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Топ новини
Доба в АТО: бойовики гатять з мінометів,
гранатометів та БТРів
За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО.

У Варшаві - багатотисячний мітинг.
Качинському нагадують, що він "не
Янукович"
У Варшаві під будинком парламенту триває багатотисячна
антиурядова маніфестація проти дій правлячої партії
“Право і Справедливість” (PiS), спрямованих на швидкі
зміни законів про функціонування судової системи країни.

Меркель
розповіла
про
плани
майбутній канцлерський термін

на

Канцлер ФРН Ангела Меркель має намір у разі успіху
блоку ХДС/ХСС на парламентських виборах у вересні
керувати країною ще 4 роки. Про свої плани на майбутній
період вона розповіла у «літньому інтерв'ю»...
http://archive.sendpulse.com/00fda5a2/?_ga=2.129549900.1309047977.1500287532-14399128.1496749995
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період вона розповіла у «літньому інтерв'ю»...

Трамп про падіння свого рейтингу: 40%
підтримки — це не погано
Президент США Дональд Трамп сумнівається в
достовірності результатів опитування, згідно з яким він
має найнижчий рейтинг підтримки серед американських
президентів за останні 70 років.

Світ

У Конго затонуло судно: 37 загиблих,
більшість - учні
У Конго внаслідок катастрофи судна загинули 37 осіб і ще
54 вважаються зниклими. Про це повідомляє Сіньхуа. За
словами адміністратора території Жака Мбіла...

В Арізоні у результаті повені загинули 8
осіб
В американському штаті Арізона вісім людей потонули
через повені, викликані тривалими зливами. Про це
повідомляє "Комерсант".

Дві людини загинули в результаті
стрілянини під час референдуму у
Венесуелі
Опозиція Венесуели повідомила, що в передмісті
Каракаса озброєні невідомі відкрили стрілянину в районі
проведення референдуму.

У Канаді через лісові пожежі евакуювали
37 тисяч осіб
У Британській Колумбії — провінції на заході Канади —
природні пожежі призвели до евакуації 36,6 тис. жителів.
Про це повідомляє CBC News.

Сеул запропонував Пхеньяну відновити
переговори
Міністерство оборони Південної Кореї виступило з
ініціативою про відновлення переговорів між Півднем і
Північчю Корейського півострова.
http://archive.sendpulse.com/00fda5a2/?_ga=2.129549900.1309047977.1500287532-14399128.1496749995
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Росія не пустила японську делегацію на
Курили
Росія відмовила у доступі на південні Курильські острови
меру японського міста Немуро Сюнсуке Хасегава. Про це
повідомляє The Japan Times.

WP: Влада Еміратів зламала веб-сайти
уряду Катару
Влада Об'єднаних Арабських Еміратів організувала злам
урядових соцмереж і новинних сайтів Катару з метою
публікації фейкових цитат, які нібито належать еміру...

Пакистан почав військову операцію біля
афганського кордону
Пакистан у неділю заявив про початок нової військової
операції проти "Ісламської держави" ("ІДІЛ") поблизу
кордону з Афганістаном. Про це повідомляє DW.

Правозахисники: Кількість загиблих
Сирії вже перевищила 330 тисяч

в

Згідно з підрахунками Сирійської наглядової ради з прав
людини, в Сирії за роки війни загинуло понад 330 тисяч
осіб. У тому числі майже 100 тисяч мирних жителів і понад
18 тисяч дітей.

Україна

Сьогодні Порошенко летить до Грузії
Президент України Петро Порошенко здійснить 17-19
липня 2017 року державний візит до Грузії. Про це
повідомляється на сайті Глави держави.

Гройсман вважає дурницею поділ на
вінницьких, донецьких чи дніпровських
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав поділ
політичної еліти на вінницьких, донецьких чи дніпровських
дурницею. Про це Гройсман заявив...

MH17: РФ закрила повітряний простір на
кордоні менш ніж за добу до трагедії
Росія в ніч на 17 липня 2014 року заборонила польоти
цивільної авіації в суміжному з Україною російському
повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що
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повітряному просторі на висоті менш 16150 метрів, що
порівнянно з максимальною висотою поразки ЗКР "Бук"...

Порошенко і Філіп відкриють КПП на
українсько-молдовському кордоні
Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр
Молдови Павло Філіп візьмуть участь в понеділок, 17
липня, у церемонії відкриття спільного КПП...

Точка зору

Гройсман не бачить себе президентом
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман не збирається йти у
президенти на наступних виборах і не бачить себе на цій
посаді. Про це Гройсман заявив в ефірі програми...

Де Коцюбинський і Франко зустрілись з
Параджановим…
Верховина - це «Тіні забутих предків». Саме тут знімав
свій
фільм
за
твором
Коцюбинського
Сергій
Параджанов. Ще в школі помітив: Михайло Коцюбинський,
в сонмі так званих дореволюційних українських класиків...

Душі чистилища: перший і другий день
Одеського кінофестивалю
Є думка, що вдало вибраний фільм-відкриття виступає
для фестивалю своєрідним епіграфом. Саме фільмвідкриття може задати певну тональність, позначити певні
наскрізні теми, мотиви...

Суспільство

17 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні третя річниця авіаційної катастрофи рейсового
пасажирського літака Боїнг-777 компанії «Малайзійські
авіалінії», що летів за маршрутом Амстердам – КуалаЛумпур.

Українські

стрибунки

у

висоту

взяли
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Українські стрибунки у висоту взяли
"золото" і "срібло" молодіжного Євро
Відразу дві українські стрибунки у висоту змогли піднятися
на п'єдестал пошани на чемпіонаті Європи (U-23) у
польському Бидгощі.

Перемога у Суперкубку
"Шахтаря"
30
трофеєм
незалежності України

стала для
за
роки

Перемога у Суперкубку-2017 принесла футболістам
донецького
"Шахтаря"
30-й
трофей
за
період
незалежності України. Це був 8-й Суперкубок "гірників".

Китай запускає у виробництво
розвідувально-ударний дрон

новий

Китай готовий до масового виробництва розвідувальноударного безпілотного літального апарату CH-5, який є
останньою пропозицією ВПК країни на ринку бойових
дронів.

Для гаджетів винайшли зарядку, якій не
потрібна розетка
Студент із Білорусі Михайло Вага винайшов кишеньковий
генератор електрики HandEnergy, що дозволяє заряджати
гаджети без використання розетки.

Зонд NASA показав гігантський ураган на
Юпітері
Зонд NASA передав на Землю фотографії Великої червоної
плями Юпітера – буревію, який вирує вже як мінімум 187
років. Про це пише Science Alert.

17 липня: народний календар і астровісник
Церква вшановує пам’ять святителя Андрія Критського;
змінюємо позу морської зірки на більш рухливу й
дієву. Сьогодні Церква вшановує пам’ять...
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