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Топ новини
США мають допомогти Україні відбудувати
військовий флот - Карпентер
США варто допомогти Україні відбудувати її військовий
флот, який був практично знищений під час окупації Росією
Криму.

У Канаді заговорили про власну ПРО через
ядерні випробування Пхеньяна
Останні ракетні випробування у Північній Кореї
продемонстрували значний технічний прогрес Пхеньяна і
мають викликати занепокоєння у Канаді.

Карпентер: США варто надати Україні
статус основного союзника поза НАТО
Для допомоги Україні у протидії російській агресії, США
варто надати Україні статус основного союзника поза
НАТО.
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У Держдепі прокоментували можливість
надання Україні зброї
У США не підтверджують наявність планів із передачі
Україні летального оборонного озброєння, але й не
виключають такий варіант.

Світ

США не мають наміру закривати очі на
злочинні дії Росії в Україні – Держдеп
США прагнуть покращити відносини із РФ, але не
закриватимуть очі на злочинні дії Росії в Україні.

ЮНЕСКО хоче відновити старе місто
Алеппо
Старе місто Алеппо, зруйноване за роки військового
конфлікту в Сирії, може бути відновлене.

Україна і Британія домовилися удвічі
збільшити квоти на автоперевезення
Українсько-британська змішана комісія про міжнародні
автомобільні перевезення домовилася про збільшення квот
дозволів для перевізників обох країн.

«Загони Путіна» знову напали на штаб
Навального
У
російському
Краснодарі
активісти
місцевої
прокремлівської організації «Загони Путіна» знову напали
на передвиборний штаб опозиціонера Олексія Навального.

Хакер з Росії намагався перетворити
тисячі комп'ютерів у США на свої
банкомати
Суд у США засудив росіянина Максима Сенаха до 46
місяців в'язниці за кіберзлочини.

Україна

Доба в АТО: бойовики 21 раз порушили
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"тишу"
За минулу добу бойовики 21 раз відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

Україна до кінця 2019 року відмовиться від
антрацитового вугілля - Насалик
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик
розраховує, що Україна до кінця 2019 року відмовиться від
вугілля антрацитової групи.

Турчинов у Покровську перевірив роботу
першої дослідної установки комплексної
системи інформаційного протидії
Секретар РНБО України Олександр Турчинов відвідав
місто Покровськ у Донецькій області

"Суд" у справі Семени відхилив всі
клопотання захисту - адвокат
На засіданні у справі кримського журналіста Миколи
Семени 3 серпня в підконтрольному Кремлю Залізничному
суді Сімферополя відхилили всі клопотання захисту.

Ексклюзив

Нові санкції: Росія ще не ризикне йти «вабанк»
Про оптимізм у питанні, чи наважиться тепер Кремль на
велику війну проти України...

Вам ще спекотно? Італію «Люцифер»
випробовує на +50
На черзі неврожай майже на все – виноград, оливки,
пшеницю. У Римі відключають воду. Такого не було десятки
років…

Суспільство

4 серпня. Пам’ятні дати
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Сьогодні в Україні відзначається День Національної поліції.

Facebook буде самостійно виявляти
фейкові новини
Керівництво соціальної мережі Facebook прийняло рішення
активувати спеціальну функцію, яка буде перевіряти
достовірність новин.

Джоан Роулінг очолила рейтинг найбільш
високооплачуваних письменників за
версією Forbes
Джоан Роулінг зайняла перше місце в списку найбільш
високооплачуваних письменників планети...

4 серпня: народний календар і астровісник
Сьогодні Марії Магдалини; варіть варення, думайте про
приємне і плачте тільки від щастя.
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