розуму. 
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