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Топ новини
Пенс назвав Росію головною загрозою для
країн Балтії
Майк Пенс під час свого візиту до Естонії заявив, що для
трьох країн Балтії немає більшої загрози, ніж та, яку
представляє для них "непередбачуваний сусід" - Росія.

Білий дім: Україна тепер не залежатиме від
"мінливих сусідів"
У Білому домі вважають, що домовленість про постачання
в
Україну
американського
вугілля
припинить
енергозалежність українців

Путін підписав закон про списання боргів
кримчан перед українськими банками
Президент РФ Володимир Путін підписав закон про
уточнення
правил
погашення
заборгованості
позичальників, які проживають в окупованих Криму
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Пентагон помітив надзвичайну ракетну
активність підводного флоту КНДР
Американська військова розвідка констатує незвично
високу активність підводного флоту Північної Кореї

Скарамуччі не протримався у Трампа
більше десяти днів
Директор з питань комунікацій команди Дональда Трампа
Ентоні Скарамуччі йде з адміністрації через конфлікт
інтересів з главою апарату Білого дому Джоном Келлі.

Світ

Пенс запевнив: Трамп незабаром підпише
посилення санкцій проти РФ
Президент США Дональд Трамп незабаром підпише закон
про посилення санкцій щодо Росії.

Американські військові розробляють план
надання зброї Україні - USA Today
Об'єднаний комітет керівництва штабів Збройних сил США
приступив до процесу планування поставок летальної зброї
оборонного характеру в Україну.

США ввели санкції проти президента
Венесуели
Сполучені Штати ввели санкції
Венесуели Ніколаса Мадуро.

проти

президента

Канадська опозиція вимагає запровадити
санкції проти Венесуели
Канада має накласти санкції на лідерів Венесуели, які
підривають демократію у своїй країні.

Північнокорейські ракети вже здатні
долітати до США – експерти
Розроблені у Північній Кореї міжконтинентальні балістичні
ракети спроможні досягти більшості континентальної
території США.
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Повторення жахів війни в Європі не можна
допустити - МЗС Німеччини
Не можна допустити повторення в Європі жахів війни, тому
слід
використовувати
дипломатичні
методи
для
врегулювання існуючих конфліктів і скорочувати озброєння.

Катар поскаржився на блокаду до СОТ
Влада Катару звернулися
торговельну організацію...

зі

скаргою

у

Всесвітню

Бундесвер вивів всі свої літаки з
Туреччини
У понеділок завершилася перекидання до Німеччини з
Туреччини всіх літаків-розвідників Tornado, які приймають
участь в антитерористичній коаліції.

Польща продовжить вирубку Біловезької
пущі - міністр
Всупереч попереднім рішенням суду Європейського союзу
роботи по вирубці дерев у Біловезькій пущі не
припиняться.

Канада витратила більше $170 млн на
боротьбу із лісовими пожежами
Для боротьби із лісовими пожежами, що кілька місяців
вирують у канадській провінції Британська Колумбія, вже
витрачено близько 172 млн дол.

Марш бронетехніки США пройшов через
чотири міста Грузії
У Грузії відбувся марш американської бронетехніки, що
розпочався з міста Сенакі на заході Грузії і завершився на
полігоні у Вазіані поблизу Тбілісі.

Україна

Доба в АТО: бойовики накрили вогнем із
гранатометів і кулеметів Авдіївку
Минула доба у зоні АТО вкотре завершилася збільшенням
активності російсько-терористичних угруповань.
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В Україні зареєстровано майже 1,6 млн
переселенців з Донбасу і Криму
Станом на 31 липня на облік узято 1 млн 583 тис. 271
переселенця, або 1 млн 272 тис. 656 сімей із Донбасу та
Криму.

Супрун розповіла, як «каральна
психіатрія» СРСР руйнувала людські
життя
У психіатричній лікарні з суворим наглядом у Дніпрі
знайдені архівні матеріали, які свідчать про «каральну
психіатрію» часів СРСР.

Ексклюзив

Або США утвердять свій статус світового
лідера, або Росія + Китай
Північна Корея у п’ятницю знову, вже вдруге, запустила
пробну міжконтинентальну ракету, яка пролетіла тисячу
кілометрів і впала в море біля берегів Японії...

Пілот Акопов мав право: злітати, летіти на
Кіпр і розміщувати у ФБ пику Лаврова
Окрім літака пілотованого українським екіпажем, ще як
мінімум два літаки були «обстріляні» градом в Стамбулі і
також вижили

Суспільство

1 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Лесі Українки.

У Канаді знімають комедійний фільм про
українців
У маленькому містечку Хефорд канадської провінції
Саскачеван завершуються зйомки фільму про українців.
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Сестри Кіченок вийшли до чвертьфіналу
турніру WTA у Стенфорді
Людмила та Надія Кіченок вдало розпочали виступ на
турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Стенфорді (США)
із призовим фондом $711 тисяч.

У Китаї посеред літа сніг вкрив ціле озеро
Мешканців провінції Шаньсі у Китаї вразило озеро,
запорошене снігом. Люди були здивовані, побачивши
заметіль над водою посеред літа.

Помер відомий актор і драматург Сем
Шепард
Відомий актор, режисер, сценарист і драматург Сем
Шепард помер у США на 74-му році життя.

Британія проситиме Facebook про
допомогу у боротьбі із екстремістами
Великобританія звернеться до керівництва найбільших
світових соціальних мереж із проханням про допомогу у
протидії радикалізації.

1 серпня: народний календар і астровісник
Зовсім непомітно і тихо підійшов до нас серпень з його
щедрим врожаєм на полях і в садах...
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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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