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Топ новини
АТО: за добу 15 обстрілів, ворог гатить із
гранатометів та БМП
Минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по
позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи
іншого забороненого Мінськими угодами озброєння
бандити не застосовували.

Ващиковський - українцям: З Бандерою до
Європи не увійдете
Польща виступить проти вступу України до Європейського
союзу, якщо не будуть вирішені історичні питання. Про це
заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд
Ващиковський в інтерв’ю виданню wPolityce.

ЗМІ: У Москві заарештували офіцера
розвідки, причетного до справи МН17
ФСБ РФ заарештувало полковника ГРУ ГШ РФ Василя
Гераніна, причетного до падіння малазійського "Боїнга" на
Донбасі влітку 2014 року.
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Донбасі влітку 2014 року.

Тіллерсон:
Загроза
глобальної відповіді

КНДР

потребує

Запуск
режимом
Пхеньяна
міжконтинентальної
балістичної ракети (МБР) є новим витоком ескалації, який
потребує глобальної відповіді. Про це йдеться в заяві...

ООН проведе екстрене засідання Радбезу
через запуск ракети КНДР
США подали клопотання щодо проведення закритого
засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у
зв'язку із запуском балістичної ракети КНДР. Про це
повідомив представник місії США в ООН, пише Reuters.

Світ

США і Південна Корея провели ракетні
навчання у відповідь КНДР
Сполучені Штати та Південна Корея провели спільні
ракетні навчання після того, як КНДР заявила про своє
перше
успішне
випробування
міжконтинентальної
балістичної ракети.

Сеул: Вірогідність повторення ядерного
випробування Пхеньяном – висока
У Південній Кореї вбачають високу вірогідність проведення
незабаром
Північною
Кореєю
нового
ядерного
випробування. Про це заявив міністр оборони Південної
Кореї Хан Мін Ко, повідомляє Reuters.

Чехи закликають активніше протистояти
«Північному Потоку-2»
Празький інститут «Європейські цінності» звернувся до
влади Чеської Республіки із закликом активніше
протистояти планам будівництва газопроводу «Північний
Потік-2».

Трамп планує збільшити експорт газу в
Європу для послаблення впливу Росії ЗМІ
Президент

США

Дональд

Трамп

використовуватиме

швидкозростаючі поставки американського природного
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швидкозростаючі поставки американського природного
газу як політичний інструмент під час зустрічі з лідерами...

Берлін викупив "панамські папери" - ЗМІ
Німеччина викупила "панамські папери", які призвели до
цілого ряду гучних корупційних скандалів у різних країнах.
Про це стало відомо німецькому виданню Spiegel.

Законопроект щодо Brexit внесуть до
парламенту Британії наступного тижня
Парламенту Великої Британії наступного тижня будуть
представлені законопроекти щодо виходу країни із складу
Європейського Союзу. Про це сказав прес-секретар
прем'єр-міністра Терези Мей, посилаючись на міністра...

У Німеччині зростає кількість екстремістів
Керівник Міністерства внутрішніх справ ФРН Томас де
Мезьєр заявляє про збільшення в країні кількості
екстремістів різного спрямування. Про це він сказав у
вівторок у Берліні журналістам...

Голова КНР прибув до Німеччини
Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Німеччини з візитом,
який передує його участі у саміті Великої Двадцятки. Про
це повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

Ле Пен задумала велику реформу своєї
партії
Лідер французької ультраправої партії Національний
фронт Марін Ле Пен має намір провести глибоку реформу
своєї політичної сили, включаючи зміну її назви.

Росія
може
розширити
присутність у Сирії

військову

Росія може розмістити свою військову поліцію в буферних
зонах безпеки в Сирії. Про це заявив глава російської
делегації Олександр Лаврентьєв на переговорах в Астані
щодо врегулювання сирійської кризи, повідомляє Reuters.

