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Топ новини

АТО: 30 обстрілів за добу, ворог на всіх
напрямках б'є із заборонених мінометів

Минула доба у зоні АТО відзначилась збільшенням
кількості обстрілів зі сторони противника... Один
український військовий загинув, ще один отримав
поранення.

Держзрада Януковича: президент-втікач
зібрався до Євросуду
Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк
заявив про підготовку передачі справи свого клієнта в
Європейський суд з прав людини.
 

Фракція БПП підтримала пенсійну
реформу - Гройсман

На вечірньому засіданні фракція БПП ухвалила рішення
підтримати в першому читанні всі пенсійні закони, які
матимуть відповідні рішення комітетів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2265147-ato-30-obstriliv-za-dobu-vorog-na-vsih-napramkah-be-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265082-derzzrada-anukovica-prezidentvtikac-zibravsa-do-evrosudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265040-frakcia-bpp-pidtrimala-pensijnu-reformu-grojsman.html
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Мінфін докапіталізував ПриватБанк іще на
22,5 мільярда
Міністерство фінансів внесло в капітал націоналізованого
ПриватБанку облігації внутрішньої державної позики на
суму 22,5 мільярда гривень.
 

У Палаті представників США представили
законопроект із санкціями проти Росії
Конгресмени від Демократичної партії в Палаті
представників США представили новий варіант
законопроекту із санкціями проти Росії та Ірану...

Світ

Вибух смертника у Сирії: щонайменше 12
загиблих
Внаслідок вибуху начиненого вибухівкою автомобіля у
сирійському місті Ідліб загинуло щонайменше 12 осіб. Про
це із посиланням на власні джерела серед повстанців
пише Reuters.

Демократи висунули на обговорення
питання імпічменту Трампа
Американські конгресмени-демократи Бред Шерман та Ел
Грін висунули ініціативу імпічменту президента США
Дональда Трампа. Відповідну пропозицію вони зробили
через створення Трампом перешкод у ході розслідування..

Американське слідство взялося за
Кушнера під час його роботи в штабі
Трампа
Слідчі ФБР і комітетів Конгресу США розпочали
розслідування діяльності Джареда Кушнера на чолі
агітаційної кампанії Трампа на предмет сприяння...

Манафорта викликають на слухання до
Сенату
Голова Юридичного комітету Сенату США Чак Греслі
заявив, що планує викликати на слухання колишнього
керівника президентської кампанії Трампа Пола
Манафорта для свідчень щодо його роботи в Україні...

Втручання Росії у вибори: кандидат на
пост глави ФБР обіцяє розслідування "без
політики"
Кандидат на посаду глави ФБР Крістофер Рей не вважає
розслідування спецпрокурора Міністерства юстиції США
Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США...

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2265078-minfin-dokapitalizuvav-privatbank-ise-na-225-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265136-u-palati-predstavnikiv-ssa-predstavili-zakonoproekt-iz-sankciami-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265140-vibuh-smertnika-u-sirii-sonajmense-12-zagiblih.html
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-blast-idUSKBN19X2YF?il=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265084-demokrati-visunuli-na-obgovorenna-pitanna-impicmentu-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265127-amerikanske-slidstvo-prijnalosa-za-kusnera-vo-vrema-raboty.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265086-manaforta-viklikaut-na-sluhanna-do-senatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265068-vtrucanna-rosii-u-vibori-kandidat-na-post-glavi-fbr-obicae-rozsliduvanna-bez-politiki.html
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Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори в США...

ЄС невдоволений правами своїх громадян
у Британії після Brexit
Глава делегації ЄС на переговорах щодо виходу Британії з
Європейського Союзу Мішель Барньє заявив, що між
сторонами зберігаються значні розбіжності з питання прав
громадян ЄС, які проживають в Британії.

Балкани можуть допомогти ЄС
«почуватися привабливо» - прем'єр
Македонії
Розхитаний Брекзітом Євросоюз повинен використати
прагнення Балканських країн до членства як можливість
«почуватися привабливим». Таку думку висловив міністр...

Переговори Тіллерсона з супротивниками
Катару завершились безрезультатно
Державний секретар США Рекс Тіллерсон завершив
переговори з керівниками Саудівської Аравії і ще трьох
арабських держав у намаганні вирішити їхню суперечку...

ОБСЄ схвалить кандидатури генсека і
трьох чиновників 18 липня
У Відні завершилося засідання Підготовчого комітету та
Постійної ради ОБСЄ, на якому було прийнято рішення
про завершення процедур виборів на керівні посади.

Наступним генерал-губернатором Канади
стане жінка-астронавт
Новим генерал-губернатором Канади, який офіційно
представлятиме у цій країні королеву Великобританії й
буде де-юре керівником держави...

