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Топ новини

Доба в АТО: бойовики 4 рази відкривали
вогонь з мінометів під Авдіївкою
...п’ятеро українських військових загинули, восьмеро
отримали поранення.За минулу добу бойовики 29 разів
відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

У Греції - потужний землетрус. Є загиблі,
більше 100 постраждалих
У Греції внаслідок землетрусу в Егейському морі загинули
як мінімум дві людини, ще понад 100 отримали

поранення. Про це повідомляє агентство АР.

Держдеп закликав Україну докласти всіх
зусиль й розкрити справу Шеремета
Сполучені Штати закликали українську владу зробити все
можливе для того, щоб знайти винних у зухвалому вбивстві
журналіста Павла Шеремета, яке сталося рік тому в
центрі української столиці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2270556-doba-v-ato-bojoviki-4-razi-vidkrivali-vogon-z-minometiv-pid-avdiivkou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270561-u-grecii-potuznij-zemletrus-e-zagibli-bilse-100-postrazdalih.html
https://apnews.com/2c8901ad3f6642c3a4ad23b11fd4029b/The-Latest:-Greek-officials-say-more-than-100-hurt-in-quake?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter&utm_medium=AP
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270544-derzdep-zaklikav-ukrainu-doklasti-vsih-zusil-j-rozkriti-spravu-seremeta.html
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Аудитора ПриватБанку виключили з
реєстру за недостовірну перевірку
Національний банк України виключив ТОВ
"Прайсвотерхаускуперс (аудит)" з Реєстру аудиторських
фірм, які мають право на проведення аудиторських
перевірок банків.

Шидло звернулася до польського народу
з приводу протестів
Судова система Польщі функціонувала погано, а тому її
потрібно реформувати. Влада не зійде з обраного шляху
покращення життя у країни, незважаючи на протести...

Світ

КНДР відмовилася вести перемовини із
Південною Кореєю
Пхеньян відповів мовчанням на пропозицію Сеула про

відновлення перемовин між військовими двох країн. Про

це повідомляє Reuters. 

РФ може залишити свою армію у Білорусі
після навчань “Захід-2017” - НАТО
Східноєвропейські країни НАТО і Україна мають
побоювання, що заплановані на вересень російські
військові навчання "Захід 2017" у Білорусі можуть...

Спецпрокурор взявся за активи Трампа
Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Роберт
Мюллер, який веде слідство щодо втручання Росії у
вибори в США, почав розслідування бізнес-активності...

МВФ погодив виділення Греції кредиту на
1,6 млрд євро
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила
виділення Греції чергового траншу допомоги на суму 1,6

млрд євро. Відповідне рішення опубліковано на сайті

фонду.

Кувейт вислав посла Ірану за "шпигунство
та причетність до тероризму"
Кувейт звинуватив посла Ірану Аліреза Енаяті у
причетності до тероризму й шпигунства та наказав

покинути країну. Про це із посиланням на місцеві ЗМІ

повідомляє Reuters.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270471-auditora-privatbanku-viklucili-z-reestru-za-nedostovirnu-perevirku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270518-sidlo-zvernulasa-do-polskogo-narodu-z-privodu-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270554-kndr-vidmovilasa-vesti-peremovini-iz-pivdennou-koreeu.html
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-southkorea-idUSKBN1A6044?il=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270565-rf-moze-zalisiti-svou-armiu-u-bilorusi-pisla-navcan-zahid2017-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270520-specprokuror-vzavsa-za-aktivi-trampa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270535-mvf-pogodiv-vidilenna-grecii-kreditu-na-16-mlrd-evro.html
http://www.imf.org/en/News/Articles/2017/07/20/pr17294-greece-imf-executive-board-approves-in-principle-stand-by-arrangement
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270563-kuvejt-vislav-posla-iranu-za-spigunstvo-ta-pricetnist-do-terorizmu.html
http://www.reuters.com/article/us-kuwait-iran-idUSKBN1A510U?il=0
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повідомляє Reuters.

Україна

Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ
Бойовики "ДНР" обстріляли безпілотник ОБСЄ в районі

селища Трудівське на Донбасі. Про це місія ОБСЄ

повідомляє в Твітері.

Шлапака у ПриватБанку замінив новий
керівник – ЗМІ
Олександр Шлапак залишає ПриватБанк, виконуючим
обов'язки голови правління стала член правління Галина

Пахачук. Про це FinClub повідомили у ПриватБанку.

Прокурор підписав підозру екс-заступнику
глави АП Януковича
Прокурор Сумської області Віталій Матвійчук підписав
підозру про підроблення документів та декларування
недостовірних відомостей депутату Сумської облради...

До Маріуполя треба побудувати канал від
Дніпра - Жебрівський
Для вирішення проблем водозабезпечення південних
районів Донецької області необхідно розчистити
Старокримське водосховище і в майбутньому побудувати
канал від Дніпра.

