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Топ новини

Доба в АТО: майже 30 ворожих обстрілів,
двоє бійців поранені

Минула доба на Донбасі знову була неспокійною. Ввечері і
вночі незаконні збройні формування посилили обстріли
позицій ЗСУ на Донецькому та Маріупольському
напрямках.

InformNapalm: Командир знищеної ворожої
ДРГ брав зброю зі складів МО РФ
Знищений під Жолобком командир ворожої розвідувальної
групи, кадровий російський офіцер Олександр Щерба,
отримав зброю зі складів міністерства оборони РФ.

Порошенко подякував Раді за старт
пенсійної реформи

Президент Петро Порошенко вдячний народним
депутатам за те, що вони підтримали у першому читанні
законопроект пенсійної реформи.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2266082-doba-v-ato-majze-30-vorozih-obstrilv-dvoe-bijciv-poraneni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2266039-informnapalm-komandir-znisenoi-vorozoi-drg-brav-zbrou-zi-skladiv-mo-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2266006-porosenko-podakuvav-radi-za-start-pensijnoi-reformi.html
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Луценко каже, що проти нього справи
ніхто не порушував

Генеральний прокурор України Юрій Луценко спростував
інформацію про наявність відкритих щодо нього
кримінальних проваджень, заявив генпрокурор...

Трамп і Макрон обговорили українське
питання
Ситуація в Україні була однією із головних тем під час
зустрічі президентів США і Франції Дональда Трампа і
Еммануеля Макрона в Парижі. Про це заявив...

Світ

Франція і Німеччина разом будуватимуть
винищувачі, дрони і військову техніку
Франція і Німеччина збираються спільно створювати нові
європейські винищувачі та іншу військову техніку. Про це
було заявлено за підсумками...

Американські військові очолять парад у
Парижі на День взяття Бастилії
Двісті американських солдатів промарширують
Єлісейськими полями на День взяття Бастилії. Про це
кореспондентові Укрінформу у ФРН повідомили...

Макрон зустрінеться із сімома жертвами
теракту в Ніцці
Президент Франції Еммануель Макрон приїде до Ніцци у
п'ятницю, 14 липня, для участі у пам'ятній церемонії,
присвяченій першій річниці теракту на Англійській
набережній.

Трамп і Макрон працюватимуть над
дорожніми картами для Іраку і Сирії
Вашингтон працюватиме з Францією щодо післявоєнного
плану для Сирії, а також зі своїми партнерами в Іраку для
забезпечення перемоги над бойовиками угруповання...

Трамп хотів би запросити Путіна в Білий
дім, але не зараз
Президент США Дональд Трамп не виключає, що в певний
час запросить російського президента Володимира Путіна
до Вашингтона з метою продовження діалогу...

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266047-lucenko-kaze-so-proti-nogo-lita-nihto-ne-porusuvav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2265991-tramp-i-makron-obgovorili-ukrainske-pitanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266041-francia-i-nimeccina-razom-buduvatimut-vinisuvaci-droni-i-vijskovu-tehniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266078-amerikanski-vijskovi-ocolat-parad-u-parizi-na-den-vzatta-bastilii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266068-makron-zustrinetsa-iz-simoma-zertvami-teraktu-v-nicci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266036-tramp-i-makron-pracuvatimut-nad-doroznimi-kartami-dla-iraku-i-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266059-tramp-hotiv-bi-zaprositi-putina-v-bilij-dim-ale-ne-zaraz.html
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Сенатори США закликали Держдеп не
повертати дипломатичні дачі Росії
Четверо американських сенаторів від Демократичної партії
звернулися з відкритим листом до Державного
департаменту США із закликом не погоджуватись...

ФСБ затримала директора підприємства,
яке постачало турбіни Siemens в Крим
Генерального директора російського підприємства
"Силові машини" Романа Філіппова затримали в Санкт-
Петербурзі співробітники Федеральної служби безпеки РФ.

ЄС оголосив Угорщині ультиматум щодо
"закону про університет Сороса"
Європейський союз дав Угорщині термін в один місяць,
щоб дати відповідь на занепокоєння щодо суперечливого
закону про освіту, який критикують за його невідповідність

ЄС подав до суду на Польщу за вирубку
Біловезької пущі
Європейська комісія зажадала від влади Польщі негайно
припинити вирубку в Біловезькій пущі і звернулася в
Європейський суд з проханням зобов'язати Варшаву...

Україна

Під Радою сталися суперечки
Автомайдану з поліцією, втрутився
Соболєв
Біля будівлі Верховної Ради у Києві поліція оточила
машину активістів Автомайдану, аби забрати її за
неправильну парковку, адже вона блокувала виїзд з ВР.

