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Топ новини
Доба в АТО: 20 обстрілів, двоє поранених
Російсько-терористичні бандформування не припиняють
порушувати домовленості про припинення вогню. Однак
кількість
випадків
застосування
противником
артилерійського озброєння суттєво знизилась.

Волейболісти збірної України – переможці
Євроліги
У фіналі наші обіграли Македонію 3:1. Чоловіча збірна
України з волейболу обіграла Македонію 3:1 і стала
переможцем Євроліги.

Німецький депутат сказав, як Україні
нейтралізувати "Північний потік-2"
Проект газопроводу Nord Stream-2 є загрозою для Європи,
але український уряд повинен активніше вирішувати
проблему модернізації своєї газотранспортної системи.
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У Сенаті
США сказали, коли чекати
відповідей щодо зв'язків команди Трампа
із Росією
Заступник голови Комітету з питань розвідки Сенату США
Марк Ворнер вважає, що для отримання сформульованих
відповідей щодо розслідування зв'язків...

Тисячі цивільних заблоковані в Мосулі
через наступ іракської армії - ООН
Десятки
тисяч
мирних
жителів
залишаються
заблокованими в районі Старого міста в Мосулі, де
урядові іракські війська продовжують наступ. Про це
йдеться в повідомленні ООН, пише Радіо Свобода.

Світ

Невідомі в масках обстріляли людей біля
мечеті на півдні Франції - багато
поранених
Пізно ввечері в неділю, 2 липня, в Авіньйоні на південносході Франції двоє невідомих влаштували стрілянину біля
місцевої мечеті.

В
Індонезії
розбився
рятувальний
вертоліт, восьмеро загиблих
В Індонезії в результаті аварії рятувального вертольота на
острові
Ява
загинули
вісім
людей.
Про
це
повідомляє Associated Press...

8 людей загинули і 35 постраждали в
результаті вибуху на газопроводі Китай М'янма
Вісім людей загинули і 35 постраждали в результаті
вибуху, що стався в неділю близько 10:00 ранку на ділянці
газопроводу Китай - М'янма. Про це повідомляє Сіньхуа.

Перемогу над ІДІЛ у Мосулі
оголошено в найближчі дні

буде

Ірак оголосить перемогу у восьмимісячній битві зі
звільнення від бойовиків терористичного угрупування
"Ісламська держава" міста Мосул у найближчі кілька днів.

Поліція
Гамбурга
протестувальникам
наметовому таборі
Гамбурзька

поліція

заборонила
ночувати
в

заборонила

демонстрантам

залишатися на ніч у наметовому таборі, розбитому
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залишатися на ніч у наметовому таборі, розбитому
напередодні саміту "Великої двадцятки"...

Ультиматум Катару продовжили на 48
годин
Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн продовжили
термін ультиматуму Катару на дві доби. Таким чином
четвірка держав виконала прохання Кувейту, який
виступає посередником у цій кризі.

Китай визнав "невдалим" запуск новітньої
важкої ракети
Запуск
новітньої
китайської
важкої
ракети-носія
"Чанчжен-5
Y2"
учора
ввечері
було
оголошено
невдалим. Про це повідомляє Сіньхуа.

У Колорадо після приземлення спалахнув
пасажирський літак
Двигун пасажирського реактивного літака несподівано
спалахнув під час його маневрування в аеропорту
Денвера (штат Колодрадо) після приземлення.

Україна

У
Донецьку
навколо
відновили заходи безпеки

офісу

ОБСЄ

У контрольованому проросійськими бойовиками Донецьку
навколо офісу ОБСЄ відновили заходи безпеки. Про це
спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила через
Twitter.

ГПУ проводить розслідування
деяких міністрів - Луценко

щодо

Генеральна
прокуратура
України
проводить
розслідування щодо окремих міністрів чинного уряду. Про
це повідомив генпрокурор в інтерв'ю...

Луценко, каже, що у ГПУ досить доказів,
аби зняти недоторканність із шістьох
нардепів
Генеральна прокуратура України має достатньо доказів
для

зняття

депутатської недоторканності

з шістьох
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для зняття депутатської недоторканності з шістьох
народних депутатів. Про це заявив генеральний прокурор
Юрій Луценко в інтерв'ю...

Точка зору

Трамп
у
своїй
конфронтації
журналістами зробив новий крок

з

Президент США Дональд Трамп поширив незвичний
відеокліп у своєму акаунті в Twitter, повідомляючи про
погіршення ворожнечі з CNN та іншими медіа. У кліпі
показаний знятий кілька років тому епізод...

Суспільство

3 липня. Пам’ятні дати
Цього дня у 1917 році, в Києві розпочався збройний виступ
полку імені Павла Полуботка. Ще 16 березня 1917 року
військова нарада на чолі з полковником Павлом
Волошиним заснувала українське військове товариство...

Українка з рекордом виграла командний
чемпіонат Європи з багатоборства
Талановита українська легкоатлетка Аліна Шух здобула
перемогу
на
командному
чемпіонаті
Європи
з
багатоборства у Таллінні. Наша 18-річна спортсменка...

Яна Беломоїна виграла етап Кубка світу з
маунтінбайку
Українка
випередила
усіх на
гірській
трасі
в
Андоррі. Українська велогонщиця Яна Беломоїна виграла
гонку шостого етапу Кубка світу в маунтінбайку кроскантрі. Етап проходив в Андоррі.

На грецький острів Лесбос
рекордна кількість біженців

прибула

Червень став рекордним місяцем за кількістю біженців, які
прибули на грецький острів Лесбос. З турецького
узбережжя на острів переправилися 940 осіб.

Чотирьом фестивалям мистецтв Грузії
присвоєно європейський знак якості EFFE
Чотири фестивалі мистецтв Грузії отримали знак якості
"Європа для фестивалів, фестивалі для Європи" (EFFE)
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"Європа для фестивалів, фестивалі для Європи" (EFFE)
2017-2018 – знак, який означає їх міжнародне визнання.

"Бойові комарі" з Китаю допоможуть світу
боротися з епідеміями
Унікальна
ферма
для
вирощування
комарів
розташувалася у зоні промислового розвитку та високих
технологій в Гуанчжоу (провінція Гуандун).

3 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні Мефодія-Перепелятника; лови білих перепілок і
не перевантажуйся. Православна церква вшановує
сьогодні пам’ять священномученика Мефодія...
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