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Топ новини
Доба в АТО: 13 ворожих обстрілів, один
боєць поранений
У середу російсько-терористичні бандформування 13
разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях
українських військових на Донбасі. Про це повідомляє у
Фейсбуці прес-центр АТО.

США розглядають можливість приєднання
до Нормандського формату – Держдеп
Американське зовнішньополітичне відомство вивчає
варіанти приєднання до Нормандського формату та
переговорів щодо імплементації Мінських домовленостей
з метою врегулювання ситуації в Україні.

США готові застосувати військову силу
проти КНДР
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі
пригрозила уряду Північної Кореї військовою відповіддю
через його загрозливу поведінку внаслідок випробування...
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Янукович відкликає своїх адвокатів з суду
Колишній президент України Віктор Янукович оголосив, що
не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому
процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду
своїх адвокатів.

ЄС і Японія обговорять допомогу Україні
Євросоюз і Японія обговорять ситуацію в Україні, а також
подальшу
консолідацію
міжнародних
зусиль
у
протистоянні російській агресії. Про це йтиметься на
двосторонньому саміті ЄС-Японія, який відбудеться...

Світ

На заводі General Motors у США стався
вибух, є постраждалі
На заводі General Motors у Детройті (штат Мічиган, США)
стався вибух, у результаті якого постраждали троє людей.
Про це повідомляє Fox 2.

Німецька поліція розігнала понад 500
противників саміту G20 у Гамбурзі
Німецька поліція застосувала водомети, щоб розігнати
близько 500 демонстрантів в портовому місті Гамбург, де
канцлер Ангела Меркель прийматиме лідерів країн...

Канада занепокоєна штурмом парламенту
у Венесуелі
Штурм провладними мітингувальниками парламенту у
Венесуелі відкидає країну від справжньої демократії. Про
це заявила міністр закордонних справ Канади...

Лівійський Бенгазі повністю звільнили від
терористів
Командувач лівійської національної армією Халіфа Хафтар
ввечері в середу оголосив про повне звільнення від
терористичних угруповань другого за значенням міста Лівії
- Бенгазі.

США скликають на засідання членів
Глобальної коаліції з протистояння ІДІЛ
Представники понад семи десятків країн, що входять до
Глобальної коаліції з протистояння терористичному
угрупованню "Ісламська держава", зберуться наступного
тижня у Вашингтоні для проведення...
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тижня у Вашингтоні для проведення...

Трамп прибув до Польщі
Президент США Дональд Трамп у середу ввечері прибув
до Польщі. У варшавському аеропорту імені Шопена його
разом з дружиною Меланією та донькою Іванкою зустрічав
глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський та міністр
канцелярії президента РП...

У Трампа не знають, як він поведеться під
час зустрічі з Путіним - NYT
Оточення Трампа стурбоване тим, що попри численні
інформативні брифінги й досі неясно, як чинний президент
США поведеться під час запланованої зустріч з російським
лідером Володимиром Путіним.

Росія виступила проти нових
стосовно КНДР

санкцій

Представник Росії в ООН виступив проти нових санкцій, а
також проти можливого застосування воєнної сили
стосовно Пхеньяну. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Меркель пообіцяла Сеулу підтримку в
питанні Північної Кореї
Канцлер
ФРН
Ангела
Меркель
пообіцяла
південнокорейському президенту Мун Чже Іну підтримку в
питанні врегулювання північнокорейського кризи. Про це
вона заявила у спільній з Муном заяві...

Ердоган
вимагає
"виправити помилку"

від

Німеччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилив
риторику відносно Німеччини, звинувачуючи її в погіршенні
вілносин з Анкарою, і закликає Берлін "виправити
помилку".

Тіллерсон пояснив позицію США щодо
Сирії перед зустріччю Трампа з Путіним
Сполучені Штати вважають Росію відповідальною за дії
режиму Асада в Сирії, за незастосування ним більше
хімічної зброї поти мирних сирійців, але хотіли би...

Санкції проти Росії треба розширити —
радник глави МЗС Польщі
У зв'язку з продовженням Росією агресивних дій в регіоні
східної Європи санкції проти Москви треба розширити. Про
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східної Європи санкції проти Москви треба розширити. Про
це в інтерв'ю Укрінформу заявив радник міністра
закордонних справ Польщі...

Україна

Сайдік назвав дату
Контактної групи

наступної зустрічі

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи із
врегулювання ситуації на Сході України відбудеться 19
липня. Про це повідомив журналістам спецпредставник...

