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Топ новини
Маккейн вважає Росію більшою загрозою
за ІДІЛ
Російська Федерація є більшою загрозою для світу, ніж
ІДІЛ, оскільки має доступ до значно складніших типів
озброєння.

Бесеску: Рогозін - один з самих
боягузливих політиків
Колишній президент Румунії Траян Бесеску вважає віцепрем'єра Росії Дмитра Рогозіна одним із самих боягузливих
політиків.

Ердоган звинуватив Німеччину в
підбурюванні терористів
Президент Туреччини Реджеп Ердоган
Німеччину в підбурюванні терористів.

звинуватив
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США і Південна Корея вирішили посилити
тиск на Пхеньян
Прем’єр-міністр Південної Кореї Мун Чже Ін і президент
США Дональд Трамп погодися збільшувати тиск і санкції
проти Північної Кореї...

Навчання "Захід-2017": США направлять
до Естонії 150 десантників
На час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" США
направлять в Естонію роту повітряних десантників.

У "Нафтогазі" кажуть, що українська ГТС
не стоятиме без діла навіть без газу РФ
Україна після 2019 року, у разі втрати транзиту з боку Росії,
зможе використовувати свою газотранспортну систему для
експорту газу власного видобутку.

Кібератака у Венесуелі: хакери зламали
державні сайти
Ціла низка сайтів венесуельських органів влади та
відомств зазнала злому.

Світ

Китай обіцяє дотримуватися санкцій проти
Північної Кореї
Через тісні економічні зв'язки із КНДР, дотримання нових
санкцій проти Північної Кореї буде найдорожчим саме для
Китаю, однак Пекін готовий піти на це заради миру у світі.

Партія Меркель презентувала свою
передвиборну агітацію
Християнсько-Демократичний союз (ХДС) представив у
понеділок у Берліні свою передвиборну агітацію, центром
якої є голова партії і нинішня канцлер Ангела Меркель.

Макрон і Йоганніс обговорять у Бухаресті
міжнародну та європейську безпеку
Президенти Франції і Румунії Еммануель Макрон і Клаус
Йоганніс обговорять у Бухаресті питання стратегічного
партнерства між двома країнами...
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Міноборони Японії вбачає серйозну
загрозу в КНДР
Балістична та ядерна програми Північної Кореї, які швидко
прогресують, роблять КНДР все більш небезпечною для
Японії та міжнародної спільноти.

Канада допоможе підвищити безпеку у Азії
Канада виділяє близько 13 млн дол на дванадцять
різноманітних проектів, що дозволять підвищити безпеку у
азіатсько-тихоокеанському регіоні.

У Туреччині затримали майже 1 тис.
мігрантів-нелегалів
Турецькі військові затримали 975 людей, які намагалися
незаконно в’їхати до країни.

Влада Конго хоче сповільнити Інтернет
З метою нібито запобігання онлайн зловживанням, влада
Конго наказала Інтернет провайдерам зменшити швидкість
доступу до соціальних мереж у своїх пакетах.

Україна

АТО: за добу 18 обстрілів, один
український воїн загинув, двоє поранені
Впродовж минулої доби ситуація у районі проведення АТО
залишалась напруженою, проте контрольованою ЗСУ.

Майже кожен третій житель Донеччини
підтримує ідею про візи з РФ
Прихильниками вступу України до НАТО є 30 відсотків
мешканців Донецької області.

У кожному районі Маріуполя за підтримки
ЄС відкриті мобільні консультаційні пункти
У кожному районі Маріуполя за підтримки представництва
ЄС відкриті мобільні консультаційні пункти...
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Фейгін заявляє, що Кремль почав проти
нього нову кампанію з дискредитації
Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає українцівполітв'язнів, вважає, що Кремль почав нову кампанію по
його дискредитації.

Миргородський депутат міськради від
"Свободи" помер після страшного побиття
7 серпня у Миргороді Полтавської області пішов із життя
депутат від "Свободи" з Миргорода Олег Супруненко...

У Нафтогазі просять політиків не чіпати
ГТС: Це може використати Росія
Заяви українських політиків щодо можливої ненадійності
української газотранспортної системи можуть бути
використані проти України Російською Федерацією.

Ексклюзив

Столичні каштани: киянам - соромно,
гостям - бридко, а владі - начхати?
КМДА і “Київзеленбуд”, мабуть, вважають «лисі віники»
обабіч Хрещатику доволі естетичними...

Ломаченко - це покращена версія Кличка
На відміну від «правильного»
влаштовує дотепні шоу.

Кличка,

Ломаченко

Суспільство

8 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні своє професійне свято відзначають українські
військові зв’язківці...

Туреччина поки не планує повертатися на
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Євробачення
Туреччина не планує повертатися на пісенний конкурс
Євробачення, в якому не бере участь з 2012 року.

У США дозволили збивати дрони над
військовими базами
У Пентагоні дозволили збивати приватні дрони, які
нишпорять над військовими базами на території США.

8 серпня: народний календар і астровісник
Сьогодні Моїсея Угрина; протистоїмо спокусам і вчимося
бути гармонійними.
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