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Топ новини
Україна звернула увагу ООН на поставки
Росією зброї терористам
Терористичні організації, які діють на Сході України,
отримують зброю та амуніцію від суміжної до
контрольованих ними територій держави.

Грод: ЗВТ з Канадою свідчить про
інтеграцію України до Західного світу
Набуття чинності Угодою про вільну торгівлю між Канадою
та Україною засвідчило продовження процесу інтеграції
України до Західного світу.

Медведєв назвав нові санкції США
«торговельною війною» з РФ
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає нові санкції
США "повноцінною торговельною війною" з Росією.
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Маккейн: Путін має заплатити за окупацію
Криму
Затвердження нових санкцій США проти Росії доводить
прагнення Вашингтону змусити Росію заплатити за свої
агресивні дії.

Світ

У Путіна заявили, що Росія не
відповідатиме на нові санкції
Росія не запроваджуватиме заходів у відповідь на нові
санкції США, а підписання цього закону президентом США
Дональдом Трампом не змінить поточну ситуацію.

Пенс: Росія хоче силою перемалювати
міжнародні кордони
Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс
вважає,
що
Росія
не
припиняє
спроб
силою
"перемалювати" чинні міжнародні кордони.

Японський уряд подав у відставку
Уряд Японії в четвер, 3 серпня, в повному складі подав у
відставку перед перестановками в кабінеті міністрів, які
проводить прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

Справа Рогозіна: Посла Молдови
викликали до МЗС Росії
Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Молдова
викликали до МЗС Росії...

Спікер Канду: Молдова ні перед ким не
стоятиме на колінах
Республіка Молдова завжди буде припиняти будь-які дії та
заяви, що принижують країну і гідність її громадян,
незалежно від кого ці заяви і дії виходять.

ЄС не визнає конституційну асамблею
Венесуели
Євросоюз не буде визнавати
асамблею Венесуели.

обрану

конституційну
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Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо
запобігання передачі зброї терористам
Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію № 2370 (2017)
щодо запобігання отримання зброї терористами.

Європейці назвали тероризм найбільшим
викликом для ЄС
Тероризм опинився на першій сходинці в переліку викликів,
з якими, на думку європейських громадян, стикається
Євросоюз.

Україна

Доба в АТО: Бойовики 30 разів порушили
перемир’я
За минулу добу незаконні збройні формування 30 разів
порушили перемир’я, двічі ворог застосовував артилерію
калібру 122 міліметри, 7 разів - міномети.

Канадський міністр "заговорив"
українською на підтримку ЗВТ
Міністр міжнародної торгівлі Канади Франсуа-Філіп
Шампань українською мовою оголосив про підтримку
діаспорою вільної торгівлі із Україною.

Стало відомо, коли відбудеться зустріч
радників лідерів "нормандської четвірки"
Перший заступник спікера Верховної Ради Ірина
Геращенко анонсувала зустріч в "нормандському форматі"
на рівні політичних радників в серпні.

Українська діаспора закликала Нову
Зеландію накласти санкції на Росію
Новій Зеландії варто накласти санкції на Росію за її
агресивні дії та утриматися від ведення із нею перемовин
про вільну торгівлю.

Україна досі сподівається на отримання
канадської зброї – посол
Україна має надію зрушити із мертвої точки перемовини із
Канадою стосовно надання летальної оборонної зброї та
посилення санкцій проти РФ.
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Ексклюзив

Чому ми чекали підпису Трампа і чого
чекатимемо далі
Підпис президент США під законом про антиросійські
санкції розставляє остаточні наголоси в новій геополітичній
картині світу

Суспільство

3 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Івана Миколайчука, українського
актора, кінорежисера, сценариста, знакової постаті
українського кінематографа ХХ століття.

Ракета з українським двигуном вивела на
орбіту Землі супутники
У середу, 2 серпня, відбувся успішний пуск європейської
ракети-носія легкого класу Vega з українським маршовим
двигуном четвертого ступеня ракети.

США випробували міжконтинентальну
балістичну ракету
Військово-повітряні сили США провели чергові успішні
випробування міжконтинентальної балістичної ракети
Minuteman III.

Трамп хоче скасувати лотерею Green Card
Президент США Дональд Трамп представив законопроект,
який пропонує відмовитися від лотереї Green Card.

3 серпня: народний календар і астровісник
Долучаймося: у США сьогодні свято – національний день
кавуна!
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