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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 10.07.18

Сьогодні Україну накриє 33-градусна спека        

У вівторок, 10 липня, в Україні буде сухо, лише в
західних, Вінницькій та Одеській областях вдень
місцями можливий дощ, температура у східних і
південних регіонах підніметься до 35°.

ООС: найгарячіше на Маріупольському напрямку

- 12 обстрілів із БМП і гранатометів        

Російські окупаційні війська порушували
встановлене перемир’я майже по всій лінії
зіткнення. За поточну добу втрат серед українських
військових немає.

Міні-субмарина Маска доставлена в Таїланд для

порятунку школярів        

Винахідник SpaceX Ілон Маск повідомив, що міні-
субмарина, створена для визволення підлітків-
футболістів та їхнього тренера, які застрягли в
печері через підйом води, доставлена в Таїланд.
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СВІТ

Смерть від "Новічка": Лондон офіційно

звинуватив Москву        

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон
звинуватив Росію в отруєнні "Новічком" у місті
Еймсбері 44-річної британки Дон Стерджесс.

Труханов позивається до України у

Європейському суді з прав людини        

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подав
позов до Європейського суду з прав людини
(ЄСПЛ), вважаючи, що під час затримання
правоохоронцями були порушені його права. 

Від злив та повеней в Японії загинули 126 осіб,

два мільйона евакуйованих        

Щонайменше 126 осіб загинули через повені і
зсуви, викликані сильними зливами, у західній
Японії

Морги Монреаля переповнені через спеку        

Через велику кількість загиблих від спеки єдиний
морг Монреаля, одного з найбільших міст Канади,
виявився переповненим.

Трамп: За деякими підрахунками, США

виплачують до 90% внесків у НАТО        

Ще до початку саміту НАТО в Брюсселі президент
США Дональд Трамп розкритикував союзників по
Альянсу за недостатні фінансові внески з боку
багатьох країн-членів Організації.
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УКРАЇНА І СВІТ

Військові країн НАТО вчитимуться протистояти

зброї масового знищення        

Близько десяти країн-членів НАТО візьмуть участь
у військових навчаннях щодо дій у випадку
радіологічного, хімічного, біологічного чи ядерного
забруднення.

Главою МЗС Британії став екс-міністр охорони

здоров’я 

Міністерство закордонних справ Великої Британії
очолив колишній міністр охорони здоров’я
Джеремі Хант.

Китай відправив за грати сотні чиновників за

недотримання екологічних стандартів        

Китай відправив за ґрати сотні посадовців, які
неналежним чином виконували екологічні
перевірки.

Ердоган представив новий уряд Туреччини        

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган
оголосив склад нового Кабінету міністрів країни.

Членство в НАТО: Македонія чекає "зеленого

світла" для переговорів        

Македонія розраховує отримати згоду на початок
переговорів щодо її членства у НАТО вже на цьому
тижні.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Розмінування і бранці РФ: Геращенко назвала

ключові теми зустрічі з Червоним Хрестом        

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина
Геращенко обговорила з представником МКЧХ
Домініком Стілхарт питання українських в'язнів в
РФ та окупованому Криму

Нацкомісія ЮНЕСКО: від агресії РФ страждають

культурні та освітні потреби        

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО
визначила перелік першочергових заходів із
захисту культурних та освітніх потреб, що
постраждали внаслідок російської агресії...

Політв'язні, реформи в Україні та агресія РФ -

підсумки саміту Україна-ЄС        

Президенти України, Європейської Ради та
Єврокомісії зробили спільну заяву за
результатами 20-го Саміту Україна-ЄС.

14 років в очікуванні виконання смертельного

вироку: наскільки це довго        

Одночасна страта сімох винуватців смертельного
отруєння зарином у токійському метро, стала
наймасовішою в сучасній історії Японії. А як щодо
світового масштабу?

10 липня. Пам’ятні дати        

Цього дня 1651 року поблизу м. Берестечка (тепер
Волинська обл.) закінчилась Берестецька битва
між селянсько-козацькою армією під проводом
Богдана Хмельницького і польсько-шляхетськими
військами.
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Нацполіція повідомляє про загибель від

поранення 25-річного копа        

Національна поліція України повідомила про
загибель від поранення 25-річного співробітника.

Його треба буде довго ставити на ноги:

"диверсанта" Захтея відвідала дружина               

У Сімферополі у виправній колонії №1 відбулася
зустріч засудженого у справі українських
диверсантів» Андрія Захтея з дружиною Оксаною.

Щодоби безвізом з ЄС користуються від 9 до 12

тисяч українців - ДПСУ        

Від початку дії безвізового режиму з Євросоюзом
по кінець червня цього року відбувся понад 21
мільйон перетинів кордону до ЄС громадянами
України.

Ідеал за 5 копійок. Кіно тижня        

12 липня в українському прокаті стартує фільм
«Нескінченність»

10 липня: народний календар і астровісник        

Нині Сампсона-сіногнія; чи йтимуть у найближчі 7
тижнів дощі та готуємось до сонячного
затемнення.       
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником національного інформаційного агентства

Укрінформ.
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