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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 06.07.18

 Штаб ООС: бойовики порушують "тишу" по всій

лінії зіткнення        

За минулу добу бойовики 26 разів відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ... За поточну добу втрат
серед захисників України немає.

До Дніпра вертольотом евакуювали

важкопораненого військовослужбовця        

У четвер, 5 липня, в місто Дніпро військовим
вертольотом із зони проведення ООС доставили
військовослужбовця з численними осколковими
пораненнями.

Архієпископ Климент попросив Путіна звільнити

українських політв’язнів        

Архієпископ Сімферопольський і Кримський
Климент закликав президента Росії Володимира
Путіна проявити акт милосердя та звільнити Олега
Сенцова, Володимира Балуха та інших українських
політв’язнів.
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СВІТ

ОБСЄ занепокоєна погіршенням свободи ЗМІ        

Представник ОБСЄ з питань свободи засобів
масової інформації Арлем Дезір заявив, що
стурбований щодо погіршення свободи засобів
масової інформації в регіоні ОБСЄ.

РФ хоче позбавити США права проводити

спортивні змагання        

Російське Міністерство закондонних справ
звернулося до міжнародних спортивних
організацій із закликом не надавати США права
на проведення змагань.

У Канаді 33 людини загинули від аномальної

спеки        

У південній частині канадської провінції Квебек 33
людини загинули через аномальну спеку, яка
встановилася в минулу п'ятницю.

Помпео вирушив на переговори до КНДР 

Глава американської дипломатії Майк Помпео
вирушив з візитом до Пхеньяна з метою
проведення переговорів з керівництвом КНДР
щодо подальшого виконання досягнутих
домовленостей глав держав у Сінгапурі.

Росія - агресор: У Вашингтоні дали поради

Трампу перед візитом до Європи        

Впливова аналітична установа The Heritage
Foundation, яка готує аналітичні оцінки, в тому
числі в міжнародному контексті для Білого дому,
оприлюднила найбільш важливі пункти...
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УКРАЇНА І СВІТ

ТОЧКА ЗОРУ

ЗМІ: Мюллер розширює штат для "російського"

розслідування у США        

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який
очолює розслідування ФБР щодо втручання росіян
у президентські вибори в Сполучених Штатах,
розширює штат прокурорів свого офісу
професійними кадрами.

Російський найманець у суді визнав, що воював

в Україні        

У РФ в суді російський офіцер Олег Леонтьєв
заявив, що брав участь у бойових діях на території
сусідньої країни.

Goethe Institute відзначили 25-річчя діяльності в

Україні 

В Києві відзначили 25-річчя діяльності культурного
інституту Федеративної Республіки Німеччина
Goethe Institute в Україні.

Вімблдон-2018: у змаганнях пар за Україну

продовжить виступати лише Надія Кіченок 

На Вімблдонськом тенісном турнірі у четвер
поразки зазнали чотири "українські" пари.

А шахраям до дітей - зась!        

Всім недобросовісним закладам дитячого
відпочинку і оздоровлення Мінсоцполітики
невдовзі готує неприємні “сюрпризи”. Нехай
начуваються
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СУСПІЛЬСТВО

6 липня. Пам’ятні дати        

Сьогодні литовці святкують День державності.

Сестра Сенцова: Олег дуже постарів і схуд        

Сестра українського режисера Олега Сенцова
Наталія заявляє, що її брат, який у травні в
російській тюрмі оголосив голодування, дуже
постарів і схуд.

У Мексиці 16 осіб загинули в результаті вибуху

феєрверків        

Щонайменше 16 людей загинули в результаті
вибухів феєрверків у відомому мексиканському
муніципалітеті з виготовлення піротехніки
Тультепек.        

У Японії стратили засновника секти "Аум

Сінрікьо"        

У Японії було виконано смертний вирок
засновнику секти "Аум Сінрікьо" Сьоко Асахари.        

Вчені знайшли в данській бібліотеці три отруєні

старовинні книги        

Вчені виявили в бібліотеці Університету південної
Данії три книги, які датуються XVI і XVII століттями,
в обкладинці яких міститься миш'як. 
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Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

На орбіті Землі виявили невідомий об’єкт, що

рухається разом з планетою        

На орбіті Землі аcтрономи помітили об’єкт
довжиною в кілометр. Науковці знайшли його
завдяки додатку livemeteors.com.       

6 липня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Горпини Купальної; вправляйтеся в
поцілунках і заготовляйте лікарські трави.
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