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СВІТ

Єдина країна - Україна і світ 13.09.18

Трамп підписав указ про санкції проти іноземців

за втручання у вибори        

Президент США Дональд Трамп підписав
указ, що дозволить запроваджувати санкції
проти іноземців, які намагаються
втрутитися в американські вибори.

Санкцій за втручання у вибори недостатньо -

американський сенатор        

Указ щодо введення санкцій за втручання у
вибори США недостатньо далеко заходять.

Чехія підтримала збереження європейських

санкцій проти Росії        

Санкції Європейського союзу проти Росії -
виправдані і не підлягають скасуванню.
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Держдеп засудив плани проведення "виборів" в

ОРДЛО        

Сполучені Штати засуджують оголошення
плану проведення "виборів" у так званих
"Донецькій та Луганській народних
республіках".

Польща занепокоєна рішенням Європарламенту

в справі Угорщини        

Варшава занепокоєна рішенням
Європарламенту, який більшістю голосів
підтримав порушення проти Угорщини
процедури, що передбачає позбавлення
країни-члена права голосу...

Референдум у Македонії: прем'єр закликає

голосувати “за краще майбутнє”        

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв
закликав співгромадян проголосувати за
європейське майбутнє на референдумі з
перейменування країни.

Туреччина перекидає свої війська в Ідліб -

Reuters        

Туреччина зміцнює свої позиції в сирійській
провінції Ідліб, що перебуває під контролем
сил, які протистоять Дамаску.

КНДР і Південна Корея відкриють спільний пункт

оперзв’язку поблизу кордону        

Південна Корея і КНДР планують відкрити
пункт оперативного зв'язку 14 вересня, що
є історичним кроком вперед у відносинах
між країнами.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

США стали найбільшим виробником нафти у

світі        

Вперше за 45 років США стали світовим
лідером за обсягом видобутої нафти.

Сущенко у російському суді: Долі людей тут

вирішуються за 10 хвилин        

Засідання Верховного суду РФ, на якому
визнано законним вердикт Московського
міського суду про 12 років ув'язнення для
журналіста Укрінформу Романа Сущенка,
тривало лише 10 хвилин

Мрії ідіотів, або Як Кремль задумав “розвалити”

Україну        

Черговий російський військовий експерт
розвів баляси про розпад України на кілька
невеликих держав. Десь ми вже таке чули

Президент Сербії закликає співвітчизників

припинити жити прагненням реваншу        

Сьогоднішня Сербія показує, що шовінізм
як ідеологія чи світогляд приречені на
програш у змаганні з елементарним
прагненням людей до безпеки і добробуту.
Росіє, чуєш?
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13 вересня. Пам’ятні дати        

Цього дня 1648 року українські війська під
проводом Богдана Хмельницького здобули
тріумфальну перемогу над польською
шляхтою у триденній битві під Пилявцями.

Доба в ООС: 38 ворожих обстрілів, двоє бійців

поранені        

Упродовж минулої доби, 12 вересня,
російські окупанти 38 разів відкривали
вогонь по позиціях українських військ. При
цьому ворог тричі застосовував озброєння,
заборонене Мінськими домовленостями.

У Києві вбили відомого кримського волонтера        

Кримський активіст і волонтер Анатолій
"Талібан" Декін був убитий в Києві.

Невакцинованих дітей не пускатимуть на заняття

у школи та дитячі садки        

Міністерство освіти та науки спільно з МОЗ
видало указ, у якому йдеться, що
невакцинованих дітей не пускатимуть на
заняття у школи та дитячі садки.

Усик - Беллью: Названо місце проведення бою        

Промоутер Едді Хірн, який веде справи
британського боксера Тоні Беллью і, з
недавніх пір, українського боксера
Олександра Усика заявив, що контракт на
їх бій повинен бути підписаний найближчим
часом.
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Книга “Страх” про Трампа б'є рекорди з

продажів у Штатах        

Книга “Страх” члена редколегії “Washington
Post” Боба Вудворта, яка розповідає про
перипетії життя у Білому домі часів
Адміністрації Трампа, встановила рекорд
продажів у США.

Google підготував користувачам Chrome

неприємний сюрприз        

На користувачів браузера Google Chrome
чекає розчарування, адже після оновлення
браузер почне споживати на 13% більше
оперативної пам'яті.

Apple представила осінні новинки        

У новому кампусі Apple Park в
каліфорнійському місті Купертіно компанія
представила свої гаджети.

Астрономи отримали знімок галактики із сузір'я

Чаші        

Галактика знаходиться на відстані 65
мільйонів світлових років від Землі.

13 вересня: народний календар і астровісник        

Сьогодні останній день літа за старим
стилем; настанова для вагітних і як шукати
спільну мову.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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