Україна

Спостерігачі ОБСЄ знайшли у бойовиків
невідведене важке озброєння
Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованій території
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Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованій території
Донецької області шість гаубиць "Гвоздика". Про це
сказано у звіті місії, опублікованому 4 липня.

Політична
еліта
чинить
антикорупційним процесам - Ситник

опір

Чиновники поки не стали красти менше, хоча ліквідація
корупційних схем в Україні проходить і це дає перші
результати.

НАБУ і САП: доказів
достатньо
для
недоторканності

проти Дейдея
позбавлення

НАБУ та САП у спільній заяві наголосили, що не
погоджуються з оцінкою членів регламентного комітету
Верховної Ради відносно подання про надання згоди...

Кіберполіція вилучила сервери M.E.Doc
через кібератаку
Українська кіберполіція вилучила сервери виробника
бухгалтерського програмного забезпечення M.E.Doc у
зв'язку з кібератакою 27 червня. Про це повідомив керівник
відомства Сергій Демидюк, передає Бі-Бі-Сі.

Джемілєв в Анкарі зустрівся з Ердоганом
Лідер кримськотатарського народу і депутат Верховної
Ради України Мустафа Джемілєв зустрівся з президентом
Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це повідомляє
агентство Anadolu.

Реалізація “плану Маршалла” для України
переходить до конкретики - Кубілюс
Реалізація плану економічної допомоги для України та
українців - так званий “план Маршалла” - переходить від
політичних розмов до конкретних дій.

Фріланд
приїде
до
Лондона
конференцію "Можливості України"

на

Канада й надалі підтримуватиме Україну на її шляху
реформування та розбудову кращого майбутнього. Про це
заявила міністр закордонних справ Канади Христя
Фріланд...

Точка зору
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Точка зору

КНДР випробовує Трампа на готовність
воювати
Війни не хоче ніхто, але вона, схоже, вже є єдиним
виходом з глухого кута. 4 липня, на День незалежності
США, Північна Корея провела черговий випробувальний
запускракети, яку сама назвала міжконтинентальною
балістичною.

Масова перевірка ресторанів
результати невтішні

Києва

-

Обережно, їжа! У столиці зі 103 закладів харчування тільки
4 працюють без порушень. Що з цим робити? Після
нещодавнього отруєння суші в київському ресторані...

Як
Києву
позбутися
вантажівок і легковиків?

транзитних

Окрім транзитних машин, столиця задихається від свого
півторамільйонного автомобільного стада. Місту, яке не
має об'їзної дороги, доведеться самому шукати варіанти
виживання.

Суспільство

5 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється третя річниця з дня визволення
українською
армією
від
проросійських
бойовиків
Слов’янська і Краматорська.

В
Єгипті
продовжили
надзвичайного стану

режим

Парламент Єгипту схвалив рішення президента АбдулФаттах Халіл Ас-Сісі щодо продовження надзвичайного
стану в країні ще на три місяці. Про це повідомляє
Reuters, посилаючись на заяву...

Букові ліси Карпат можуть включити до
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
У польському Кракові, де стартувала 41-ша сесія Комітету
Всесвітньої спадщини, розглянуть 35 заявок про
включення нових об'єктів до престижного Списку
ЮНЕСКО.

Гра

престолів:

стало

відомо,

скільки

http://archive.sendpulse.com/ae0d2984/?_ga=2.33645225.924203310.1499078357-14399128.1496749995

5/6

05.07.2017

Єдина країна - Україна і світ - 05.06.2017

Гра престолів: стало відомо,
триватимуть серії у 8 сезоні

скільки

Епізоди восьмого сезону серіалу "Гра престолів" можуть
стати значно довшими, аніж у попередніх. Про це
повідомляє 24tv.ua із посиланням на Deadline.

5 липня: народний календар і астровісник
Косар іде косить, а хто буде за тобою штани
носить? Православна церква вшановує сьогодні пам’ять
священномученика Євсевія, єпископа Самосатського.
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