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Топ новини
АТО: за добу 22 обстріли, ворог гатив по
Широкиному з кулеметів та БМП
Протягом минулої доби бойовики 22 рази порушили режим
перемир’я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
...внаслідок підриву загинув один український воїн.

Столтенберг розповів, як Україна може
увійти до НАТО
Україна повинна йти в НАТО з допомогою "субстантивного
(незалежного) партнерства". Про це заявив генеральний
секретар НАТО Йенс Столтенберг в інтерв'ю...

Ryanair відмовилася від виходу на ринок
України
Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair відмовилася
від запланованого виходу на український ринок. Про це
йдеться у заяві авіакомпанії Ryanair.
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Біометричний контроль не створить
незручностей для європейців - Клімкін
Ухвалене Радою нацбезпеки і оборони рішення про
необхідність для громадян інших країн здавати
біометричні дані при в'їзді в Україну не створить жодних
незручностей для громадян країн ЄС.

РФ грозить заходами у відповідь на
введення біометричного контролю
Росія прийме заходи у відповідь на введення Києвом
біометричного контролю для іноземців для в'їзду в
Україну. Про це заявив перший заступник голови комітету
Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Франц Клінцевич...

Світ

У Міссісіпі впав військовий літак, є жертви
Щонайменше
п'ятеро
людей
загинули
внаслідок
авіакатастрофи американського військово-транспортного
літака C-130 "Геркулес", що сталася в понеділок ввечері в
окрузі Лефлор, штат Міссісіпі, США.

Лісові пожежі у Канаді: вже 14 тисяч
евакуйованих
Через численні лісові пожежі у канадській провінції
Британська Колумбія шукати тимчасового притулку
вимушені близько 14 тис людей. Про це кореспондентові
Укрінформу повідомили в уряді провінції.

В Іраку оголосили про перемогу над ІДІЛ
Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді офіційно оголосив
перемогу над екстремістським угрупованням «Ісламська
держава». Про це інформує "Радіо Свобода".

Тіллерсон їде врегульовувати кризу в
Перській затоці
Державний секретар США Рекс Тіллерсон у вівторок
розпочне візит до Кувейта, після чого відвідає Катар і
Саудівську Аравію з метою пошуку шляхів...

У Трампа підтримують нові санкції проти
Ірану і Росії
Адміністрація президента США Дональда Трампа
підтримує введення нових економічних санкцій щодо Росії
та Іраку. Про це повідомляє The Washington Post,
посилаючись на заяву директора з законодавчих питань...
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посилаючись на заяву директора з законодавчих питань...

Білий дім визнав Росію кіберзагрозою
У адміністрації президента США визнають, що Росія
становить загрозу для кібербезпеки Сполучених Штатів,
однак наполягають на необхідності співпрацювати з
Москвою в цій сфері.

Кремль планує вислати близько
американських дипломатів - ЗМІ

30

Москва може вислати близько 30 американських
дипломатів і накласти арешт на кілька об'єктів власності
США в Росії. Про це повідомляє газета "Известия"...

Світовий банк підрахував збитки від війни
у Сирії
Збиток від бойових дій в Сирії, що тривають з 2011 року,
становить 226 млрд доларів. Про це передає Agence
France-Presse з посиланням на звіт Світового банку.

Україна

САП готує 40 кримінальних справ проти
нардепів - Пинзеник
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) готує
40 кримінальних справ проти народних депутатів. Про це
повідомив в. о. голови Регламентного комітету
парламенту Павло Пинзеник...

БПП визначиться щодо арешту шістьох
нардепів на засіданні в четвер
Фракція БПП у четвер - після розгляду усіх відповідних
питань Комітетом з питань регламенту та організації
роботи Верховної Ради - ухвалить питання щодо надання
згоди на арешт 6 народних депутатів.

Бурбак: “Народний фронт” голосуватиме
за зняття недоторканності з депутатів
Фракція
“Народний
фронт”
підтримає
подання
Генеральної прокуратури України щодо позбавлення
депутатської

недоторканності

з

шістьох

народних
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депутатської недоторканності
депутатів парламенту.

з

шістьох

народних

Омелян назвав винуватця зриву угоди з
Ryanair
Аеропорт "Бориспіль" винний у зриві угоди з Ryanair,
оскільки аеропорт з самого початку переговорів мав на
меті заблокувати вхід лоукосту на український ринок.

Реінтеграція Донбасу: Клімкін пояснив, як
міжнародні
партнери
вплинуть
на
законопроект
Україна має намір обговорити з міжнародними
партнерами не текст законопроекту про реінтеграцію
окупованих територій Донбасу...

Уряд ФРН неохоче коментує «кримську
ситуацію» із Siemens
Німецькі офіційні органи намагаються уникати коментарів
на тему скандалу з поставками до анексованого Криму
турбін німецького концерну Siemens AG.

Країни Вишеграду обговорили ситуацію в
Україні
Глави МЗС країн Вишеградської групи спільно міністрами
закордонних справ Австрії, Хорватії та Словенії обговорили
в понеділок у Будапешті ситуацію в Україні.

Точка зору

Зустріч Трампа та Путіна має насторожити
українців – експерт
Тривале спілкування президента США Дональда Трампа
та президента РФ Володимира Путіна на полях саміту
G20 у Гамбурзі має насторожити Україну.

Зачем Украине
топлива?

хранилище

ядерного

5 вопросов, которые волнуют всех. Против строительства
Централизованного хранилища для
отработавшего
ядерного топлива протестуют кум Путина...
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ядерного топлива протестуют кум Путина...

Суспільство

11 липня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1943 році, у розпал Другої Світової війни,
досяг своєї кульмінації польсько-український конфлікт,
який нині відомий під назвою Волинська трагедія.

ОБСЄ похвалила Україну за зусилля у
боротьбі з торгівлею людьми
Організація з безпеки і співробітництва в Європі віддає
належне зусиллям України у справі боротьби з торгівлею
людьми. Таку оцінку дала спецпредставник ОБСЄ...

Населення ЄС за рік збільшилося на 1,5
млн людей
Станом на 1 січня 2017 року чисельність населення ЄС
досягла майже 512 мільйона людей, збільшившись
порівняно з минулим роком на 1,5 млн за рахунок
мігрантів.

В США 19-річна дівчина двічі за один
тиждень виграла в лотерею
Перший приз – понад пів мільйони доларів, інший – $100
тис. виграла 19-річна жителька Каліфорнії, купивши два
квитки різних лотерей на різних автозаправках...

11 липня: народний календар і астровісник
Хто в липні жари боїться, той взимку не має чим погріться.
Сьогодні безсеребреників і чудотворців Кіра та Іоанна, а
також ікони Божої Матері «Троєручиця»...
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