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Топ новини
АТО: бойовики нарощують активність на
всій лінії зіткнення, за добу – 38 обстрілів
Оперативна обстановка в районі проведення АТО знову
ускладнилась. Російсько-окупаційні війська, порушуючи
вже давно зірване ними перемир'я, нарощують...

Затриманий на Донбасі Агеєв підтвердив
службу в Збройних силах РФ
Затриманий на Донбасі росіянин Віктор Агеєв підтвердив,
що був відправлений воювати на боці бойовиків на
Донбасі після підписання контракту на службу в Збройних
силах РФ.

ГПУ розслідує нові гучні справи проти
нардепів та чинних міністрів – Луценко
Генпрокурор Юрій Луценко анонсував нові гучні справи
проти представників нинішньої влади – виконавчої та
законодавчої. Нині тривають розслідування.
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"Бандерівцям жити не дамо": у Варшаві
відзначили річницю подій на Волині
У Варшаві в неділю відбулися громадські урочистості з
нагоди 74-ї річниці трагічних подій на Волині 1943 року. У
них узяли участь кількасот представників...

У
Києві
з
візитом
Північноатлантична рада

перебуває

У понеділок у Києві з візитом перебуває найвищий
постійно
діючий
керівний
орган
НАТО
–
Північноатлантична рада. Очолює делегацію 29 послів
країн-членів Альянсу генеральний секретар НАТО...

Світ

Поліція Гамбурга підбила "підсумки"
саміту G20: понад 400 затриманих
Внаслідок сутичок, які виникли в Гамбурзі під час саміту
Великої двадцятки, поранення отримали майже півтисячі
поліцейських. Затримано і взято під варту понад 400
протестувальників.

Сотні тисяч людей вийшли у Стамбулі на
протест проти Ердогана
У Стамбулі сотні тисяч людей вийшли на акцію протесту
проти політики влади. Як повідомляє Громадське із
посиланням на Hurriyet Daily News, акція стала частиною
25-денного «Маршу за справедливість»...

Для переговорів «нормандської четвірки»
недостатньо «м'яса» - прес-секретар
Путіна
Переговори лідерів «нормандської четвірки» (Україна,
Німеччина, Франція і Росія) знаходяться на стадії
підготовки, але для того, щоб вони відбулися...

Трамп не повірив «мантрам» Путіна про
невтручання в американські вибори
Президент США Дональд Трамп не повірив запевненням
президента Російської Федерації Володимира Путіна про
непричетність Росії до втручання в американські вибори...

Штати не довірятимуть Росії у питаннях
кібербезпеки - Гейлі
США не довіряють і не будуть довіряти Росії в питаннях
кібербезпеки. Про це заявила в коментарі телеканалу
CNN постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.
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Додон каже, що Молдова точно не буде
антиросійською
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що виступає проти
вступу країни в НАТО. Про це він розповів в інтерв'ю на
телеканалі «Білорусь-1».

ЄС виступає за розширення перемир'я на
всю територію Сирії
Після підтримки з боку США, Росії та Йорданії
домовленостей щодо припинення вогню на південному
заході Сирії Євросоюз виступає за розширення
перемир'я...

Україна

Геращенко закликала генсека ООН до
активнішої позиції у звільненні заручників
Представник
України
в
гуманітарній
підгрупі
Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина
Геращенко поінформувала генерального секретаря
ООН...

Лубківський: Ключові тези Тіллерсона примус до реформ і боротьби з корупцією
США очікують від України рішучих та ефективних дій. Так
прокоментував
візит
держсекретаря
США
Рекса
Тіллерсона до Києва і його зустріч...

Sea Breeze-2017: до
кораблі та літаки НАТО

Одеси

прибули

У неділю, 9 липня, в Одеський порт для участі в майбутніх
навчаннях Sea Breeze-2017 зайшло відразу три турецьких
судна, у тому числі підводний човен.

Точка зору

Новий

закон

про

АТО

дозволить
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Новий
закон
про
АТО
дозволить
додаткове застосування сили - експерт
Законопроект
про
реінтеграцію
окремих районів
Донецької та Луганської областей дозволить уряду
додаткове застосування сили у зоні АТО.

Новий спецпредставник США по Україні
назвав найкращий спосіб протистояти РФ
Найкращою допомогою Україні буде зробити її сильною
демократією, привабливою для жителів Донбасу. Про це
спеціальний представник США з врегулювання в Україні...

Суспільство

10 липня. Пам’ятні дати
Цього дня 1651 року поблизу м. Берестечка (тепер
Волинська обл.) закінчилась Берестецька битва між
селянсько-козацькою армією під проводом Богдана
Хмельницького і польсько-шляхетськими військами.

Стихія у Центральному Китаї: жертв вже
83, евакуйованих - 1,62 мільйона
У провінції Хунань /Центральний Китай/ внаслідок
тривалих злив 83 особи загинули або зникли безвісти. Про
це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Волейболістки
збірної
переможниці Євроліги-2017

України

-

Національна жіноча збірна України з волейболу стала в
неділю переможницею Євроліги сезону 2017 року. У
другому фінальному поєдинку наша команда обіграла...

Українські гімнастки-"художниці" здобули
три медалі Кубка світу в Берліні
Збірна України з художньої гімнастики завоювала три
нагороди на етапі Кубка світу в Берліні. Нашу країну
представляли...

Маск показав перший серійний електрокар
Tesla Model 3
Засновник компанії Tesla Motors Ілон Маск опублікував
фото першого серійного безпілотного електромобіля Tesla
Model 3. Авто вказаної серії планують поставляти...
http://archive.sendpulse.com/34d574ec/?_ga=2.251255814.143377019.1499681856-14399128.1496749995

4/6

10.07.2017

Єдина країна - Україна і світ - 10.07.2017

Експерти
назвали
автомобілів 2017 року

ТОП-5

кращих

Експерти журналу AutoCar виділили ТОП-5 кращих
автомобілів, які виходять або вже вийшли в 2017 році. Про
це пише vectornews.net.

Науковці
розкрили
секрет
давньоримського бетону

міцності

Дослідникам
вдалося
розкрити
таємницю
давньоримського бетону, який вже багато тисячоліть не
піддається руйнівній дії стихій.

10 липня: народний календар і астровісник
На Самсона бійся мусона. Сьогодні преподобного
Сампсона Странноприїмця. Святий Самсон був лікарем,
цілителем і чудотворцем.
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