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Топ новини
Доба
в
АТО:
бойовики
накрили
мінометним
вогнем
Авдіївку
та
Лебединське
У зоні АТО наприкінці минулої доби... Один український
військовий
зазнав
поранення,
ще
один
травмований. Про це повідомляє у Фейсбуці ...

Гройсман збирає Кабмін з нагоди 100-річчя
Уряду України
18 липня відбудеться урочисте засіданні Кабінету
Міністрів
України,
присвячене
100-річчю
Уряду
України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Родичі загиблих
звернулись до РФ

у

катастрофі

MH17

У неділю група з п'ятнадцяти людей провела мирну
демонстрацію біля посольства Росії в Гаазі у пам'ять про
жертв катастрофи рейсу MH17.
http://archive.sendpulse.com/209620f8/?_ga=2.198896495.1309047977.1500287532-14399128.1496749995
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США провели перше в світі випробування
лазерної зброї
Військово-морський флот США провів перше в світі
випробування лазерної зброї. Про це повідомляє
телеканал CNN. Система лазерної зброї (LaWS)
розгорнута на борту корабля-амфібії USS Ponce.

Трамп втрачає можливості
Obamacare - CNN

скасувати

Ініціатива заміни системи медичного страхування
Obamacare у США, на якій наполягає нинішній глава
Білого дому Дональд Трамп, втрачає шанси на
прийняття...

Світ

У Єгипті поліцейські підірвалися
придорожній міні: п’ятеро загиблих

на

П’ятеро правоохоронців загинули і шестеро отримали
поранення унаслідок вибуху двох придорожніх мін у
Єгипті. Про це з посиланням на свої джерела у
спецслужбах Єгипту повідомляє Reuters.

Вибух смертника
поранених

у

Ємені:

п’ятеро

Унаслідок підриву смертником автомобіля з вибухівкою
поруч із базою урядових військ на сході Ємену, отримало
поранення п’ятеро військовослужбовців.

Автомобіль
намагався
поліцейський
кордон
Конгресу США

протаранити
в
комплексі

Щонайменше двоє людей потрапили до лікарні внаслідок
спроби водія на автомобілі протаранити огорожу
Бібліотеки Конгресу США в понеділок.

У Туреччині за тиждень нейтралізовано 50
терористів, більше тисячі затримано
У рамках антитерористичних операцій, проведених у
Туреччині з 10 по 17 липня, знешкоджено 50
терористів. Про це повідомляє агентство Anadolu з
посиланням на МВС Туреччини.

Трамп пригрозив санкціями режиму
Венесуелі

в

Президент США Дональд Трамп пригрозив введенням
потужних економічних дій, якщо Мадуро не відмовиться від
ідеї провести вибори нової асамблеї...
http://archive.sendpulse.com/209620f8/?_ga=2.198896495.1309047977.1500287532-14399128.1496749995

2/6

18.07.2017

Єдина країна - Україна і світ - 18.07.2017

У
Туреччині
вчетверте
надзвичайний стан

подовжили

Парламент Туреччини подовжив дію надзвичайного стану,
запровадженого після спроби державного перевороту рік
тому, ще на три місяці. Внесену урядом пропозицію...

У Німеччині почалися
"Північного потоку-2"

слухання

щодо

У німецькому Штральзунді у понеділок, 17 липня,
почалися слухання щодо проекту газопроводу "Північний
потік-2", які стануть ще однією частиною отримання
дозвільного посвідчення на його будівництво.

Канада готова до перегляду
торгівлі із США - Фріланд

вільної

Канада рішуче відстоюватиме власні інтереси під час
перемовин щодо перегляду Північноамериканської угоди
про вільну торгівлю. Про це заявила міністр...

Україна

Аваков
запевнив:
зменшилась на 16,5%

злочинність

За перше півріччя 2017 року у сфері особливо тяжких
злочинів рівень розкриття становить від 87% по умисним
вбивствам до 93%, а в порівнянні з аналогічним періодом
16-го кількість злочинів зменшилась на 16,5%.

Кабмін планує ''осучаснювати'' пенсії до
2021 року
Процес осучаснення пенсій, який стартує з 1 жовтня, має
завершитися до 2021 року. Про це повідомив міністр
соціальної політики України Андрій Рева...

Укроборонпром на чверть
експорт українських озброєнь

збільшив

Державний концерн "Укроборонпром" у 2016 році зміг
збільшити експорт українських озброєнь на 25%. Про це у
понеділок увечері поінформував заступник гендиректора з
розвитку Держконцерну "Укроборонпром"...

http://archive.sendpulse.com/209620f8/?_ga=2.198896495.1309047977.1500287532-14399128.1496749995
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розвитку Держконцерну "Укроборонпром"...

Польська компанія виграла тендер на
поставку трамваїв для столиці
Польська компанія PESA Bydgoszcz виграла торги на
низькопідлогових трамваїв, які поставлять у Київ. Про це
свідчать дані в системі електронних закупівель ProZorro.

Точка зору

Динамо Шахтарю програє і програватиме. І
ось чому…
Укрінформ про 5 причин “біло-синьої катастрофи” занепаду столичного клубу. 15 липня Динамо в матчі за
Суперкубок України вкотре поступилося...

Суспільство

18 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні, за рішенням ООН, відзначається Міжнародний
день Нельсона Мандели. Свято встановлено у 2009 році в
день народження Нельсона Мандели (1918-2013)...

В Україну приїхали ліки для дітей в рамках
програми ООН
Значна партія ліків, закуплених МОЗ України в рамках
програми
ООН
для
дітей,
які
страждають
онкозахворюваннями
та
ендокринною
патологією,
прибула до Києва.

ООН нарахувала 760 млн людей, що
живуть у злиднях
Незважаючи на певний прогрес міжнародної допомоги
людям вийти з умов бідності в усьому світі, на
сьогоднішній день налічується близько 760 млн людей, які
живуть на менш ніж $2 в день.

У Росії остаточно заборонили "Свідків
Єгови"
Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила
апеляцію релігійної організації «Свідки Єгови» на
попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською.
http://archive.sendpulse.com/209620f8/?_ga=2.198896495.1309047977.1500287532-14399128.1496749995
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США розщедрилися на додаткові 15 тис.
робочих віз для сезонних працівників
Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про
видачу додаткових 15 тис. дозволів на в'їзд у країну для
низькооплачуваних сезонних працівників за програмою...

Китайці зібрали бюджетного конкурента
Tesla
У Китаї представили електричний кросовер XPeng Identity
X. Повідомляє Бізнес UA. Новий електромобіль надійде в
продаж до кінця року...

18 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні Афанасія; дивіться на місяць і шукайте партнера
для спарингу. Преподобний Афанасій Афонський
- видатний ченець, засновник першого і головного
монастиря Афону – Великої лаври.
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