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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 05.07.18

Синоптики прогнозують на четвер до +30°, але з

дощами        

У четвер, 5 липня, невеликий дощ очікується
місцями лише у західних та Житомирській
областях.

Доба в ООС: окупанти гатять із мінометів, четверо

бійців поранені        

Упродовж минулої доби ситуація у зоні операції
Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Російські окупаційні війська й далі порушували
перемир’я по всій лінії зіткнення. 

Денісова звернулась до російського

омбудсмена стосовно Гриба і Клиха 

Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини Людмила Денісова звернулась до
робочого Апарату Уповноваженого з прав людини
Російської Федерації у зв'язку з побиттям під час
етапування Павла Гриба і примусового лікування в
психлікарні Станіслава Клиха.
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СВІТ

Британія збирає надзвичайний комітет через

нове отруєння “Новачком” 

У Великій Британії в четвер збирається на
засідання комітет із надзвичайних ситуацій –
через нове отруєння нервово-паралітичною
речовиною «Новачок» двох людей в Еймсбері. 

Нетаньягу закликав ЄС бути суворішим до Ірану        

Європейський Союз повинен переглянути свою
ліберальну політику стосовно Ірану після викриття
участі іранського дипломата у підготовці теракту у
Франції.

День незалежності в США: Протестувальниця

вилізла на Статую Свободи        

Щонайменше, восьмеро людей, у тому числі
чорношкіра жінка, яка залізла на Статую Свободи
в День Незалежності США, провели гучну акцію
протесту проти міграційної політики нинішньої
адміністрації.

У канадському Квебеці через спеку померло 16

осіб        

Аномальна спека, що з минулої п'ятниці
спостерігається на півдні канадської провінції
Квебек, призвела до загибелі щонайменше 16
осіб.

ІДІЛ заявила про загибель сина свого лідера -

ЗМІ        

У сирійському Хомсі вбито сина лідера
терористичної організації "Ісламська держава"
(ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді.
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

Іран погрожує заблокувати експорт нафти із

Перської затоки        

Іран повністю заблокує експорт енергоресурсів із
Перської затоки, якщо США перешкоджатимуть
іншим державам купувати іранську нафту.

Євросоюз призупиняє фінансову допомогу для

Молдови        

Європейська комісія призупинила рішення про
надання Молдові фінансової допомоги в розмірі
100 мільйонів євро.

Голова ЄП підписав рішення про надання Україні

€1 мільярда допомоги        

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні
та представник Австрії, яка нині головує в Раді ЄС,
підписали рішення щодо надання
макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1
млрд євро.

На саміті НАТО Порошенко і Столтенберг

зроблять спільну заяву        

На саміті НАТО наступного тижня у Брюсселі
Президент України Петро Порошенко і
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг
зроблять спільну заяву.

Третя річниця Патрульної поліції: ейфорія

минула чи щось лишилося?        

Молодим патрульним поліцейським досі
доводиться протистояти старій системі —
переконані експерти. Але рівень довіри до них –
все ще досить високий
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СУСПІЛЬСТВО

Закон №6027-д: кредиторам — щастя, зате

позичальникам – халепа        

Кредитори дочекалися свята на своїй вулиці - їх
права Верховна Рада суттєво зміцнила. От чи
відновиться кредитування - далеко не факт

5 липня. Пам’ятні дати        

Сьогодні виповнюється четверта річниця з дня
визволення українською армією від проросійських
бойовиків Слов’янська і Краматорська.        

РЄ радить урядам захищати немовлят від впливу

цифрового середовища        

Рада Європи в нових рекомендаціях радить
державам-членам забезпечити безкоштовний
публічний доступ до цифрових пристроїв з дитячим
контентом, водночас необхідно захистити
немовлят...        

У США 92-річна жінка розстріляла свого 72-

річного сина        

У американському штаті Аризона 92-річна жінка
вбила свого рідного сина через те, що він хотів
виселити її з дому до будинку престарілих.

Роналду все ближче до переходу в «Ювентус»:

він вже шукає житло в Турині        

Зірковий нападник хоче переїхати в Італію через
конфлікт з президентом «Реалу».
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Вчені навчили штучний інтелект діагностувати

інфаркт міокарда        

Вчені з Інституту Генріха Герца при товаристві
Фраунгофера та Університетського госпіталю
Шлезвіг-Гольштейн створили штучний інтелект,
який здатен визначати інфаркт міокарда за ЕКГ
пацієнта.

Лісові пожежі у США: сотні будинків знищені,

тисячі мешканців евакуйовані        

Масштабні лісові пожежі, що охопили Сполучені
Штати, вже знищили сотні житлових будинків,
причому загроза вогняної стихії зберігається для
тисяч місцевих мешканців.

5 липня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Євсевія-косеня; що таке «солодкий» і
«гіркий» сінокіс та кого нині чекають на авансцені
подій.  
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.