Нардеп Константіновський здає мандат

В'ячеслав Константіновський написав заяву про відмову
від мандату народного депутата. Про це він повідомив на
Facebook у четвер увечері.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266064-senatori-ssa-zaklikali-derzdep-ne-povertati-diplomaticni-daci-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2266072-fsb-zatrimala-direktora-pidpriemstva-ake-postacalo-turbini-siemens-v-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266024-es-ogolosiv-ugorsini-ultimatum-sodo-zakonu-pro-universitet-sorosa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266056-es-podav-do-sudu-na-polsu-za-virubku-bilovezkoi-pusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266028-pid-radou-stalisa-superecki-avtomajdanu-z-policieu-vtrutivsa-sobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266048-nardep-konstantinovskij-zdae-mandat.html
https://www.facebook.com/slavik.karamazov/posts/1608648112479845
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ГПУ розслідує розтрату 100 мільйонів при
будівництві "Стіни" з Росією

Генпрокуратурою розслідується факт розтрати та
привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн
грн під час виконання робіт...

Спецпредставник США по Україні знову
відвідає Київ
У найближчі дні спеціальний представник США по Україні
Курт Волкер знову відвідає Київ. Про це заявив заступник
глави Адміністрації Президента України...

Вишеград планує залучити Україну до
чергування своєї бойової групи
Країни “Вишеградської четвірки” планують залучити
Україну до чергування своєї бойової групи в рамках ЄС в
2019 році. Про це після завершення зустрічі...

Точка зору

ОБСЕ: трудности с консенсусом

Позиции Москвы и членов ОБСЕ расходились уже давно.
Ныне РФ винит во всем «украинский конфликт». Первые
дни июля Организация по безопасности и сотрудничеству

Волинь. Пам'ять чи помста?

“Кресові” діячі вимагають від влади засудити націоналізм в
Україні й припинити будь-яку підтримку
“бандерівців”. Відзначення річниці Волинської трагедії...

Суспільство

14 липня. Пам’ятні дати

Сьогодні Франція відзначає головне національне свято
республіки - День взяття Бастилії. Взяття Бастилії
вважається початком Великої французької революції.

МЗС радить українцям утриматися від

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266026-gpu-rozslidue-roztratu-100-miljoniv-pri-budivnictvi-stini-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2266089-specpredstavnik-ssa-po-ukraini-znovu-vidvidae-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266042-visegrad-planue-zaluciti-ukrainu-do-cerguvanna-svoei-bojovoi-grupi.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2265625-obse-trudnosti-s-konsensusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265372-volin-pamat-ci-pomsta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265862-14-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266008-mzs-radit-ukraincam-utrimatisa-vid-poizdok-do-egiptu.html
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МЗС радить українцям утриматися від
поїздок до Єгипту

Міністерство закордонних справ радить українцям
утриматися від поїздок до Єгипту у зв'язку з продовженням
на три місяці надзвичайного стану...

МЗС попереджає про складну безпекову
ситуацію в Індії

Міністерство закордонних справ попереджає про
загострення безпекової ситуації в індійському штаті
Західна Бенгалія і рекомендує утриматися...

Український інститут книги очолила
журналіст

Переможцем конкурсу на посаду директора Українського
інституту книги стала журналіст Тетяна Терен. Про це
інформує прес-служба Мінкультури.

Німеччина вимагає від КНР дозволу на
виїзд сім'ї померлого дисидента

Глава німецького МЗС зажадав від Пекіна дозволити
рідним померлого дисидента виїхати з Китаю. Про це
йдеться в заяві міністра...

Екс-президента США госпіталізували

Колишнього президента США Джиммі Картер у четвер
госпіталізували в Канаді через зневоднення. Про це
передає "Радіо Свобода".

14 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні Кузьми і Дем’яна, які «залишилися без
жупана». За церковним календарем сьогодні
безсеребреників братів Косми і Даміана в Римі
постраждалих.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266008-mzs-radit-ukraincam-utrimatisa-vid-poizdok-do-egiptu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2266020-mzs-poperedzae-pro-skladnu-bezpekovu-situaciu-v-indii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2266000-ukrainskij-institut-knigi-ocolila-zurnalist.html
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245258727&cat_id=244913751
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266058-nimeccina-vimagae-vid-knr-dozvolu-na-viizd-simi-pomerlogo-disidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2266051-eksprezidenta-ssa-gospitaliziruut.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28615088.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2265857-14-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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