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ТОП
Столтенберг назвав умови для членства
України в НАТО (Інтерв'ю)
Для набуття Україною членства в НАТО необхідний
консенсус усіх союзників та бажання самої держави. Про
це в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу у ...

Трамп і Путін говорили понад дві години –
Держдеп
Президент США Дональд Трамп і російський лідер
Володимир Путін мали коротку зустріч із рукостисканням
перед початком саміту G-20 у Гамбурзі, причому глава
Білого дому не приховував позитивного

ПА ОБСЄ назвала Росію окупантом Криму
– резолюція
Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії в Мінську
ухвалила резолюцію з положеннями на підтримку України,
незважаючи на протести Росії. Про це інформує Радіо
Свобода.

Генсек ООН після саміту G20 відправиться
до Києва
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде з
візитом до Києва. Про це повідомляє Центр новин
ООН. "Сьогодні Генеральний секретар ООН Антоніу
Гутерреш знову прибув в швейцарське місто..

Регламентний
комітет
визнав
обгрунтованими подання на Розенблата
Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації
діяльності
парламенту
визнав
достатніми
і
обгрунтованими подання ГПУ на ...

Синоптики констатують найбільшу за 10
років посуху в Україні
Упродовж червня на більшій частині території України
спостерігався дефіцит опадів, що спричинило найбільш
жорстку грунтову посуху за останні 10 років у південних,
центральних і східних областях..

УКРАЇНА І СВІТ
Столтенберг: НАТО має подвійний підхід
відносно Росії
Генсек НАТО переконаний, що розмовляти з Росією
можливо, але політичний двалог має базуватися на
сильній позиції і твердому підході. Засідання Ради НАТОРосія відбудеться 13 липня, ...

Президент призначив Пристайка главою
Місії України при НАТО
Президент
Петро
Порошенко
призначив
Вадима
Пристайка главою Місії України при НАТО. Відповідний
указ опублікований на сайті глави держави.

Штати призначили спецпредставника по
Україні
Державний секретар США Рекс Тіллерсон призначив
колишнього посла в НАТО Курта Волкера спеціальним
представником по Україні.

ЕКОНОМІКА
Гройсман не проти почати нову програму
з МВФ після завершення нинішнього
У зв'язку з постійним затягуванням ухвалення важливих
законопроектів, які є ключовими для МВФ у прийнятті
рішень щодо виділення чергового ..
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У Європі за транспортування газу платять
в 7-8 разів більше, ніж в Україні - НКРЕКП
Європейські
споживачі
сплачують
за
послуги
транспортування і розподілу газу в 7-8 разів більше, ніж
українці. Про це на засіданні Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах.

M.E.Doc заявив про відновлення роботи
сайту
Компанія-розробник
бухгалтерського
програмного
забезпечення "M.E.Doc" заявила про усунення проблем з
програмою та відновлення роботи сайту.

УКРАЇНА
Колишнім українським військовим у Криму
не дають офіційно працевлаштуватися ЗМІ
На розгляд Верховної Ради було внесено не менше 10
подань від Генпрокуратури про зняття недоторканності з
народних депутатів.

Суддю Романюка, що підтримав "закони 16
січня", визнали гідним крісла в новому
ВСУ
Вища
кваліфікаційна
комісія
суддів
підтримала
кандидатуру голови Верховного суду України Ярослава
Романюка на посаду судді в новий Верховний суд.

У Генштабі розповіли, яке озброєння Росія
звозить до Криму
На території окупованого півострова Криму Російська
Федерація збільшила вдвічі угруповання військ та вп'ятеро
- кількість озброєння. Про це заявив начальник
Генерального штабу Збройних сил України ...

СБУ заявила про затримання біля
консульства Польщі 29 "тітушок" провокаторів
Служба
безпеки
разом
з Нацполіцією
сьогодні
заблокували
замовлену
спецслужбами
РФ
акцію
провокативного характеру.

ЕКСКЛЮЗИВ
Україна-НАТО: особливе партнерство в
особливий період (Аналітика)
Російська

агресія

актуалізувала

і

поглибила

рівень
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Російська агресія актуалізувала і поглибила рівень
взаємодії
між
партнерами,
мобілізує
НАТО
і
Україну. Найвищий постійно діючий керівний орган НАТО –
Північноатлантична рада

Cаміт у Варшаві: 12 президентів у тіні
Трампа (Аналітика)
Жодне з польських ЗМІ так і не перерахувало повністю
прізвища президентів з інших країн, які прибули на саміт.
Другий саміт ініціативи "Трьох морів", що включає 12 країн
ЄС у трикутнику Балтійського, ...

СУСПІЛЬСТВО
Турки перетворять одеські вулиці на
знімальний майданчик тревел-шоу
У п'ятницю, 7 липня, в Одесу прибуде знімальна група
одного з турецьких телеканалів, яка створює тревелшоу. Про це заявила під час брифінгу директор
департаменту культури та туризму Одеської ...

Мого батька в радянський час били за
Бітлз - Джамала (Інтерв'ю)
На
презентації
у
київському
Кримському
домі
документальної стрічки шведської журналістки Елін
Йонссон "Боротьба Джамали" сама співачка відразу після
демонстрації фільму сказала: "Спасибі.

Стартував нацiональний вiдбір на участь у
дитячому Євробаченні-2017
"UA:Перший" оголосив старт національного відбору на
Міжнародний
дитячий
пісенний
конкурс
"Євробачення-2017",
фінал якого
відбудеться
26
листопада у Тбілісі (Грузія).

ONUKA
презентувала
"Vsesvit"

новий

сингл

У п'ятницю, 7 липня, група ONUKA представила перший
сингл "Vsesvit" з нового альбому, який має вийти восени
2017 року.

Google назвала найпопулярніші
українців туристичні напрямки

серед

Українці найчастіше в мережі шукали інформацію про
відпочинок у Бердянську й Туреччині.
Про це пише
Голос.UA з посиланням на прес-службу компанії Google
Україна.
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