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ТОП

Єдина країна - Україна і світ 13.07.18

В Україні знову прогнозують спеку та грози        

У п'ятницю, 13 липня, вдень в Україні, крім східних
та більшості південних областей, очікуються
короткочасні дощі й грози, температура до +34.

Доба в ООС: окупанти гатять із мінометів і

кулеметів, троє бійців поранені        

Упродовж минулої доби ситуація в зоні операції
Об’єднаних сил залишалася контрольованою.
Російські окупаційні війська 24 рази порушували
режим припинення вогню, два з яких – із важкого
озброєння.

Сьогодні у Києві відбудеться акція до дня

народження Сенцова        

На столичному Майдані Незалежності у п'ятницю
відбудеться чергова акція #FreeSentsov,
приурочена до дня народження режисера, а
також на підтримку інших українських політв'язнів. 
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СВІТ

Голодуючого Балуха тримають у загальній

камері, що погіршує його стан - Чийгоз        

Засуджений в анексованому Росією Криму
український активіст Володимир Балух продовжує
перебувати в загальній камері сімферопольського
СІЗО, що погано позначається на його здоров'ї.

До Землі прямує комета, розмірами вдвічі більша

за Юпітер        

Комета C/2017 S3 PANSTARRS, яку астрономи
побачили 2 липня і з того часу вона значно
збільшила яскравість свого світіння, підлетить до
Землі 16 серпня.

Шевченківський райсуд відмовив захисту

Савченко у відводі судді Бугіля        

Шевченківський районний суд Києва відмовив
адвокатам Надії Савченко у відводі слідчого судді
Володимира Бугіля у справі щодо продовження їй
терміну тримання під вартою.

Торонто попередили про загрозу громадській

безпеці 

Поліція Торонто посилила патрулювання
туристичних локацій міста після отримання
розвідувальної інформації про загрозу
громадській безпеці.

У Китаї вибухнув хімічний завод: загинули 19

осіб        

У китайській провінції Сичуань в індустріальному
парку стався вибух, унаслідок якого загинули 19
людей, - ще 12 дістали поранення.
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УКРАЇНА І СВІТ

Трамп оприлюднив "дуже гарний лист" від Кім

Чен Ина        

Президент США Дональд Трамп оприлюднив
офіційного листа від лідера Північної Кореї Кім
Чен Ина, яке охарактеризував як доказ суттєвого
прогресу.

Держдеп США закликав Росію припинити

безчинства з правами людини        

США вшанували пам'ять загиблих у Росії
правозахисника й журналіста "Нової газети"
Наталію Естемірову та журналіста й редактора
журналу "Форбс" Пола Хлебнікова...

Маккейн попередив Трампа перед Гельсінкі:

Путін - ворог США        

Голова комітету Сенату США з питань збройних
сил сенатор Джон Маккейн нагадав президенту
Трампу перед його зустріччю з президентом Росії,
що Путін не просто конкурент, а ворог Сполучених
Штатів.

Творець "Новічка" розповів, скільки цієї отруйної

речовини виробила Росія        

Учений Вил Мірзаянов, який брав участь у
створенні хімічних отруйних речовин нервово-
паралітичної дії "Новічок", сказав, скільки
речовини виробила Росія і як її синтезувати.

Помпео проведе переговори з Лавровим під час

саміту у Гельсінкі        

Глава Держдепу США Майк Помпео проведе
окрему зустріч для переговорів з міністром
закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час
саміту в Гельсінкі 16 липня за участю президентів
Дональда Трампа й Володимира Путіна.
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ТОЧКА ЗОРУ

СУСПІЛЬСТВО

У Росії відреагували на україно-американські

навчання «Сі Бриз-2018»        

Росія розглядає проведення українсько-
американських військових навчань «Сі
Бриз-2018» як спробу спровокувати напруженість
на Чорному морі.

Дональд Трамп гостро критикував Європу, але

саміт НАТО цим не зіпсував        

Лідери країн НАТО висловилися однозначно:
Україна — не Росія, а отже двері до альянсу для
нас не зачинені

НАТО визнало Росію ворогом, проте не

збирається їй протистояти - експерт        

НАТО офіційно звинуватило Росію у збитті
авіарейсу МН-17, хіматаці у Солсбері, збройній
агресії проти України, однак Альянс не
запропонував інструментів покарання злочинної
російської влади.

Вʼятрович: Немає жодних свідчень про озвучені

Польщею масштаби “геноциду” 

Концепція геноциду, нібито вчиненого українцями
проти поляків, не знаходить свого підтвердження
в документах.

13 липня. Пам’ятні дати        

Сьогодні святкують свій день народження
український режисер, політичний в’язень Олег
Сенцов та всесвітньо відомий український
композитор Мирослав Скорик 
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Українські школярі здобули шість медалей на

математичній олімпіаді        

Шестеро українських старшокласників здобули
чотири золоті та дві срібні медалі на 59
Міжнародній математичній олімпіаді, яка
проходить 3–14 липня в м. Клуж-Напока (Румунія).

Apple представила оновлені MacBook Pro        

Американська компанія Apple представила
оновлену лінійку ноутбуків MacBook Pro,
продуктивність яких на 50-70% вища, ніж у їх
попередників.        

Андрій Данилко завершує вокальну кар’єру в

образі Вєркі Сердючки        

Сценічний образ Андрія Данилка – запальна
Вєрка Сердючка – зникне з українського шоу-
бізнесу.

13 липня: народний календар і астровісник        

Сьогодні Полупетра, або Петрового батька;
варимо борщ у трьох горщиках й на який напрямок
показуватиме стрілка компасу долі.       
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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.
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