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Топ новини
Доба в АТО: бойовики били з міномета по
Авдіївці
За минулу добу в зоні АТО бойовики збільшили кількість
обстрілів українських позицій на Луганському напрямку.
...один український захисник отримав осколкове
поранення.

САП відкрила дві справи проти Луценка Холодницький
Розпочато розслідування за заявами лідера фракції
Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і
декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

На
саміті
Україна-ЄС
обговорять
Асоціацію, Крим, Донбас та реформи
На XIX Саміті Україна-ЄС у Києві буде обговорено питання
імплементації Угоди про асоціацію, хід реформ в Україні
та ситуацію в окупованих Донбасі та Криму.
http://archive.sendpulse.com/1fabf758/?_ga=2.45290916.143377019.1499681856-14399128.1496749995
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ФБР окремо розслідує зустріч Трампамолодшого з російським юристом - CNN
Офіс спецпрокурора США проведе окреме розслідування
зустріч сина глави Білого дому, Дональда-Трампа
молодшого з російською юристкою під час президентської
кампанії минулого року.

Світ

Корейський півострів як ніколи близький
до війни - експерт
Своїми діями влада Росії та Китаю очевидно сприяє
втіленню ядерних амбіцій Північної Кореї. Таку думку
висловив колишній голова Асоціації японологів Канади...

США випробували систему протиракетної
оборони THAAD
Військові
США
провели
випробування
системи
протиракетної оборони THAAD, аналогічною тій, яка була
розгорнута на Корейському півострові.

У Вашингтоні схвалили продаж Румунії
сучасних систем "Patriot"
Адміністрація США прийняла процедурне рішення про
дозвіл продажу Румунії сучасних протиракетних комплексів
"Patriot", яке має також підтримати Конгрес.

Трамп-молодший опублікував листи щодо
зустрічі з Весельницькою
Дональд Трамп-молодший опублікував повний текст
листів, що стосуються його контактів з російським
юристом Наталією Весельницькою.

У Вашингтоні не припиняють називати
Росію кіберзагрозою для США
В Держдепі заявили, що Росія становить кіберзагрозу для
Сполучених Штатів. З відповідною заявою виступила у
вівторок під час брифінгу речник Держдепартаменту США..

У США обмежили використання продуктів
Лабораторії Касперського
Адміністрація президента США видалила Лабораторію
Касперського з двох списків постачальників, продукція
яких схвалена для використання урядовими агентствами.
http://archive.sendpulse.com/1fabf758/?_ga=2.45290916.143377019.1499681856-14399128.1496749995
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Феттулах Гюлен обіцяє не
екстрадиції до Туреччини

опиратися

Мусульманський священнослужитель Феттулах Гюлен,
якого Анкара звинувачує в організації невдалого
державного перевороту в країні минулого року, обіцяє
підкоритися наказу про екстрадицію зі США до
Туреччини..

У Сирії вбили російського військового
радника
У Сирії внаслідок міноментного обстрілу у провінції Хама
загинув російський військовий радник капітан Микола
Афанасов. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням
на Міноборони Росії.

Стало відомо, хто стане новим генсеком
ОБСЄ
Посаду генсекретаря ОБСЄ, за погодженням всіх країнчленів організації, займе швейцарець Томас Гремінгер.
Члени ОБСЄ досягли згоди щодо кандидатури...

Україна

Тука подякував нардепам за закон щодо
вишів на лінії зіткнення
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і
ВПО України вітає прийняття Верховною Радою закону
щодо діяльності вищих навчальних закладів на території
Донецької та Луганської областей.

Лавров вперше з 2013 року в Брюсселі:
Могеріні
нагадала
про
виконання
"Мінська"
Євросоюз і Росія мають розбіжності у питаннях зовнішньої
політики,
водночас
Мінські домовленості повинні
виконуватися. Про це заявила високий представник ЄС...

Україна порушить питання деокупації
Криму на наступній сесії ГА ООН
Україна

готує

низку

ініціатив

до

наступної

сесії

Генеральної асамблеї ООН, зокрема щодо деокупації
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Генеральної асамблеї ООН, зокрема щодо деокупації
Криму. Про це розповів заступник глави Адміністрації
президента України Костянтин Єлісєєв...

Точка зору

Маршалок Сенату відреагував на інцидент
біля польського генконсульства у Луцьку
Інцидент із запуском у вівторок петарди у бік
генконсульства у Луцьку, а також постріл з гранатомета
по цьому ж консульству у березні цього року суперечить
інтересам Польщі та України.

Американський експерт:
Призначення
Волкера можна вважати перевагою для
України
Призначення Курта Волкера спецпредставником США по
Україні, який дуже добре ознайомлений з ситуацією,
дозволить вищому керівництву Штатів напряму...

Суспільство

12 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні християни східного обряду відзначають одне з
найбільших
християнських
свят
день
святих
первоверховних апостолів Петра і Павла.

У Китаї вперше здійснили
телепортацію із Землі на орбіту

квантову

Китайські науковці вперше відправили з Землі на супутник
об'єкт шляхом квантової телепортації. Фотон подолав
відстань понад 500 км та перемістився...

Відень пережив торнадо і град з м’яч для
гольфу. Збитки — €15 мільйонів
Гроза, торнадо та інші погодні сюрпризи заподіяли
столиці Австрії Відню збитки орієнтовно на 15 млн
євро. Про це повідомляє місцеве видання Heute.

В Укрінформі презентували книгу про
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В Укрінформі презентували книгу про
мусульман, які воюють на Донбасі
У Києві презентували книгу "Від Майдану до АТО:
українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи
(2013-2016)", присвячену мусульманам, які борються за
суверенітет України з російським агресором на Донбасі.

Facebook
Messenger

запровадить

рекламу

в

Facebook запровадить
рекламу для користувачів
Messenger вже наприкінці липня 2017 року. Про це пише
The Wall Street Journal.

12 липня: народний календар і астровісник
Від Петра красне літо. Сьогодні святих славних і
всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла. В
народі це літнє свято, яке завжди припадає не 12 липня...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
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