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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 12.07.18

ООС: бойовики порушували перемир'я по всій

лінії зіткнення, один військовий поранений        

Російські окупаційні війська минулої доби майже
по всій лінії зіткнення порушували режим
припинення вогню, застосовуючи гранатомети,
великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Резолюцію на підтримку НАТО й країн Східної

Європи прийняли в Конгресі США        

Нижня палата американського Конгресу в середу
затвердила більшістю голосів резолюцію на
підтримку НАТО та європейських країн на тлі
російської агресії та інших викликів.

Москва усіма засобами запобігає прагненню

України мати незалежну церкву - член Синоду 

Росія бореться усіма доступними засобами -
духовними, політичними, економічними,
військовими - з ідеєю створення незалежної
церкви в Україні відтоді, як наша країна стала
незалежною державою.
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СВІТ

УКРАЇНА І СВІТ

США знову попередили учасниць Північного

потоку-2 про санкції        

Вашингтон повторив попередження західним
компаніям, які інвестують у Північний потік-2, що
вони ризикують опинитися під санкціями США за
участь у будівництві російського газопроводу.

Як дітей у Таїланді із затопленої печери

визволяли        

«Морські котики» Таїланду оприлюднили відео,
яке демонструє сміливий порятунок футбольної
команди, яка опинилася в затопленій печері.

Ізраїль завдав авіаудару по Сирії        

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали серію
авіаударів по позиціях сил урядової армії Сирії в
провінції Кунейтра.

Прем'єр Великобританії підтримала зустріч

Трампа і Путіна 

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей
заявила, що підтримує зустріч президента США
Дональда Трампа з президентом РФ
Володимиром Путіним.

НАТО має рішуче реагувати на дії Росії - Трюдо        

Поведінка Росії на міжнародній арені вимушує
членів НАТО демонструвати рішучий опір.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

Денісова попросила посла США вплинути на

Росію для доступу до політв’язнів        

Українська омбудсмен Людмила Денісова
попросила посла США в Україні вплинути на
Росію, аби та дозволила відвідати українських
політв’язнів Кремля.

Столтенберг: Анексію Криму не визнає жодна з

країн НАТО 

Жодна з країн-членів Північноатлантичного
альянсу не визнає анексію Криму Російською
Федерацією.

Як українське агентство брало інтерв`ю у

Сталіна        

Продовжуємо публікувати розділи з книги,
присвяченої історії «Укрінформу»

Синдикат FIFA: хто “смотрящій” за корупцією в

світовому футболі?        

Несправедливе покарання для Віди та Вукоєвича
за “Слава Україні” – лише верхівка айсбергу
проблеми під назвою “FIFA”

Лондонський виклик Андрія Ярмоленка        

Головний трансфер літа в українському футболі.
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12 липня. Пам’ятні дати        

Сьогодні християни східного обряду відзначають
одне з найбільших християнських свят - день
святих первоверховних апостолів Петра і Павла.       

Аліна Шух шокована своєю перемогою на

чемпіонаті світу        

Українка хотіла просто отримати задоволення від
змагань.

Сенцов написав листа лідеру гурту «Бумбокс»

Андрію Хливнюку        

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов
написав листа лідеру гурту «Бумбокс» Андрію
Хливнюку.

Посол Франції в Маріуполі підписала грант на

проект інтеграції дітей сімей-переселенців        

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в
Україні Ізабель Дюмон підписала в Маріуполі
грантову угоду з Благодійним фондом «Карітас» на
реалізацію проекту інтеграції дітей сімей-
переселенців.

Понад 500 українських туристів "застрягли" у

Туреччині 

Українських туристів, які 11 липня через затримку
авіарейсів не змогли вилетіти додому з Туреччини,
розмістили в готелях.
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Трансгендер вперше братиме участь у конкурсі

"Міс Всесвіт"        

Трансгендер вперше братиме участь у конкурсі
"Міс Всесвіт": 26-річна модель і активіст Анджела
Понсе буде представляти на конкурсі Іспанію.

Палац Терещенків у Червоному: між

відродженням і руйнацією        

Цього разу проект «Точка на карті», мандруючи
Житомирщиною, розповідає про маєток і палац
Терещенків у Червоному, де на початку минулого
століття вирувало життя

Археологи знайшли в Греції найдавніший запис

"Одіссеї" Гомера 

Міжнародна група вчених-археологів знайшла на
острові Пелопоннес глиняну табличку з написами,
яка після необхідної процедури...

Біокефір - тепер живий та справжній 

Маркетингові хитрощі з екомаркуванням відійдуть
в минуле. Закон сказав, органічна продукція -
значить природна, усе інше від лукавого

12 липня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Петра-Павла; «копаємо» Петра,
визначаємо, яким буде Різдво і в кого шукати
розради.
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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.

В п'ятницю 13-го на землян чекає сонячне

затемнення        

13 липня відбудеться часткове сонячне
затемнення, яке зможуть побачити на південному
узбережжі Австралії, на острові Тасманія та на
частині Антарктиди.
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