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ОФІС РЕФОРМ

До уваги ЗМІ! Інформація про численні безповоротні втрати в
лавах ЗС України упродовж минулої ночі не відповідає дійсності!
12 червня 2016, 14:25 | ID: 21386 | Переглядів: 11240

Інформація, яку оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат України Євген Дейдей, щодо численних
безповоротних втрат в лавах Збройних Сил України упродовж цієї ночі, не відповідає дійсності!

Так, за перевіреною інформацією, за минулу добу (станом на 00.00) жоден український військовослужбовець не загинув, 12 бійців зазнали
поранень. Усім військовослужбовцям надається невідкладна медична допомога.

Також, за попередньою інформацією, (станом на 14.00 12 червня), внаслідок бойових дій, за минулу ніч втрати сил АТО складають: троє
військовослужбовців поранені.

Варто наголосити, що в районах проведення Антитерористичної операції, на передових позиціях сил АТО немає жодного підрозділу, який
не входить до складу Збройних Сил України або інших силових відомств, задіяних в АТО.
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Міністерство оборони України вкотре звертається до журналістів з проханням використовувати інформацію, яка надається посадовими
особами і структурами — уповноваженими офіційно коментувати хід проведення Антитерористичної операції, а саме: керівництвом Штабу
АТО, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗС України, а також Прес-центром штабу Антитерористичної операції.
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ОСТАННІ НОВИНИ

Учасників українсько-американського
навчання «Репід Трайдент-2016» ознайомили із
заходами безпеки

50 хвилин тому

Військові фахівці з розмінування зустрілися з представниками неурядової організації The Halo Trust

1 годину тому

З концертною програмою для десантників в районі проведення АТО виступили Олег Скрипка і гурт «ВВ»

2 години тому

Виступ речника Адміністрації Президента України з питань АТО

2 години тому

На Хмельниччині пройшли перші Збори з головними старшинами батальйонів та рот військових частин оперативного забезпечення

2 години тому

На Львівщині розпочалися українсько-американські військові навчання «Репід Трейдент - 2016»

3 години тому

Десантники пройшли навчання на курсах водіїв-інструкторів автомобілів HMMWV у Німеччині

6 годин тому
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