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Топ новини

В АТО серйозне загострення: найгарячіше
на Донецькому напрямку, двоє загиблих

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО серйозно
загострилась. Так, якщо вдень противник зменшив
кількість обстрілів українських позицій, то після 18:00...

Пентагон вивчає, яка летальна зброя
потрібна Україні
Об'єднаний штаб Збройних сил США разом з іншими
структурами опрацьовують питання щодо надання Україні
конкретних видів оборонної зброї для протистояння...

Маккейн: За заявою Захарченка про
"Малоросію" стоїть Путін

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Джон
Маккейн назвав заяву Захарченка про "Малоросію"
прямою відповідальністю Путіна та закликав США і ЄС...

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2269116-v-ato-serjozne-zagostrenna-najgaracise-na-doneckomu-napramku-dvoe-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269089-pentagon-vivcae-aka-letalna-zbroa-potribna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269093-makkejn-za-zaavou-zaharcenka-pro-malorosiu-stoit-putin.html
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ОБСЄ закликала всі сторони конфлікту на
Донбасі до конструктивної роботи

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в
Європі, глава МЗС Австрії Себастьян Курц закликав
проросійських бойовиків на Донбасі не ставити під загрозу
виконання Мінських угод.

Трамп прокоментував свою "таємну"
зустріч з Путіним
Президент США Дональд Трамп прокоментував
повідомлення ЗМІ про ще одну його зустрічі з президентом
Росії Володимиром Путіним на саміті G20, про яку раніше
не згадувалося.

Світ

Протести у Польщі: Дуда відмовився
підписувати закон про судову реформу

Президент Польщі Анджей Дуда відмовився підписувати
затверджений польським парламентом закон про судову
реформу. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Сенат Франції ухвалив
"антитерористичний" закон, обіцяний
Макроном
У ніч на середу, 19 липня, верхня палата французького
парламенту - Сенат - більшістю голосів ухвалила
законопроект про боротьбу з тероризмом.

В Австралії створили міністерство для
боротьби з тероризмом
Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл оголосив
про створення нового міністерства внутрішніх справ, яке
охоплюватиме всі ключові розвідувальні структури країни...

США і Росія відновили контакти на рівні
заступників глав дипломатичних відомств
Сполучені Штати й Росія відновили формат зустрічей на
рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств Тома
Шеннона і Сергія Рябкова.

Трамп визначився з новим послом в Росії -
Reuters
На заміну Джону Теффту, який завершує цього року свою
місію посла Сполучених Штатів у Російській Федерації,
глава Білого дому має намір призначити...

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2269102-obse-zaklikala-vsi-storoni-konfliktu-na-donbasi-do-konstruktivnoi-roboti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269105-tramp-prokomentuvav-svou-taemnu-zustric-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269113-protesti-u-polsi-duda-vidmovivsa-pidpisuvati-zakon-pro-sudovu-reformu.html
http://p.dw.com/p/2glHe
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269118-senat-francii-uhvaliv-antiteroristicnij-zakon-obicanij-makronom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269095-v-avstralii-stvorili-ministerstvo-dla-borotbi-z-terorizmom.htmlhttps://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269095-v-avstralii-stvorili-ministerstvo-dla-borotbi-z-terorizmom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269083-ssa-i-rosia-vidnovili-kontakti-na-rivni-zastupnikiv-glav-diplomaticnih-vidomstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269070-tramp-viznacivsa-z-novim-poslom-v-rosii-reuters.html
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МЗС ФРН засудив затримання в Туреччині
німецького правозахисника
Берлін засуджує продовження арешту в Туреччині
правозахиснику - громадянину ФРН. Про це йдеться у
заяві МЗС Німеччини...

Греція звинуватила Туреччину в провалі
переговорів щодо Кіпру
Туреччина показала, що не готова прийти до угоди про
возз'єднання етнічно розділеного Кіпру під час нещодавніх
невдалих мирних переговорів.

Вашингтон обіцяє повне сприяння новому
керівництву ОБСЄ
США, будучи членом Організації з безпеки і
співробітництва в Європі, вітає завершення процедури
призначення керівників ключових структур ОБСЄ та обіцяє

Україна

Бойовики обстріляли житлові квартали
Авдіївки, поранені двоє цивільних

Бойовики знову обстріляли житлові квартали Авдіївки, під
час яких один із снарядів влучив у будинок. В результаті
поранено двох чоловіків, яких з осколковим пораненнями
голови доправили до лікарні.

