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Топ новини
Насірову вручили остаточну
справа завершена - НАБУ

підозру,

Слідчі НАБУ завершили розслідування справи щодо
відстороненого голови Державної фіскальної служби
Романа Насірова та вручили йому остаточну підозру.

Сенат США підтримав посилення санкцій
проти Росії
Сенат вслід за Палатою представників США переважною
більшістю (98 – “за”, 2 – “проти”) схвалив закон “Протидія
супротивникам Америки через санкції”.

У Білому домі переконують, що Трамп
підтримає нові санкції
Американська адміністрація на чолі з президентом
Дональдом Трампом підтримує антиросійські санкції, а
також санкції проти КНДР і Ірану.
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Світ

ФРН: Нові санкції проти РФ можуть
нашкодити енергопостачанню Європи
Уповноважений уряду ФРН з питань співпраці з Росією,
Центральною Азією і країнами Східного партнерства
Гернот Ерлер попереджає про далекосяжні наслідки
схвалених Палатою представників конгресу США санкцій.

Канада закликала Саудівську Аравію
поважати права людини
Канада засудила винесення судом Саудівської Аравії
смертельного вироку стосовно 14 осіб, обвинувачених у
різних злочинах.

Італія доправить до берегів Лівії кораблі
для боротьби з міграційною кризою
Італія до кінця серпня має намір доправити в лівійські води
кілька кораблів для боротьби з незаконним перевезенням
людей та стримування великого потоку мігрантів.

Пентагон повідомив про знищення одразу
семи ключових фігур ІДІЛ
Міноборони США у четвер офіційно підтвердило ліквідацію
семи високопоставлених пропагандистів та інших
керівників
терористичного
угруповання
"Ісламська
держава" впродовж останніх місяців.

Єврокомісія запропонувала Вишеградській
групі окрему зустріч
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запропонував
провести після 13 вересня зустріч з лідерами
Вишеградської групи для обговорення багатьох конкретних
питань.

Україна

Доба в АТО: бойовики півтори години били
з мінометів по Авдіївці
Завершення минулої доби у зоні АТО не було спокійним. Із
18 години і до опівночі бандформування продовжили
порушувати режим тиші практично вздовж усієї лінії
розмежування.

МАУ заперечує борг в 400 мільйонів перед
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державою
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» спростувала
наявність заборгованості перед державою у розмірі 400
млн грн.

В МАУ назвали Ryanair скандалістами
В авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» вважають, що
вихід Ryanair на ринок України відбувається за типовим
методом бюджетного перевізника – зі скандалом та
ультиматумами.

У справі Чийгоза далі заплановані дебати
сторін - Полозов
У підконтрольному окупантам так званому Верховному суді
Криму 27 липня завершили допит одного з лідерів
кримських татар Ахтема Чийгоза.

Матері Клиха та Агеєва звернулися до
Порошенка
й
Путіна
з
проханням
помилувати синів
Матері засудженого в Росії українця Станіслава Клиха і
затриманого під Луганськом росіянина Віктора Агеєва
попросили президентів Росії і України помилувати і
звільнити своїх синів.

Точка зору

50 км/год: дрібничка, яка збереже життя
Швидкісний режим, який хочуть запровадити в Україні,
зменшить травматизм на дорозі, але не в усіх випадках

Суспільство

28 липня. Пам’ятні дати
Ця дата відзначається в Україні згідно з Указом Президента
від 25 липня 2008 року щорічно в цей день...

Українські футболісти вийшли у фінал
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Дефлімпіади-2017
"Синьо-жовті" зіграють у вирішальному матчі XXIII літніх
Дефлімпійських ігор у турецькому місті Самсун.

Ілон Маск показав роботу підземного
ліфта для автомобілів
Ілон Маск показав відео, на якому знято перший
автоматичний ліфт, що опускає новеньку Tesla під землю.

Засновник компанії Amazon став
найбагатшою людиною світу, обійшовши
Біла Гейтса
Засновник компанії Amazon Джефф Безос став
найбагатшою людиною планети, обійшовши засновника
Microsoft Біла Гейтса.

Microsoft заплатить до $250 тисяч за
знайдені в Windows 10 уразливості
Microsoft запустила програму винагороди хакерів за
знайдені вразливості, яка називається Windows Bounty
Program.

28 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого
рівноапостольного князя Київського Володимира...
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/749421d3/?_ga=2.4248820.653201241.1501016554-1479716340.1501016554

5/5

