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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 09.07.18

Синоптики прогнозують на понеділок дощі та

грози 

На понеділок, 9 липня, синоптики прогнозують на
більшій частині території України короткочасний
дощ і грозу.

Доба в ООС: окупанти гатять із кулеметів та

гранатометів, один боєць поранений        

У неділю ситуація в зоні операції Об’єднаних сил
залишалася контрольованою. 

Порошенко: Від суперечки Польщі та України

виграє один — третій        

Президент Петро Порошенко переконаний, що
Росія, зрозумівши неефективність прямого
наступу, намагається посварити Україну з
Польщею шляхом маніпулювання питаннями
спільної історії.
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СВІТ

Пристайко: Україна візьме участь у засіданні

НАТО попри спротив Угорщини        

Україні вдалося обійти блокування Угорщиною
участі в саміті НАТО, і засідання відбудеться
спільно з Грузією у Брюсселі.

Померла одна із жертв "Новічка" в Еймсбері        

Дон Старгесс, яка за версією британської поліції
могла отруїтися нервово-паралітичною
речовиною, коли порпалася на смітнику, померла
сьогодні ввечері в госпіталі.

У ДТП загинув 19-річний чемпіон України з

мотокросу        

Чемпіон України 2016 року з мотокросу в класі
125 куб. см 19-річний Андрій Бессонов загинув у
дорожньо-транспортній пригоді в Харкові.

В Японії зливи ховають людей під шаром води і

бруду: загиблих вже 85        

Жертвами спричинених зливами небаченої повені
та зсувів на заході Японії стали щонайменше 85
людей, ще 58 осіб вважаються зниклими безвісти.

Аварія на залізниці в Туреччині – 10 загиблих        

Щонайменше 10 людей загинуло, 70 дістали
поранення в результаті аварії потяга в Туреччині.
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УКРАЇНА І СВІТ

Маск розробив міні-субмарину для порятунку

дітей з печери в Таїланді        

Команда компанії винахідника SpaceX Ілона
Маска розробила міні-субмарину для порятунку
підлітків-футболістів і їх тренера, які застрягли в
печері в Таїланді через підйом води.

Москва намагається дестабілізувати НАТО -

США        

Росія намагається дестабілізувати НАТО шляхом
залучення на свій бік Туреччини та інших
союзників Вашингтона по Альянсу.

Британський міністр з Brexit пішов у відставку        

Британський міністр з питань виходу з
Європейського союзу Девід Девіс подав у відставку
через незгоду зі стратегією "м'якого брексита"
прем'єра Терези Мей.

Партію Марін Ле Пен позбавили державної

дотації - ЗМІ        

Французька юстиція розпорядилася, в рамках
розслідування роботи помічників депутатів
Європарламенту, утримати два мільйони євро
державних дотацій...

У Варшаві вшанували пам'ять жертв Волинської

трагедії        

У Варшаві в неділю вшанували пам’ять жертв
Волинської трагедії 1943-1944 років.
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ТОЧКА ЗОРУ

Сьогодні у Брюсселі відбудеться 20-й саміт

Україна-ЄС        

У понеділок, 9 липня, у Брюсселі відбудеться 20-й
саміт Україна-ЄС.

Чолій закликав ПА ОБСЄ посилити санкції проти

Росії        

Президент Світового конгресу українців (СКУ)
Євген Чолій закликав Парламентську асамблею
Організації з безпеки та співробітництва в Європі
посилити санкції проти Росії.

Уряд хоче залучати громадянське суспільство

до євроінтеграції – Климпуш-Цинцадзе        

Кабінет міністрів України готовий до того, аби
представники громадянського суспільства більш
активно брали участь у комунікації європейської
інтеграції, зокрема, на регіональному рівні.

"Будьте сміливі, покладайтеся на долю": що

заповідав Левко Лук'яненко українцям        

Левко Лук'яненко був живим символом
незламності українського духу. Укрінформ зібрав
добірку найактуальніших його цитат

Війна на Донбасі несе загрозу екологічної

катастрофи, включаючи ядерну        

Конфлікт на Донбасі несе загрозу серйозної
екологічної катастрофи, включаючи ядерний
аспект, і на цьому має бути сфокусована увага
міжнародної громадськості.
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СУСПІЛЬСТВО

Війну треба називати війною – шведська депутат        

Якщо на сході України здійснюється агресія з боку
Росії, то її треба так і називати, переконана віце-
президент Парламентської асамблеї ОБСЄ,
депутат від Швеції Маргарета Седерфельт.

ПА ОБСЄ не вважає конфлікт на сході України

замороженим        

Конфлікт на сході України не можна віднести до
розряду «затяжного» або «замороженого», якими
є, наприклад, придністровський або нагірно-
карабахський.

9 липня. Пам’ятні дати        

Цього дня, у 1997 році, Україна та НАТО підписали
Хартію про особливе партнерство, розпочавши,
таким чином, співробітництво між нашою країною
та Північноатлантичним альянсом.

Легка атлетика: Ярослава Магучих з рекордом

виграла чемпіонат Європи U-18        

Українка впевнено перемогла у секторі для
стрибків у висоту.

Новий закон про аліменти: як підвищили їх розмір

і чого чекати неплатникам        

Нещодавно ухвалений парламентом закон у
рамках проекту “Чужих дітей не буває” дасть змогу
підвищити мінімальний розмір аліментів до 100%
прожиткового мінімуму.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.

Туреччина лікуватиме онкохворих безкоштовно        

Туреччина скасувала додаткові збори, що
стягуються за лікування, оперативне втручання та
медикаменти від онкологічних захворювань в
державній системі охорони здоров'я.        

9 липня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Давида-Суничника; «суниця – всіх ягід
цариця» і що обіцяє нам петля Меркурія у Леві.
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