Єдина країна - Україна і світ 14.09.20

ТОП
ВООЗ зафіксувала понад 300 тисяч хворих
на COVID-19 за добу
Всесвітня організація охорони здоров'я
повідомила про великий добовий приріст
захворюваності на коронавірус.

У Лівані 90 миротворців ООН заразилися
COVID-19
Близько 90 миротворців ООН в Лівані
заразилися коронавірусом.

Тихановська закликає силовиків не
підтримувати Лукашенка
Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська
закликала співробітників силових структур
відмовитися від підтримки Олександра
Лукашенка, президентський термін якого
незабаром закінчується, після чого він втратить
легітимність.

Папа Римський закликав владу країн
прислухатися до голосу протестувальників
Папа Римський Франциск закликав владу
країн, де проходять протести, прислухатися до
співгромадян, забезпечити повну повагу прав
людини та громадянських свобод.

В Офісі Президента розкрили деталі нового
обміну полоненими
Повернення українців з полону Кремля – серед
пріоритетів Президента Зеленського, наразі
обговорюється формула "100 на 100".

СВІТ
У МВС Білорусі визнали, що стріляли на
недільному мітингу в Мінську
У МВС Білорусі підтвердили, що під час
протестів у Мінську міліція здійснила
попереджувальний постріл у повітря
з помпової рушниці "для припинення
незаконних дій".

Джонсон звинувачує Євросоюз у погрозі
продовольчою блокадою
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон звинуватив Євросоюз у погрозі
«продовольчою блокадою».

Польща сподівається на блокування
"Північного потоку-2"
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау
сподівається на блокування проєкту
газопроводу "Північний потік-2".

Блумберг оплатить проведення
передвиборчої кампанії Байдена у Флориді
— ЗМІ
Колишній мер Нью-Йорка, мільярдер Блумберг
виділить $100 мільйонів на підтримку кампанії
Байдена у Флориді.

Місцеві вибори в РФ: Кремль каже про
перемогу, спостерігачі – про тисячі
порушень
У Росії закінчилися регіональні
вибори: пропутінська "Єдина Росія" каже про
перемогу на всіх рівнях, а громадські
спостерігачі – про тисячі порушень під час
голосування.

Держдеп підтримав Сербію в намірі визнати
"Хезболлу" терористами
Намір Белграда визнати шиїтський рух
"Хезболла" терористичною організацією є
правильним кроком президента Сербії
Александара Вучича.

УКРАЇНА І СВІТ
S&P підтвердило рейтинги України на рівні
"B/B" зі "стабільним" прогнозом
Міжнародна рейтингова агенція S&P Global
Ratings підтвердила довгострокові суверенні
рейтинги України в іноземній і національній
валюті на рівні "B", прогноз за рейтингами
стабільний.

УКРАЇНА
Відсьогодні в Україні змінюється розподіл
на карантинні зони
З понеділка, 14 вересня, в Україні набуває
чинності новий розподіл регіонів, відповідно
до темпів поширення коронавірусної хвороби
COVID-19.

Україна не обіцяла вносити зміни до
постанови про місцеві вибори - Єрмак
Україна під час зустрічі радників в
нормандському форматі не обіцяла вносити
зміни до постанови про місцеві вибори для
проведення їх на окупованих територіях.

Ткаченко дасть пресконференцію до 100
днів роботи на посаді міністра
Пресконференція міністра культури та
інформаційної політики України Олександр
Ткаченко з нагоди 100 днів на посаді міністра
відбудеться 14 вересня о 12:00 у Києві.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти минулої доби два рази зривали
"тишу" на Донбасі
Минулої доби, 13 вересня, два порушення
режиму припинення вогню зафіксовано в
районі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід».

СУСПІЛЬСТВО
14 вересня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1939 році, в США було здійснено
перший політ дослідного зразка гелікоптера
Ігоря Сікорського VS-300 (S-46).

У Штатах зросла кількість жертв лісових
пожеж — ЗМІ
У Штатах 33 особи, серед яких одна дитина,
стали жертвами лісових пожеж, тоді як ще
день тому повідомлялося про 30 жертв.

Групу врятованих у Середземномор'ї
мігрантів висадили на Сицилії
Групі мігрантів, врятованих датським танкером
у Середземному морі, дозволили висадитися в
Італії після більш ніж 40 днів перебування у
морі.

Саудівська Аравія відзавтра частково
відновить міжнародне авіасполучення
Королівство Саудівська Аравія частково скасує
тимчасову заборону міжнародних рейсів з 15
вересня, щоб дозволити подорожувати
"винятковим категоріям" громадян і
резидентів.

Синоптики прогнозують суху погоду, вдень
до +27°
В Україні у понеділок опади не
прогнозуються, вночі 9-14°, вдень 22-27°.

14 вересня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Семена Літопроводця; кому й що
розскубуть горобці, а також готуємося до
молодика у Діві.
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