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Топ новини
Доба в АТО: Понад 20 ворожих обстрілів,
Україна втратила двох бійців
Підтримувані Росією озброєні бандформування на сході
України продовжують порушувати досягнуті домовленості
щодо припинення вогню. Про це повідомляє у Фейсбуці
прес-центр АТО.

Гройсман:
Стабільності
нічого не загрожує

ПриватБанку

Стабільності роботи ПриватБанку наразі нічого не
загрожує. Про це Прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман сказав у понеділок під час вечірнього ефіру...

Дії регламентного Комітету
зупинять ГПУ - Луценко

ВР

не

Немотивовані рішення комітету або Верховної Ради не
зупинять Генеральну прокуратуру України у притягненні
до відповідальності окремих народних депутатів.
http://archive.sendpulse.com/c7115ac3/?_ga=2.59131941.924203310.1499078357-14399128.1496749995
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Північна Корея запустила ракету в бік
Японії
Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної
ракети, що впала у морі неподалік Японії. Про це із
посиланням на місцеві ЗМІ, що своєю чергою цитують
заяву Міноборони Японії, пишеReuters.

Японія хоче від Росії та Китаю більше
конструктиву щодо КНДР
Під час саміту G20 Японія проситиме Китай та Росію
грати більш конструктивну роль у питаннях, що
стосуються Північної Кореї. Про це заявив прем'єр-міністр
Японії Сіндзо Абе, повідомляє Reuters.

Світ

У Німеччині сталися
напередодні саміту G20

перші

арешти

Поліція Німеччини заарештувала представника «ліворадикального кола», якого підозрюють у підготовці
насильницьких актів у Гамбурзі в період проведення там
зустрічі керівників Великої Двадцятки (G20).

Берегова охорона Греції
турецьке вантажне судно

обстріляла

Туреччина рішуче засудила грецьких прикордонників, які в
Егейському морі обстріляли турецький суховантаж. Про
це йдеться у заяві МЗС Туреччини, пише Reuters.

У Франції мотоциклісти стріляли по людях,
є жертва – ЗМІ
Внаслідок стрілянини на півдні Франції загинула одна
людина, щонайменше шестеро людей постраждали в
результаті стрілянини в місті Тулуза на півдні Франції. Про
це повідомляє France3.

Заступник
Тіллерсона
російським послом у США

зустрівся

з

Американська й російська сторони обговорили можливість
відновлення переговорів на рівні заступників глав
закордонних відомств у розвиток діалогу між США і Росією
в нинішніх умовах.

Макрон закликав лідерів ЄС поговорити
про реформи
Президент

Франції

Еммануель

Макрон

закликав

європейських лідерів до дебатів щодо реформування
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європейських лідерів до дебатів щодо реформування
Європейського Союзу, щоб подолати євроскептицизм
серед населення.

Саудівський король передумав їхати на
G20
Услід за Бразилією від участі у саміті Великої Двадцятки
(G20) у Гамбурзі 7-8 липня відмовився король Саудівської
Аравії Салман. Це підтвердив у понеділок офіційний...

Кількість жертв вибуху цистерни
нафтою у Пакистані зросла до 206

з

Кількість загиблих унаслідок вибуху цистерни з нафтою у
пакистанському місті Бахавалпурі зросла до 206 осіб. Про
це повідомляє GEO TV.

Біля аеропорту Бостона автомобіль в'їхав
у натовп
Машина в'їхала у натовп людей біля аеропорту
Бостона. Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію
штату Массачусетс.

Євродепутату від Нацфронту пред'явили
обвинувачення у шахрайстві
Євродепутату від французької крайньої правої партії
«Національний фронт» Марі-Крістін Бутонне пред'явили
обвинувачення у шахрайстві у справі про фіктивні робочі
місця у Європарламенті.

Україна

Уряд
профінансує
Суспільного ТБ

всі

потреби

Уряд профінансує всі потреби Національного суспільного
телебачення, тож жодних причин для паніки немає. Про
це наголосив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в
ефірі...

Гройсман сказав, яким буде пенсійний вік
для українців
Пенсійний вік для громадян України становитиме 60
років. Про це Прем'єр-міністр України Володимир
Гройсман сказав у понеділок в вечірньому ефірі...
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Гройсман сказав у понеділок в вечірньому ефірі...

Гройсман підтримав Луценка: Крадій має
сидіти у тюрмі
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає
позитивом те, що Генеральна прокуратура уважно
контролює діяльність міністрів.

САП зробить усе, щоб довести справу
Дейдея до завершення - Холодницький
У
Спеціалізованій
антикорупційній
прокуратурі
знаходяться 40 кримінальних проваджень про незаконне
збагачення. І тільки суд має право поставити крапку у
будь-якій справі.

ЗМІ назвали наступного нардепа, з якого
Луценко
проситиме
зняти
недоторканність
Генеральний прокурор Юрій Луценко проситиме у
Верховної Ради зняти недоторканність з нардепа від
"Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Гройсман хоче якнайшвидше замінити
менеджмент у великих держкомпаніях
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман хоче
якнайшвидше створити наглядові ради і замінити
менеджмент у великих держкомпаніях.

Прогрес легкості ведення бізнесу в
Україні оцінюватиме Місія Світового банку
У Києві почала роботу місія Світового банку, яка оцінить
прогрес легкості ведення бізнесу. Про це інформує пресслужба Мінекономрозвитку.

Точка зору

США і конфлікт навколо Катару: це було б
смішно, якби не було сумно
Війни ніхто не хоче, але, схоже, тільки посередник –
Кувейт – щось робить, аби її відвернути. Саудівська Аравія
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Кувейт – щось робить, аби її відвернути. Саудівська Аравія
та її головні союзники...

Куди і чому «уплив» колишній лідер
невизнаного Придністров'я
Втік Євген Шевчук на правий берег Молдови, на яку багато
років лив «бруд». Хмари над головою колишнього лідера
невизнаного Придністров'я Євгена Шевчука почали
згущуватися давно. Ще за часів так званого президентства

Туризм на Мальті: хто і навіщо їде
Країна за рік приймає туристів в 4,6 більше свого
населення. Мальта увійшла в історію незалежної України
тим, що саме під час її головування в Європейському
Союзі ми отримали довгоочікуваний безвізовий режим з
ЄС.

Суспільство

4 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні США відзначають День незалежності. День
незалежності США відзначається щорічно 4 липня на
честь прийняття історичного документу - Декларації
незалежності США від Великої Британії...

У Канаді відкрився літній табір для юних
діаспорян та українців
Спілка
української
молоді
Канади
організувала
виховально-відпочинковий табір «Слідами борців героїв
України». Табір розпочав свою роботу поблизу Торонто...

Tesla цього тижня запускає виробництво
доступного масового електрокару
Засновник компанії Tesla Ілон Маск оголосив про страт
виробництва доступного для мас електрокару моделі
Tesla 3. Очікується, що до кінця року їх буде випущено вже
близько 20 тисяч

Спадкоємці
Голлівудом

Толкіна

домовилися

з

Спадкоємці письменника Джона Рональда Руела Толкіна і
студія Warner Bros. домовилися щодо "Володаря перснів" і
"Хоббіта" після п'яти років судової тяганини.
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"Хоббіта" після п'яти років судової тяганини.

4 липня: народний календар і астровісник
А льон цвіте синьо-синьо…О цій порі в Україні цвіте льон
– одна з найстаріших та найпоширеніших
сільськогосподарських технічних культур світу, відома
також своїми лікарськими властивостями.
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