Стало відомо, хто вніс другу частину
застави за Добкіна

Другу частину застави за народного депутата від
"Опозиційного блоку" Михайла Добкіна вніс колишній віце-
прем'єр Борис Колесніков. Про це заявила...

Присутність військ РФ в Україні і Грузії
вимагає посилення санкцій США – сенатор

Поки російські війська перебувають на окупованих
територіях України і Грузії, Сполучені Штати повинні
постійно нарощувати тиск санкцій на Москву.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269109-mzs-frn-zasudiv-zatrimanna-v-tureccini-nimeckogo-pravozahisnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269036-grecia-zvinuvatila-tureccinu-v-provali-peregovoriv-sodo-kipru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269066-vasington-obicae-povne-sprianna-novomu-kerivnictvu-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-donechchina/2269045-bojoviki-obstrilali-zitlovi-kvartali-avdiivki-poraneni-dvoe-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2269078-stalo-vidomo-hto-vnis-drugu-castinu-zastavi-za-dobkina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269097-prisutnist-vijsk-rf-v-ukraini-i-gruzii-vimagae-posilenna-sankcij-ssa-senator.html
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Точка зору

"Судний" день у Польщі: шляхом
демократії чи диктатури?

Чи стане Качинський польским Ердоганом? Липень цього
року в Польщі видався винятково гарячим і багатим на
події. Політичне життя тільки-но заспокоїлося...

Низкие истины и возвышающий обман:
Четвёртый день Одесского
кинофестиваля

Фильм может стать идеальной версией мира не только
для зрителей, но и для его создателя. На пресс-
конференции фильма...

Сир з чорницею та пісня про
«брендушки»: Гуцули відсвяткували
«Полонинське літо»

Це свято на Верховинщині щороку збирає тисячі
туристів. На Прикарпатті в урочищі Запідок, що на
Верховинщині...

Суспільство

19 липня. Пам’ятні дати

Цього дня народився Володимир Чеховський, український
політичний і громадський діяч,  голова Ради міністрів
УНР. Володимир Мусійович Чехівський (1876-1937)
народився на Київщині у родині священика.

Американці у захваті від шолому для
офісу, розробленого в Україні

Новина про пристрій, розроблений українською компанією
Hochu Rayu, облетіла відомі англомовні технологічні блоги
і викликала живий інтерес в американських компаній...

В Японії створили гаджет з функцією
перевірки запаху тіла

Розробники японської компанії Konica Minolta створили
пристрій «Kunkun Body», який аналізує запахи тіла і
повідомляє, коли варто прийняти душ.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2268623-sudnij-den-u-polsi-slahom-demokratii-ci-diktaturi.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-culture/2268503-nizkie-istiny-i-vozvysausij-obman-cetvertyj-den-odesskogo-kinofestivala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2268457-sir-z-corniceu-ta-pisna-pro-brenduski-guculi-vidsvatkuvali-poloninske-lito.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268721-19-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2269111-amerikanci-u-zahvati-vid-solomomu-dla-ofisu-rozroblenogo-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2269103-v-aponii-stvorili-gadzet-z-funkcieu-perevirki-zapahu-tila.html


19.07.2017 Єдина країна - Україна і світ - 19.07.2017

http://archive.sendpulse.com/77773d03/?_ga=2.232842078.1309047977.1500287532-14399128.1496749995 5/6

Творець "Синього кита" отримав 3 роки за
гратами

Районний суд Тобольська Тюменської області РФ ухвалив
вирок адміністраторові "груп смерті" в соцмережі
"ВКонтакте" Пилипу Будейкіну, відомому за псевдонімом
Філіп Лис.

У Туреччині знайшли найдавніший
смайлик у світі

Найдавніший смайлик виявила команда археологів з
Туреччини і Італії під час розкопок в місті Каркамиш в
провінції Газіантеп. Про це інформує Hürriyet Daily News.

19 липня: народний календар і астровісник

На Сисоя нема покою; купуйте, що бачите і продавайте,
що можете. Сьогодні Церква вшановує пам’ять
преподобного Сисоя Великого – християнського святого...
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269085-tvorec-sinogo-kita-otrimav-3-roki-za-gratami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2269107-u-tureccini-znajsli-najdavnisij-smajlik-u-sviti.html
http://www.hurriyetdailynews.com/worlds-oldest-smiley-emoji-found-in-turkey.aspx?pageID=238&nID=115642&NewsCatID=375
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2268736-19-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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