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Топ новини
Доба
в
АТО:
25
обстрілів,
український військовий загинув

один

У порівнянні з двома попередніми днями, кількість
обстрілів з боку незаконних збройних формувань вчора
знову збільшилась.

Меркель не збирається бути медіатором
між Трампом і Путіним в Гамбурзі
Канцлер ФРН Ангела Меркель не збирається виступати в
ролі посередника між президентом США Дональдом
Трампом і лідером Росії Володимиром Путіним в Гамбурзі.

Росія відмовляється визнавати в ООН, що
КНДР
запустила
міжконтинентальну
ракету
Російська делегація в ООН наполягає, що режим Північної
Кореї провів запуск не міжконтинентальної балістичної
ракети, а ракети середнього радіусу дії...
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Siemens попередила, що
не
буде
обслуговувати незаконно ввезені до
Криму турбіни
Німецька компанія Siemens AG заявила, що не буде
обслуговувати свої незаконно ввезені з Росії до Криму
турбіни, якщо ці дані підтвердяться.

Світ

У Трампа назвали зустріч з Меркель
"координацією" перед самітом G-20
У адміністрації президента США Дональда Трампа
назвали зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель
координацією зусиль перед основним засіданням саміту
G-20, виділивши при цьому питання України...

Лідери саміту "Трьох морів": поглиблення
співпраці в рамках ініціативи посилить ЄС
Лідери 12 країн ініціативи "Трьох морів" (АдріатикаБалтика-Чорне море) вважають, що поглиблення
співпраці між країнами у рамках цієї ініціативи посилить
ЄС.

На переговорах Трампа й Путіна в кімнаті
буде шестеро людей - ЗМІ
Під час зустрічі президентів США й Росії в Німеччині в
переговорній кімнаті будуть присутні лише шестеро
людей, включаючи глав зовнішньополітичних відомств
двох країні особистих перекладачів.

Вчені у США виявили зв'язок між Twitterботами "за Трампа" і "проти Макрона"
Американські вчені, що досліджують
комп'ютерні
технології, встановили зв'язок у використанні ботів у
Twitter-повідомленнях на підтримку Дональда Трампа під
час виборів у США та проти Еммануеля Макрона на
виборах у Франції.

Переговори щодо Кіпру провалилися
Учасники перемовин про об’єднання Кіпру не змогли
знайти компроміс і розійшлися ні з чим. Про це розповів
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, повідомляє
Reuters.

У мексиканській в'язниці сталася кривава
бійка: 28 загиблих
Унаслідок жорстокої сутички між ув’язненими однієї з
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Унаслідок жорстокої сутички між ув’язненими однієї з
тюрем мексиканського тихоокеанського курорту Акапулько
загинуло 28 осіб. Про це повідомляє Reuters.

У Нігерії армія помилково розстріляла 14
цивільних
Армія Нігеру вбила 14 людей в селі Абадам, помилково
прийнявши їх за бойовиків "Боко Харам". Про це
повідомляє Reuters.

Україна

Київрада підтримала створення у столиці
Центру допомоги учасникам АТО
Київська міська рада прийняла рішення про створення
Центру допомоги учасникам антитерористичної операції.
Рішення підтримали 85 депутатів міськради...

Військова прокуратура скерувала до суду
справу російського диверсанта
Головною військовою прокуратурою закінчено спеціальне
досудове розслідування у кримінальному провадженні за
обвинуваченням громадянина РФ Олексія Мільчакова...

Суд відмовився змінювати запобіжний
захід для Насірова
Солом’янський районний суд Києва відмовив у
задоволенні клопотання відстороненого голови Державної
фіскальної служби України Романа Насірова і залишив
запобіжний захід йому без змін.

Порошенко обговорить з
активніше
залучення
врегулювання на Донбасі

Гутеррешем
ООН
до

Президент Петро Порошенко 9 липня зустрінеться з
генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем, який
перебуватиме в Україні з візитом на запрошення глави
Української держави.

Україна та Британія виходять на новий
рівень співробітництва - Гройсман
Україна та Велика Британія виходять на новий рівень
співробітництва, і Київ відчуває підтримку як на урядовому,

http://archive.sendpulse.com/f7bd50a0/?_ga=2.263611652.924203310.1499078357-14399128.1496749995

3/6

07.07.2017

Єдина країна - Україна і світ - 07.07.2017

співробітництва, і Київ відчуває підтримку як на урядовому,
так і на парламентському рівні.

Україна
успадкувала
корупцію
від
радянського колоніального минулого Климпуш-Цинцадзе
Україна успадкувала високий рівень корупції від
радянського колоніального минулого, якого зараз
позбувається. Про це в інтерв'ю Deutshe Welle заявила...

Українська діаспора в США привітала
позицію Трампа проти агресії Росії
Український конгресовий комітет Америки (УККА) привітав
тверду позицію, озвучену президентом США Дональдом
Трампом під час візиту до Польщі, у якій він закликав
Росію припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні
та...

Точка зору

Життя після кібератаки, або, Як
підприємцям не “влетіти” на великі гроші?
Експерти радять як уникнути штрафів від податкової,
захистити свої комп’ютери в подальшому і не тільки про
це. Тема кібератаки вірусом “Петя” вже другий тиждень
залишається в центрі уваги.

Північний потік-2 перенесе російські
корупційні схеми в Європу – експерт
Проект нового газопроводу з Росії до Європи глибоко
політизований, спрямований не тільки проти України, але і
може серйозно вплинути на ситуацію з безпекою в Європі
в найширшому сенсі слова.

Членство України в
безпеці у світі – Чолій

НАТО

сприятиме

Світ перебуватиме у більшій безпеці та буде
стабільнішим, якщо Україна стане повноправним членом
НАТО. Таку думку висловив президент Світового конгресу
українців Євген Чолій...

Росія
розглядає
Придністров'я
територію для удару - Фріз

як

Голова Постійної делегації України у Парламентській
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Голова Постійної делегації України у Парламентській
асамблеї НАТО Ірина Фріз привітала рішення уряду про
посилення
придністровської
ділянки
українськомолдовського кордону.

Суспільство

7 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні християни східного обряду святкують Різдво
Предтечі і Хрестителя Господня Іоанна...
Цього дня традиційно відзначається Всесвітній день
шоколаду...

В
Ірпені
під
відкритим
змагатимуться барди та поети

небом

Наприкінці липня в Ірпені проходитиме поетичнобардівський фестиваль-конкурс «Ірпінський Парнас». Його
проводитимуть Національна спілка письменників та місто
Ірпінь.

Кінофестиваль Docudays
приймає заявки

UA-2018

уже

П'ятнадцятий Міжнародний фестиваль документального
кіно про права людини Docudays UA, що відбудеться 23-30
березня 2018 року в Києві, розпочинає офіційний прийом
заявок.

Топ-10 професій, з якими найлегше знайти
роботу в Україні - рейтинг від Work.ua
За 2,5 роки кількість вакансій "оператор АЗС" на сайті
Work.ua зросла на 192%. Про це поінформував директор з
розвитку сайту пошуку роботи Work.ua Сергій Марченко
під час прес-конференції в Укрінформі...

7 липня: народний календар і астровісник
Зелене Купало в літо упало, а що впало, те
пропало. Сьогодні свято Різдва Предтечі і Хрестителя
Господня Іоанна або, як кажуть у народі – Івана Купайла.
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