Україна

Sea Breeze-2017: в Україну вперше
прилетіли унікальні конвертоплани США
В рамках військових навчань "Sea Breeze-2017" до Одеси
прилетіли два унікальних американських конвертоплани
"Osprey" морської піхоти США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265090-es-nevdovolenij-pravami-svoih-gromadan-u-britanii-pisla-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265117-balkani-mozut-dopomogti-es-pocuvatisa-privablivo-premer-makedonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265103-peregovori-tillersona-z-suprotivnikami-kataru-zaversilis-bezrezultatno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265121-obse-shvalit-kandidaturi-genseka-i-troh-cinovnikiv-18-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265134-nastupnim-generalgubernatorom-kanadi-stane-zinkaastronavt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265097-sea-breeze2017-v-ukrainu-vperse-priletili-ridkisni-konvertoplani-ssa.html
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МЗС закликало українців приєднатися до
акції #FreeSentsov

Міністерство закордонних справ України закликало
українців приєднатися до кампанії #FreeSentsov на
підтримку українського політв'язня...
 

Чубаров заявив про створення
Громадської ради з питань Криму

Депутат Рефат Чубаров заявив про створення
Громадської ради з питань Криму, яка відразу ж зажадала
відставки представника президента в АРК.
 

ЗМІ: Росія знову відправила до Криму
газові турбіни

У порту окупованої Феодосії з'явилися дві нові газові
турбіни, які було відправлено з території Росії. Про це
повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням
на свідчення власних кореспондентів.

У Трампа заявили, що змова на виборах
була не з Росією, а з Україною

У адміністрації президента США віддають перевагу
обговорювати можливе втручання України у вибори в
США, про яке написало одне з центральних
американських видань понад пів року тому...

Точка зору

Скасування недоторканності: "жертвам"
масажували шиї й тисли ручки

Депутати злилися в єдиному пориві кругової поруки,
помноженої на парламентську корупцію. "Ми не бачимо
сенсу боротися за тіло України, якщо її душа буде...

Гіркін і Навальний: який їхав, таку й стрів

Кожен, хто хоче прорватися у Кремль через вибори – або
наївна людина, або переконаний прихильник російської
політичної системи. Гіркін-Стрєлков запропонував, а
Навальний швидко погодився на публічні теледебати...

Суспільство

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265107-mzs-zaklikalo-ukrainciv-priednatisa-do-akcii-freesentsov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265089-cubarov-zaaviv-pro-stvorenna-gromadskoi-radi-z-pitan-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2265111-zmi-rosia-znovu-vidpravila-do-krimu-gazovi-turbini.html
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-crimea-siemens-turbine-idUSKBN19X2Z9?il=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265115-u-trampa-zaavili-so-zmova-na-viborah-buv-ne-z-rosieu-a-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2264538-skasuvanna-nedotorkannosti-zertvam-masazuvali-sii-j-tisli-rucki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265070-girkin-i-navalnij-akij-ihav-taku-j-striv.html
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Від Антарктиди відколовся один із
найбільших в історії айсбергів

Один з найбільших зафіксованих в історії айсбергів
відколовся у Антарктиці. Про це повідомляє ВВС
Україна. "Супутник США зафіксував у середу переміщення
айсберга вздовж краю шельфового льодовика...

Франція створить 12,5 тисячі додаткових
місць для мігрантів

Франція до 2019 року планує створити 7,5 тисячі місць
для прийому прохачів притулку та 5 тисяч місць для
біженців. Про це повідомляє RFI.

Італія вимагає від НДО припинити
допомогу торговцям людьми

Італійський уряд підготував чорновий варіант «морального
кодексу» громадських організацій, які підбирають мігрантів
у Середземному морі.

Мальта легалізувала одностатеві шлюби

Парламент Мальти майже одноголосно підтримав повну
легалізацію у країні одностатевих шлюбів. Як повідомляє
Reuters, за відповідний законопроект проголосувало...

Microsoft випустила мобільний додаток
для людей з вадами зору

Компанія Microsoft розробила додаток Seeing AI, який
зроблений на базі нейромереж і створений спеціально
для людей з вадами зору.

13 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Полупетра, або Петрового батька; спостерігайте
за павучком і не будьте овечками. Наступного дня після
свята святих Петра і Павла, Церква вшановує пам’ять 12-
ти апостолів...

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265074-vid-antarktidi-vidkolovsa-odin-iz-najbilsih-ajsbergiv-v-istorii.html
http://www.bbc.com/ukrainian/news-40578574
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265132-francia-stvorit-125-tisaci-dodatkovih-misc-dla-migrantiv.html
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170712-frantsiya-sozdast-125-tysyach-dopolnitelnykh-mest-dlya-migrantov
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265142-italia-vimagae-vid-ndo-pripiniti-dopomogu-torgovcam-ludmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2265130-malta-legalizuvala-odnostatevi-slubi.html
http://www.reuters.com/article/us-malta-gaymarriage-idUSKBN19X2KM?il=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2265166-microsoft-vipustila-mobilnij-dodatok-dla-ludej-z-vadami-zoru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2264872-13-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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