Сущенко розповів історію своєї картини,
яку передали президенту Макрону
Адвокат кореспондента Укрінформу в Парижі, незаконно
затриманого в Москві, передав розповідь свого
підзахисного про картину, передану президенту Франції
Еммануелю Макрону під час візиту...

Фейгін
розповів
про
лінгвістичну
експертизу в «справі Умерова»
Один
з
адвокатів
заступника
голови
Меджлісу
кримськотатарського народу Ільмі Умерова Марк Фейгін
розповів про лінгвістичній експертизі, підготовленій
захистом у «справі Умерова».

У МЗС України вказали польському послу
на некоректність заяв Ващиковського
Посол Польщі Ян Пєкло був запрошений до МЗС України у
зв’язку з висловлюваннями міністра закордонних справ РП
Вітольда Ващиковського щодо України в інтерв’ю для
тижневика "W sieci".

Порошенко і Меркель скоординували
позиції щодо реалізації "Мінська"
Президент України Петро Порошенко та Федеральний
канцлер Німеччини Ангела Меркель скоординували позиції
щодо реалізації Мінських домовленостей у контексті
підготовки до саміту G20 у Гамбурзі.

Гройсман
та
керівництво
ЄБРР
поговорили про підтримку українського
бізнесу
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з
радою директорів Європейського банку реконструкції і
розвитку підняв питання про фінансову підтримку...

Держдеп
розкрив
Тіллерсона в Україну

подробиці

візиту

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час
перебування з офіційним візитом у Києві 9 липня
говоритиме і з владою, і з громадянським суспільством,
щоб отримати об'єктивну картину про нинішню ситуацію...

Адміністрація Трампа ще не прийняла
рішення про зброю для України – Держдеп
Нинішня адміністрація Білого дому перебуває в процесі
прийняття рішення щодо надання Україні летальної зброї
оборонного характеру у зв'язку з російською агресією...

Точка зору

Польща теж хоче стати Україні «старшим
братом»
Чергові польські претензії до Степана Бандери
спровоковані нашою слабкістю. Єдина адекватна відповідь
– стати сильними. Міністр закордонних справ Польщі
Вітольд Ващиковський в інтерв’ю польському виданню...

Спекотний червень на Закарпатті: безвіз,
Москаль-захисник
та
виправдання
«терористів»
«Справу Самардака» розцінюють як «гру в шахи»
представників
двох
політичних
таборів
на
Закарпатті. Перша третина літа на Закарпатті не стала...

Суспільство

6 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні литовці святкують День державності. 6 липня
1253 року відбулась коронація Міндаугаса, першого і
єдиного в історії Литви короля...

Україна перемогла в першому фінальному

http://archive.sendpulse.com/070739ed/?_ga=2.53374368.924203310.1499078357-14399128.1496749995

5/7

06.07.2017

Єдина країна - Україна і світ - 06.07.2017

Україна перемогла в першому фінальному
матчі Євроліги
Наші волейболістки обіграли Фінляндію 3:1. Жіноча збірна
України з волейболу перемогла Фінляндію в першому
матчі фіналу Євроліги 3:1.

Аеропорт "Бориспіль" підписав договір
про співпрацю з Ryanair
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» підписав зі свого боку
договір з лоукостером Ryanair і відправив документ у
головний офіс компанії. Про це повідомив гендиректор
летовища Павло Рябікін у Facebook.

Порошенко відвідав презентацію книги "14
друзів хунти" у Pizza Veterano
Президент Петро Порошенко у середу ввечері несподівано
відвідав відкриту ветеранами АТО столичну піцерію Pizza
Veterano, де проходила презентація книги "14 друзів
хунти" - збірки оповідань воїнів, волонтерів, блогерів.

Американці
довіряють
більше
адміністрації Трампа, ніж ЗМІ та Конгресу
Американське
суспільство
довіряє
адміністрації
президента США Дональда Трампа більше, ніж медіа та
головному законодавчому органу країни. Такі дані...

SpaceX успішно запустила
новітній супутник зв'язку

в

космос

Американська космічна компанія Space X, заснована
Ілоном Маском, провела успішний пуск ракетоносія Falcon
9 та вивела телекомунікаційний супутник Intelsat 35e на
навколоземну орбіту.

Китай побудував сонячну електростанцію
у формі гігантської панди
Поблизу міста Датун у китайській провінції Шаньсі
компанія Panda Green Energy побудувала першу у світі
сонячну електростанцію у формі панди.

6 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні Горпини Купальної; вправляйтеся в поцілунках і
заготовляйте лікарські трави. Сьогодні Всесвітній день
поцілунку, який претендує на те, аби стати таким собі
літнім аналогом Дня святого Валентина.
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