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Топ новини
Доба в АТО: ворог порушує перемир'я на
всіх напрямках
За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. ...один військовослужбовець сил
АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним
вогнем опинились і будинки мирних мешканців...

"Нормандська
четвірка"
говоритиме про Донбас

сьогодні

Лідери країн "нормандської четвірки" проведуть у
понеділок телефонні переговори, в центрі яких буде
врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

У Трампа заявили, що Білий дім - за
жорсткіші санкції щодо РФ
Білий дім підтримує законопроект про додаткові санкції
проти Росії та продовжить працювати над тим, щоб
санкції було запроваджено.
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ЗМІ повідомляють про двох загиблих
через
стрілянину
в
ізраїльському
посольстві
Через стрілянину в ізраїльському посольстві у столиці
Йорданії загинули двоє йорданців. Про це повідомляє
джерело серед місцевих силовиків...

Вантажівка з трупами: у США виявили
фуру, що незаконно перевозила людей
Щонайменше, восьмеро людей загинули та близько 30
осіб зазнали теплового удару й зневоднення в причепі
вантажівки, що була виявлена біля супермаркету...

Світ

В Іраку вбили трьох високопоставлених
членів ІДІЛ
В Іраку впізнали терористів з «Ісламської держави» убитих
в західному Мосулі 20 липня. Про це повідомляє
"Комерсант".

Під час навчань у Румунії травмовано 12
американських військових
Під час військових навчань «Swift Response 17-1», які
проходять на території однієї з військових баз у
румунському повіті Клуж-Напока, травми різного ступеня...

На акції протесту в Анкарі затримали 67
осіб
Щонайменше 67 осіб, у тому числі не менше 22 жінки,
були затримані на акції протесту в Анкарі. Про це
повідомляє газета Sozcu.

Партія Качинського продовжує зберігати
лідерство у Польщі
Правляча у Польщі партія “Право і Справедливість” (PiS)
Ярослава Качинського, попри протести у суспільстві,
продовжує зберігати лідерство в Польщі...

Трамп нарікає, що його не захищають
навіть однопартійці
Президент США Дональд Трамп висловив
невдоволення республіканцями, заявивши, що
"роблять дуже мало для захисту свого президента".

своє
вони
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У
Пентагоні
визнали
важливішою за збройні сили

дипломатію

У Міністерстві оборони США закликають забезпечити
належним чином фінансування Державного департаменту
з метою продовження зовнішньої політики США...

Україна

РФ стягнула на кордон ударні дивізії,
призначені для наступу - Муженко
Росія наростила військову присутність на кордоні з
Україною трьома мотострілецькими дивізіями. Про
це заявив у Facebook начальник Генштабу...

Авдіївка досі без води
Станом на ранок понеділка Авдіївка залишається без
водопостачання через ворожі обстріли, що знеструмили
Донецьку фільтрувальну станцію.

На Київщині під поїзд потрапила жінка
На Київщині жінка у навушниках не почула сигналу
машиніста та загинула під колесами поїзда. Про це
повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

На Прикарпатті під час аварійної посадки
перекинувся літак
У Коломиї Івано-Франківської області під час аварійної
посадки перекинувся літак СЕSSNA. В результаті аварії
одного з пасажирів і пілота...

Україна здобула друге
Всесвітніх іграх-2017

"срібло"

на

Другу срібну нагороду X Всесвітніх ігор у Вроцлаві
(Польща) принесла збірній України представниця
боротьби сумо Іванна Березовська.
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Українська шпажистка здобула "бронзу"
чемпіонату світу у Лейпцигу
Українська фехтувальниця на шпазі Олена Кривицька з
Тернополя стала у неділю володаркою "бронзи" на
чемпіонаті світу-2017 Лейпцигу.

Точка зору

Не "Борисполем" єдиним
Куди можна полетіти з аеропортів українських міст? На
початку минулого року Кабінет міністрів України ухвалив
постанову "Про затвердження Державної цільової
програми розвитку аеропортів на період до 2023 року" .

Суспільство

24 липня. Дати дня
Цього дня у 1990 році над Київрадою вперше було піднято
синьо-жовтий прапор. Перед тим як підняти синьо-жовтий
прапор, його освятили у Софійському соборі та почесною
ходою принесли до будівлі Київради, де зібрався
багатотисячний мітинг.

На Камчатці вже два вулкани викинули
стовпи попелу
Вулкан Ключевський на Камчатці викинув стовп попелу на
висоту 5,5 км над рівнем моря. ...вулкан Шивелуч викинув
стовп попелу на висоту 12 км над рівнем моря.

Польщею пронеслися сильні буревії
Польща в неділю постраждала від сильних буревіїв, в
результаті яких повалено багато дерев та підтоплено
велику кількість будинків.

Британець
Фрум
учетверте
велогонку "Тур де Франс"

виграв

Британець Кріс Фрум з команди Sky учетверте став
переможцем найпрестижнішої велогонки світу - "Тур де
Франс". У неділю в Парижі фінішував завершальний 21-й...
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Франс". У неділю в Парижі фінішував завершальний 21-й...

BMW заперечує картельну змову з іншими
автовиробниками
Німецький автоконцерн BMW заперечує, що вступив в
картельну змову з іншими виробниками автомобілів у
Німеччині. Про це повідомляє Reuters.

Британські
підводники
знайшли
на
нацистському кораблі скриню із золотом
Група британських мисливців за скарбами знайшла біля
узбережжя Іспанії на німецькому вантажному кораблі
скриню із золотом на суму до 100 мільйонів фунтів
стерлінгів.

Вчені показали новий супутник "Венера"
для відстеження змін клімату
Нову супутникову систему для відстеження змін клімату
презентували французькі та ізраїльські вчені. Вона
допоможе науковцям точніше визначати зміни...

24 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні

рівноапостольної

княгині

Ольги.

Сьогодні

згадуємо рівноапостольну Ольгу, у святому хрещенні
Олену, княгиню Київську, бабцю Володимира Великого...
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Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/5ce07006/?_ga=2.108579650.1549151018.1500892406-1568125602.1500639181

6/6

