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Топ новини
Доба в АТО: Україна втратила чотирьох
бійців
...упродовж
вчорашньої
доби
незаконні
збройні
формування 21 раз порушили перемир’я. Четверо
українських військових загинули, троє зазнали
поранень.

До Ради внесли законопроект щодо
скасування депутатської недоторканності
До Верховної Ради внесли законопроект «Про внесення
змін до Конституції України (в частині скасування
депутатської недоторканності)».

Порошенко: Україна і Грузія спільно
боротимуться
за
деокупацію
своїх
територій
Український та грузинський народи спільно боротимуться
за деокупацію своїх територій. Про це Президент України
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Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Україна закликає ООН швидше реагувати
на конфлікти
Українська делегація закликала головні інституції ООН
своєчасно реагувати на конфлікти у світі з метою їх
локалізації та упередження росту насильства й порушень
прав людини.

Британія має сплатити ЄС 100 млрд євро
за Brexit – Мінфін Франції
Обов’язковою умовою виходу Великобританії із ЄС буде
виплата Лондоном свого боргу перед бюджетом
Євросоюзу, що може сягнути 100 млрд євро.

Світ

Трамп скасував програму підтримки
сирійської опозиції на догоду Росії - WP
Президент США Дональд Трамп прийняв рішення
припинити програму військових тренувань та озброєння
сирійської помірної опозиції, яку прагнуть винищити...

Трамп-молодший і Манафорт погодилися
свідчити в Сенаті США
Старший син президента США Дональд Трамп-молодший
і колишній голова виборчої кампанії 45-го американського
президента Пол Манафорт погодилися свідчити......

США назвали Іран провідним спонсором
тероризму
У Держдепі США заявили, що Іран впродовж 2016 року
залишався провідною державою-спонсором тероризму, і
підтримувані Тегераном угруповання...

США стурбовані публікацією в Туреччині
даних щодо американських баз в Сирії
Міністерство оборони США висловило урядові Туреччини
занепокоєння тим, що державне агентство Anadolu в цій
країні, союзникові в НАТО, оприлюднило дані про...

Сайдік анонсував переговори
"нормандської четвірки"
Переговори

лідерів

країн

"нормандської

лідерів
четвірки"
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Переговори лідерів країн "нормандської четвірки" у
форматі
телеконференції
заплановано
наступного
понеділка. Про це сказав спецпредставник ОБСЄ...

Польща
вважає
несправедливими
претензії Єврокомісії щодо реформи
судочинства
Реакція Єврокомісії на судову реформу в Польщі є
“необгрунтованою і несправедливою”. Про це йдеться в
заяві МЗС Польщі.

США, Мексика та Канада узгодили розклад
перемовин щодо вільної торгівлі
Перемовини між Канадою, Мексикою та США щодо
внесення змін до Північноамериканської угоди про вільну
торгівлю розпочнуться 16 серпня і триватимуть
протягом..

Україна

Бойовики знову
квартали Мар’їнки

обстріляли

житлові

Бойовики ввечері 19 липня черговий раз обстріляли
житлові квартали Мар’їнки Донецької області. Про це
повідомляє штаб АТО.

Стрілянина біля метро у Києві: загинув
чоловік
У Києві на станції метро «Чернігівська» сталася
стрілянина, в результаті якої один чоловік загинув. Про це
Громадському повідомили у відділенні поліції.

Савченко каже, що Мін'юст "узаконив" її
партію
Міністерство юстиції України здійснило реєстрацію
політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії
Савченко». Про це сама Савченко написала у Facebook.

Спецпредставник ОБСЄ назвав дату
наступного засідання Контактної групи
Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з
урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 2 серпня в
Мінську. Про це заявив спецпредставник...
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Мінську. Про це заявив спецпредставник...

Порошенко і голова уряду Аджарії
домовилися про розвиток туризму
Петро Порошенко провів зустріч із головою уряду
Автономної Республіки Аджаріа Зурабом Патарадзе, під
час якої обговорили перспективи налагодження...

Точка зору

Захар Ченко Прилєпін і його «Малоросія»
Чи знадобиться Кремлю креатіфф «денееровських»
відморозків. Оголошена «денееровськім» ватажком заява
про створення чергової -росії, на цей раз Мало-...

Росіяни мріють про Сталіна, бо втомилися
від Гітлера
Чи захоче добрий хлопчик Льоша стати вусатим маніяком і
параноїком-убивцею? Гітлер програв війну тому, що був
занадто ліберальний, писав колишній розвідник і історик
Віктор Суворов.

Убивство на Золотих воротах: про
батьківську любов, подвиг і вкрадену
зброю
Кинутися беззбройним ловити злочинця з ножем - таке
буває не тільки в кіно. Надвечір 22 червня найвищий
чоловік на Сирці, колишній начальник розвідки...

Однажды на диком востоке: Пятый день
Одесского кинофестиваля
За
внешним
цинизмом
чувствуется
боль
за
разобщённость,
в
которой
находится
наше
общество. Если события предшествующих фильмов...

Суспільство

20 липня. Пам’ятні дати
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20 липня. Пам’ятні дати

Сьогодні річниця з дня загибелі журналіста Павла
Шеремета. Павло Шеремет загинув вранці 20 липня у
центрі Києва: авто, в якому він їхав, підірвали саморобною
вибухівкою.

У
Маккейна
діагностували
головного мозку

пухлину

Аналізи зразків тканин, взятих під час операції у
американського сенатора Джона Маккейна, засвідчили
наявність у нього злоякісної пухлини головного мозку.

В Росії напали на будинок
журналістки: є постраждалі

відомої

На будинок журналістки «Нової газети» та «Ехо Москви»
Юлії Латиніної скоїли напад, в результаті чого
постраждали 8 людей.

Google дав можливість прогулятися по
місцях зйомок «Ігри престолів»
В додатку Google Street View для Android з'явилися
збірники реальних місць, де знімався серіал. Про це
повідомляє ресурс techtoday.in.ua.

20 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні
Євдокії;
запасайтеся
кропом
і
терпінням. Сьогодні преподобної Євдокії, в чернецтві
Єфросинії.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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