02.08.2017

Єдина країна - Україна і світ - 2.08.2017

Єдина країна - Україна і світ - 2.08.2017

Топ новини | Світ | Україна | Точка зору | Суспільство

Топ новини
Болгарія та Македонія підписали
історичний Договір про дружбу і
добросусідство
Болгарія і Македонія вперше за останні два десятиліття
підписали Договір про дружбу...

У Канаді наголошують на взаємовигідності
вільної торгівлі із Україною
Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною
створить численні можливості для підприємців із обох
держав.

Тіллерсон очікує на прогрес в
українському врегулюванні
Рекс Тіллерсон висловив сподівання, що країни
Нормандського формату у взаємодії зі США можуть
досягти прогресу в урегулюванні ситуації на сході України
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Сенат США затвердив Крістофера Рея
новим директором ФБР
Верхня палата американського Конгресу переважною
більшістю голосів затвердила Крістофера Рея на посаду
директора ФБР.

Тіллерсон анонсував зустріч із Лавровим у
Манілі
Державний секретар США Рекс Тіллерсон повідомляє, що
планує зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим
5-6 серпня у Манілі.

Світ

Тіллерсон: Відносини з Росією можуть
стати набагато гіршими
Глава Державного департаменту США Рекс Тіллерсон
констатував дуже низький рівень відносин між США і
Росією...

У Берліні привітали болгарськомакедонський договір
Офіційний Берлін вітає підписання 1 серпня договору між
Болгарією та колишньою югославською республікою
Македонія.

У Пакистані обрали нового прем'єрміністра
Замість відстороненого від влади минулого тижня з-за
звинувачень в корупції Наваза Шаріфа прем'єр-міністром
Пакистану обраний його соратник Шахід Хакан Аббасі.

США готові сісти за стіл переговорів з
КНДР – Тіллерсон
Американська сторона готова сісти за стіл переговорів з
представниками уряду Північної Кореї за умови, якщо
Пхеньян відмовиться від своїх ракетно-ядерних програм.

Трюдо не виключив відправку армії на
Корейський півострів
Рішення про можливе залучення Збройних сил Канади на
Корейському півострові ухвалюватиметься «коли для цього
прийде час».
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Канада засудила ув'язнення опозиціонерів
у Венесуелі
Канада
закликає
владу
Венесуели
припинити
переслідування опозиції й звільнити усіх політичних в’язнів.

Великобританія ухвалить нове санкційне
законодавство
Уряд
Великобританії
планує
розробити
нове
законодавство, що дозволить накладати санкції після
виходу країни із ЄС.

Канада продовжуватиме тиснути на КНДР Трюдо
Канада засуджує останні балістичні випробування у
Північній Кореї та обіцяє продовжувати тиснути на КНДР,
вимагаючи згортання ракетної програми.

У Джибуті розпочала роботу перша
іноземна військова база Китаю
1 серпня, у Джибуті розпочав роботу пункт матеріальнотехнічного забезпечення ВМС Народно-визвольної армії
Китаю (НВАК), перша військова база країни за кордоном.

Комуністична Куба вирішила сповільнити
ринкові реформи
Влада Куби вирішила тимчасово припинити видачу своїм
громадянам нових дозволів на ведення деяких видів
підприємницької діяльності.

У Болгарії ліквідують 33 політичні партії
Міська прокуратура Софії звернулася до суду із позовом
про розпуск 33 партій, рухів та коаліцій за пасивну
суспільно-політичну діяльність...

Україна

В АТО загострення: бойовики застосували
заборонене озброєння
Минулої доби ситуація у зоні АТО загострилась: російськотерористичні угруповання суттєво активізували обстріли...
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Вільна торгівля із Канадою надсилає
чіткий сигнал Росії – посол Шевченко
Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною є не
лише економічним договором, але й демонструє усьому
світові солідарність між двома державами.

Україна судитиметься з РФ через збитки
від будівництва Керченського мосту
Введення Росією обмежень щодо судноплавства через
Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту
призводить до збитків...

У Торецьку оголосили початок
патріотичної акції «Прапор-оберіг»
У місті Торецьк Донецької області до Дня Державного
Прапора і Дня Незалежності України оголосили початок
патріотичної акції «Прапор-оберіг».

Адвокат Януковича підтвердив існування
листів до іноземних міністрів
Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк підтверджує
існування листів екс-президента до іноземних міністрів.

Ексклюзив

Авіакатастрофа Ан-74 в Африці: чи то
птахи, чи то «авось»…
Пілоти - живі, а от чудо КБ «Антонова» - в хлам. Хто чи що
спровокувало аварію?

Суспільство

2 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні професійне свято крилатих піхотинців – День
Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.
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Оскарівський комітет в Україні починає
прийом заявок
Український Оскарівський комітет з 1 серпня починає
прийом заявок національних фільмів...

YOU Camp: на Київщині відкрився перший
літній табір для студентів
На Київщині відкрився перший літній табір «YOU Camp –
Youth, Opportunities, Unity

NASA покаже, як керувати марсоходом та
гуляти по планеті
Агентство NASA спільно з компанією Fusion Media Group і
лабораторією Массачусетського технологічного інституту
випустило симулятор Mars 2030.

2 серпня: народний календар і астровісник
Сьогодні християни східного обряду вшановують пам’ять
святого пророка Іллі.
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