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ТОП
У світі зафіксували 28,3 мільйона випадків
коронавирусу
Станом на ранок 11 вересня в світі
зареєстрували 28 328 087 випадок
коронавирусу, зокрема 913 918 смертей і 20
342 702 випадків одужання.

В Італії зростає кількість нових випадків
COVID-19
Протягом останньої доби в Італії зафіксували
1597 нових випадків зараження коронавірусом.

Канада та ЄС закликають владу Білорусі до
національного діалогу
З огляду на недемократичність останніх
виборів президента Білорусі владі цієї країни
слід розпочати національний діалог для
пошуку виходу з кризи.

Microsoft: хакери з Росії, Китаю та Ірану
атакують штаби і Трампа, і Байдена
Російські хакери атакували понад 200
організацій, що мають відношення до
президентської кампанії у США.

МВФ вимагає від України гарантій
незалежності усіх антикорупційних органів
Для продовження програми фінансової
підтримки МВФ, Україні слід зберігати
незалежність усіх антикорупційних органів.

СВІТ
Трамп продовжив на рік надзвичайний стан
у США
Президент США Дональд Трамп продовжив до
14 вересня 2021 року чинність надзвичайного
стану, запровадженого у країні після терактів
11 вересня 2001-го.

ЄС жорстко оцінив спроби уряду Британії
“ревізувати” Brexit
Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за
підсумками надзвичайної зустрічі спільного
Комітету ЄС-Велика Британія щодо виконання
Угоди про вихід цієї країни з ЄС та
наголосила, що спроби Британії дати Угоді
власну інтерпретацію підривають довіру між
сторонами.

ЄС має виробити єдину політику у сфері
міграції - Меркель
Країни ЄС за останні п'ять років так і не
спромоглися виробити єдиного підходу до
розв'язання проблеми біженців, але відкладати
це далі вже не можна.

Путін і Лавров вибачилися перед
президентом Сербії за хамство МЗС РФ
Президент Сербії Александар Вучич заявив,
що президент РФ Володимир Путін вибачився
перед ним за хамський випад офіційного
представника МЗС РФ Марії Захарової.

УКРАЇНА І СВІТ
Канада та ЄС закликають Україну до
продовження реформ
Україні слід продовжувати рух шляхом
масштабних реформ і протистояти корупції та
інтересам окремих осіб, які діють супроти
загального блага.

Політв'язня Мусліма Алієва доправили до
башкирської колонії
Політв'язень Муслім Алієв, після етапування з
Криму доставлений до російської виправної
колонії № 2 в Башкортостані.

Трьом кримським татарам у Росії
продовжили незаконний арешт до 13 грудня
Південний окружний військовий суд Ростована-Дону (РФ) на три місяці продовжив
незаконний арешт трьом фігурантам
«красногвардійської справи Хізб ут-Тахрір».

У Харкові розробили систему охолодження
для супутника, який американці замовили в
ЄС
Харківська компанія ФЕД розробила та
виготовила основну частину нової системи
охолодження для найбільшого супутника, який
американська SES замовила у Європейського
космічного агентства.

УКРАЇНА
Страйк у Кривому Розі: біля будівлі КЗРК
ставлять намети
Шахтарів Криворізького залізорудного
комбінату не задовольнили пропозиції,
викладені у «меморандуму примирення». Вони
повернулися в шахту, учасники наземного
протесту розбивають намети.

Кориневич - про постачання води до Криму:
Ми не повинні вирішувати за окупанта його
проблеми
Українські громадяни в окупованому Криму
підтримують позицію України щодо
постачання води на півострів тільки після його
деокупації.

Чубаров: Укрпошта принесла мені додому
лист від окупаційного "верховного суду"
Криму
Голова Меджлісу кримськотатарського народу
Рефат Чубаров заявляє, що отримав через
Укрпошту на домашню адресу лист від
окупаційного "верховного суду" Криму.

Як захищатимуть свідків: Монастирський
розповів деталі
Український парламент найближчим часом
розгляне законопроект про створення
Національної служби з захисту учасників
кримінальних проваджень.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти відкривали вогонь біля двох
населених пунктів
За минулу добу окупанти тричі відкривали
вогонь на Донбасі.

СУСПІЛЬСТВО

11 вересня. Пам’ятні дати
Сьогодні світ згадує трагічні події 11 вересня
2001 року, коли у США було здійснено
наймасштабніший в історії людства
терористичний акт.

Культура діалогу важлива для формування
політичної нації - Ян Валетов
Мистецтво діалогу - важливий чинник задля
формування політичної нації.

До +30° і без опадів: синоптики дали прогноз
на вихідні
У п'ятницю, 11 вересня, в Україні мінлива
хмарність, без опадів. Вітер переважно
північно-західний, 5-10 м/с.

11 вересня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Усікновення; оминаймо всі гострі
кути, не дивимося в дзеркала і не даємося в
лапи прокрастинації.
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