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Топ новини
Українські поліцейські поїхали до США
запозичувати досвід
Делегація Міністерства внутрішніх справ України перебуває
в США для ознайомлення з системою підготовки та
навчання поліції.

У Канаді назвали пріоритетом запуск
вільної торгівлі із Україною
Запуск ефективної вільної торгівлі із Україною є
пріоритетом для міністерства міжнародної торгівлі Канади.

Путін заявив, що РФ мають залишити 755
дипломатів США
Росію мають залишити 755 працівників американських
дипмісій.
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Shell зупинила роботу найбільшого в
Європі нафтозаводу через пожежу
Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell повідомила про
зупинення роботи найбільшого в Європі нафтопереробного
заводу через пожежу на електропідстанції.

Світ

Вашингтон прокоментував висилку
дипломатів з Росії
"Гідним жалю" назвав рішення Кремля про висилку 755
американських
дипломатів
офіційний
представник
Держдепартаменту США.

Директор CEPS: Ефект російських
контрсанкцій проти ЄС дорівнює нулю
Експерти CEPS прийшли до висновків,
швидше і насамперед нашкодили самії Росії.

контрсанкції

У Венесуелі застрелили кандидата до
Конституційної асамблеї
У Венесуелі застрелили кандидата до Конституційної
асамблеї Хосе Фелікса Пінеду.

США можуть ввести "нафтові" санкції
щодо Венесуели
США мають намір посилити односторонні санкції щодо
Венесуели через проведенння нею всупереч закликам
Вашингтона виборів до Конституційної асамблеї.

Постпред США в ООН вимагає від Китаю
дій щодо КНДР
Постійний представник США в ООН Ніккі Хейлі зажадала,
щоб Китай почав діяти відносно Північної Кореї.

Прем’єр Японії обговорив з Трампом
подальші дії щодо КНДР
Прем'єр Японії Сіндзо Абе заявив, що в ході бесіди з
президентом США Дональдом Трампом, вони погодилися з
необхідністю зробити подальші кроки щодо КНДР...
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У Сомалі при атаці бойовиків на
миротворців загинули 24 особи
В результаті боїв урядовими військами і миротворцями
Африканського союзу в Сомалі загинули 24 людини.

Україна

Доба в АТО: найгарячіше на Луганському
напрямку
За минулу добу бойовики 26 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

У Авдіївці відзначили третю річницю
визволення від бойовиків
У неділю, 30 липня, у Авдіївці, на бульварі Шевченка,
відбувся урочистий мітинг, присвячений третій річниці
визволення міста від незаконних збройних формувань.

Терористи мають доступ до стратегічної
української бази даних – Руденко
Український суддя Віталій Руденко розповів, що терористи
мають доступ до стратегічної української бази даних...

Ексклюзив

Князівський Вишгород – столиця гончарів,
святих і допотопних трав
Подорож до колишньої резиденції київських можновладців
...

Суспільство

31 липня. Пам’ятні дати
Цього дня у 1924 році польський сейм заборонив вживати
українську мову в державних та самоуправних установах
Західної України...
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В Естонії запустили перші безпілотні
автобуси
У столиці Естонії Таллінні почали їздити автобуси без
водіїв.

Google відмовляється від «живого
пошуку»
Пошуковик Google відмовляється від функції «живого
пошуку», що дозволяє побачити результати ще під час
введення запиту.

Канадець удруге за дев'ять років виграв у
лотерею $1 мільйон
Поталанило удруге за 9 років виграти у лотереї джекпот у
більш як мільйон доларів 69-річному канадцеві Жюлю
Парану.

31 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні останній день другого літнього місяця. Дві третини
літа позаду, однак попереду ще багато спекотних днів, тож
ще встигнемо насолодитися цією чудовою порою.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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