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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 11.07.18

Синоптики прогнозують на середу дощі та спеку

до 35°  (карта) 

У середу, 11 липня, в Україні місцями пройдуть
короткочасні дощі, гроза, денна температура у
південних регіонах підніметься до 35°.

Доба в ООС: найгарячіше - на Маріупольському

напрямку        

Ситуація у зоні операції Об’єднаних сил минулої
доби залишалася контрольованою. Втрат серед
особового складу Об’єднаних сил немає.

До Сенату США внесено новий проект резолюції

по Криму        

Представники верхньої палати Конгресу США від
Республіканської і Демократичної партій внесли
на розгляд Сенату проект резолюції, що засуджує
й не визнає російської окупації українського
півострова Крим.
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СВІТ

Сьогодні у Брюсселі розпочинається саміт

НАТО        

У Брюсселі 11-12 липня глави держав та урядів
країн-членів НАТО і партнерів, включаючи Україну,
зберуться на саміт Північноатлантичного альянсу.

Кримський "суд" залишив під арештом двох

фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»        

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму
відхилив апеляцію захисту на продовження строків
утримання в СІЗО фігурантів бахчисарайського
«справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва та
Едема Смаїлова до 9 серпня.

Суд не зміг розглянути продовження арешту

Савченко        

Шевченківський районний суд Києва не зміг
розглянути клопотання про продовження арешту
народного депутата Надії Савченко.

В Азербайджані під час розгону акції протесту

вбиті двоє поліцейських        

В азербайджанському місті Гянджа у вівторок, 10
липня, під час розгону незаконної акції протесту
були вбиті два полковника поліції.

Теракт у Пакистані: загинули 12 людей, у тому

числі кандидат на виборах        

Щонайменше, дванадцятеро людей загинули, в
тому числі провідний місцевий політик Харун
Білур, який перебував в опозиції до руху Талібан...
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УКРАЇНА І СВІТ

Помпео: Іран використовує свої посольства для

організації терактів за кордоном        

Глава Державного департаменту США Майк
Помпео заявив під час візиту до ОАЕ, що влада
Ірану використовує дипломатів і дипломатичні
представництва за кордоном для планування й
проведення терористичних атак.

Мей очікує позитивних переговорів із Трампом        

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей
заявила, що сподівається на позитивні та
конструктивні переговори з президентом США
Дональдом Трампом цього тижня.

Торгова війна: У Трампа підготували нове

підвищення тарифів на імпорт з Китаю        

Адміністрація Білого дому підготувала чергову
хвилю підвищення тарифів на імпортовану в США
продукцію з Китаю, яка ще більше загострює
протистояння між двома країнами.

ОБСЄ наполягає на виведенні російських військ

з Придністров'я        

Парламентська асамблея ОБСЄ підтверджує
необхідність виведення російських військ і
озброєння з території Придністровського регіону
Молдови і переформатування миротворчої місії на
Дністрі.

США готові підтримати Україну на шляху до

стандартів НАТО        

США схвально оцінюють прагнення українських
військових досягнути стандартів НАТО та планують
надавати в цьому допомогу Україні.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

У НАТО заявляють про безпрецедентний рівень

підтримки України        

Від початку агресії Росії проти України практична
підтримка з боку НАТО досягла
безпрецендентного рівня.

Прем'єр Молдови вимагає прискорити створення

спільних КПП на кордоні з Україною        

Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп вимагає
прискорити роботи зі створення спільних
контрольно-пропускних пунктів...

Смерть від “Новічка”-2: дуже невчасно для

Британії, але доведеться бити        

Брекзіт, міжпартійна боротьба, футбол у Москві –
багато чинників заважають англійцям відреагувати
в бік Росії, як належить

Історія з обвалом рейтингу ФІФА має

колосальне значення – віце-президент ПАРЄ        

Історія з обвалом рейтингу ФІФА має колосальне
значення поза межами флешмобу і свідчить про
дорослішання.

11 липня. Пам’ятні дати        

Цього дня, у 1943 році, у розпал Другої Світової
війни, досяг своєї кульмінації польсько-
український конфлікт, який нині відомий під
назвою Волинська трагедія. 
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"Добрий ранок" у країни буде примусово – заява

НСТУ 

НСТУ вимушена транслювати телепрограму
"Доброго ранку, Країно!" в ефірі телеканалу UA:
Перший за рішенням суду.

Михайлюк уклав контракт з «Лейкерс» 

Український баскетболіст гратиме в одній команді
з Леброном Джеймсом.

Революція пісень: Свято латишів, яке варто було

б перейняти і нам 

В чому схожий і в чому різний історичний
культурний досвід Латвії та України

Оттава потребує допомоги через наплив

біженців - мер 

Оттава просить у центрального уряду Канади
негайної допомоги для підтримки біженців.

В Ірані жінку засудили до 20 років за зняту

головну хустку 

В Ірані жінку засудили до 20 років тюремного
ув'язнення за те, що зняла головну хустку на знак
протесту. 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2496311-dobrij-ranok-u-kraini-bude-primusovo-zaava-nstu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2496295-mihajluk-uklav-kontrakt-z-lejkers.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2495839-revolucia-pisen-svato-latisiv-ake-varto-bulo-b-perejnati-i-nam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2496325-ottava-potrebue-dopomogi-cerez-napliv-bizenciv-mer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2496356-v-irani-zinku-zasudili-do-20-rokiv-za-znatu-golovnu-hustku.html


11.07.2018 webletter.space/ru/web_letter/64k4d1ynehcxy3e6nwgmddbqbwyhc8bw5nm9cu9ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx

http://webletter.space/ru/web_letter/64k4d1ynehcxy3e6nwgmddbqbwyhc8bw5nm9cu9ddpjrajc8n6j8uc73eqybaawzx 6/6

    

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.

11 липня: народний календар і астровісник        

Нині чудотворців Кіра та Іоанна; про що просити
«Троєручицю» і ставимо крапки над «і».
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