Штати засудили ескалацію на Донбасі "під
проводом Росії"
Офіційний Вашингтон засудив дії проросійських сил, які
призвели до останнього загострення бойових дій на сході
України та загибелі українських військовослужбовців...

Точка зору

Про що нам говорити з Лукашенком?

Білоруси не вважають себе старшими, а нас молодшими,

http://www.reuters.com/article/us-kuwait-iran-idUSKBN1A510U?il=0
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2270467-bojoviki-obstrilali-dron-obse.html
https://mobile.twitter.com/OSCE_SMM
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2270461-slapaka-u-privatbanku-zaminiv-novij-kerivnik-zmi.html
https://finclub.net/news/shlapak-segodnya-pokinul-privatbank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270475-prokuror-pidpisav-pidozru-ekszastupniku-glavi-ap-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-donechchina/2270473-do-mariupola-treba-pobuduvati-kanal-vid-dnipra-zebrivskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270526-stati-zasudili-eskalaciu-na-donbasi-pid-provodom-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2270502-pro-so-nam-govoriti-z-lukasenkom.html
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Білоруси не вважають себе старшими, а нас молодшими,

братами, тому з ними завжди є шанс домовитися. 20 – 21

липня президент Білорусі Олександр Лукашенко - у Києві з

офіційним візитом.

Оркестр "Київ-Класик" готується до
Віденського балу

У Києві, в Національній опері України ім.Т.Шевченка
пройшла репетиція оркестру "Київ-Класик" в рамках
підготовки до Віденського балу, який відбудеться в столиці
27-28 жовтня.

Що їсти, щоб жити довго?

У різний час харчовими ворогами людства оголошувалися
різні продукти, що асоціюються із зайвою вагою і
супутніми проблемами зі здоров’ям.

Суспільство

21 липня. Пам’ятні дати

Сьогодні виповнюється 110 років від дня народження
українського поета, археолога, політичного діяча Олега
Ольжича.

Збірна України виграла 10 медалей у
другий день Дефлімпіади-2017

Національна збірна команда України завоювала 10
нагород у другий день XXIII Дефлімпійських ігор у

турецькому місті Самсун. У доробку "синьо-жовтих" вже 11

медалей...

У Вроцлаві відкрилися Всесвітні ігри

У Вроцлаві в четвер відкрилися Всесвітні Ігри, під час яких
відбуватимуться змагання з неолімпійських видів спорту з

21 по 30 липня. Відкриття Всесвітніх ігор відбулося...

Висококваліфіковані випускники ПТУ
зможуть отримувати зарплату до 25 тис.
грн – Жебрівський

Висококваліфіковані випускники професійно-технічних

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2270328-orkestr-kiivklasik-gotuetsa-do-videnskogo-balu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269938-so-isti-sob-ziti-dovgo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270232-21-lipna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2270508-zbirna-ukraini-vigrala-10-medalej-u-drugij-den-paralimpiadi2017.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2270524-u-vroclavi-vidkrilisa-vsesvitni-igri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-donechchina/2270494-visokokvalifikovani-vipuskniki-ptu-zmozut-otrimuvati-zarobitnu-platu-do-25-tis-grn-zebrivskij.html
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Висококваліфіковані випускники професійно-технічних
училищ (ПТУ) зможуть отримувати заробітну плату до 25
тис. грн, але для цього потрібно переформатувати ПТУ.

Вступна кампанія: вишам дали більше
часу на подачу електронних заяв

У Міністерстві освіти і науки України дозволили вишам
вносити в Єдину базу заяви вступників, які були подані у
встановлений термін в паперовій формі, до 18-00 23
липня 2017 року.

США скасували заборону на провезення
ноутбуків в салонах літаків

Заборона для провезення ноутбуків в салонах літаків, що
прямують з Близького Сходу до США, скасована через
виконання вимог великими аеропортами в регіоні...

«Google Планета Земля» запустила
віртуальну екскурсію по МКС

У сервісі «Google Планета Земля» в режимі перегляду
вулиць можна побувати на Міжнародній космічній станції.
Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням...

21 липня: народний календар і астровісник

На Прокопа приготуй плечі до снопа. Сьогодні

великомученика Прокопія. Традиційно в Україні жнива

починалися між 7 і 12 липня, тобто від Іванового і до

Петрового днів.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270483-vstupna-kampania-visam-dali-bilse-casu-na-podacu-elektronnih-zaav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2270538-ssa-skasuvali-zaboronu-na-provezenna-noutbukiv-v-salonah-litakiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2270533-google-planeta-zemla-zapustila-virtualnu-ekskursiu-po-mks.html
https://www.kommersant.ru/doc/3362245
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2270249-21-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

https://www.facebook.com/Ukrinform
https://twitter.com/ukrinform
https://vk.com/ukrinform
https://www.youtube.com/user/UkrinformTV
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