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Топ новини
Єврокомісар Еттінгер заявляє, що
Британія платитиме ЄС і після Brexit
Лондон у рамках процедури Brexit "щонайменше до 2020
року" повинен буде перераховувати компенсаційні виплати
Брюсселю...

Пенс не має наміру балотуватись у
президенти США
Віце-президент США Майк Пенс спростував повідомлення
ЗМІ про те, що він нібито готується висунути свою
кандидатуру на вибори президента в 2020 році.

КНДР відмовилася від переговорів із
Сеулом - ЗМІ
Глава МЗС КНДР Лі Йон Хо відповів відмовою на
пропозицію свого південнокорейського колеги Кан Гьон Хва
позитивно...
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У Венесуелі заявили про придушення
повстання військових проти Мадуро
У Венесуелі представники влади заявили про придушення
повстання військових проти президента країни Ніколаса
Мадуро.

На офіс ООН в Колумбії стався напад, є
постраждалі
На офіс місії ООН з моніторингу за роззброєнням
повстанців у Колумбії стався напад.

Світ

Саакашвілі треба дати можливість
захистити громадянство - Лінкявічус
МЗС Литви Лінас Лінкявічус вважає, що Михайлу
Саакашвілі треба дати можливість відстояти у суді право
на громадянство України.

Сирійська армія звільнила від ІДІЛ останнє
місто у провінції Хомс
Сирійські урядові війська звільнили від ІДІЛ місто АльСухна, що розташоване в провінції Хомс і було останнім
оплотом ісламістів у ній.

В Афганістані затримали вантажівку з 16
тоннами вибухівки
В афганській столиці Кабулі затримано вантажівку з
пакистанськими номерами, яка перевозила понад 16 тонн
вибухових речовин.

Над Оклахомою пронісся потужний
торнадо
У неділю через американський штат Оклахома пройшов
потужний торнадо, щонайменше 30 осіб травмовані.

Україна

Доба в АТО: у секторі "М" бойовики
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застосовували 120-міліметрові міномети
За минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

Українці Росії вшанували пам'ять жертв
"Великого терору"
5-6 серпня українці Росії вшанували пам'ять розстріляних в
урочищі Сандармох жертв сталінських репресій, серед яких
було до 30% українців.

Правозахисники вимагають накласти
санкції на фігурантів справи Балуха
Кримська правозахисна група вважає
Володимира Балуха сфабрикованою...

справу

проти

Ексклюзив

Відтепер не абітурієнт йде на бюджетне
місце, а воно «приходить» у виш разом з
ним
Гнучкі квоти на держзамовлення:
сюрпризом вступної компанії?

чому

вони

стали

Суспільство

7 серпня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1819 році, народився Пантелеймон Куліш,
український
письменник,
літературний
критик,
фольклорист, етнограф, історик, мовознавець, перекладач.

Сьогодні ввечері можна побачити місячне
затемнення
У ніч на вівторок, 8 серпня можна буде спостерігати
часткове тіньове місячне затемнення...

У МОК розповіли про новий метод доказів
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розкриття допінг-проб на Олімпіаді в Сочі
Судмедексперти знайшли метод, за допомогою якого
можна буде отримати докази нелегального розкриття
допінг-проб...

У Британії продали з аукціону
фотолистівки королеви
У британському місті Сайренсестер, графство Глостершир,
з аукціону продали колекцію листівок...

Туристам нагадали 12 правил відвідування
Венеції
Влада Венеції запустили кампанію #EnjoyRespectVenezia...

7 серпня: народний календар і астровісник
Сьогодні Ганни Літньої та місячне затемнення; завбачаймо
зиму і змінюємо життя.
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