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Топ новини
Трамп: КНДР зустрінеться з люттю, яку
світ ще не бачив
Президент США Дональд Трамп заявив, що нові погрози
північної Кореї на адресу Вашингтона зустрінуть «з люттю,
яку світ ще не бачив».

У канадському парламенті закликали світ
відмовитися від ядерної зброї
Канада має приєднатися до Угоди про заборону ядерної
зброї та надихнути своїм позитивним прикладом інші
країни на цей крок.

Маккейн порадив Трампу не розкидатися
погрозами
Сенатор Джон Маккейн заявив, що президенту Дональду
Трампу не слід погрожувати Північній Кореї "вогнем і
люттю", якщо він насправді не готовий виконати ці загрози.
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У НАТО прокоментували візит Путіна до
Абхазії
У НАТО прокоментували візит президента РФ Володимира
Путіна до невизнаної Абхазію в дев'яту річницю збройної
агресії РФ проти Грузії.

КНДР планує вдарити ракетами по
американському острову Гуам
Північна Корея заявила, що «обережно вивчає» плани
завдання ракетного удару по американському острову Гуам
у Тихому океані.

КНДР навряд чи піде на збройну агресію Маккейн
Незважаючи на бравурні заяви, Північна Корея навряд чи
дійсно має намір вести повномасштабну війну.

Світ

У Берліні пікетували посольство РФ
У вівторок у Берліні пікетували російське посольство,
вимагаючи звільнити українських політв'язнів...

Канада відправила до КНДР делегацію для
визволення в’язня
Канадська офіційна делегація на чолі із Даніелем Жаном,
радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра
Джастіна Трюдо прибула до Північної Кореї...

Глава МЗС Канади говоритиме у Китаї про
права людини
Питання дотримання прав людини буде основним у
спілкуванні офіційної Оттави з Пекіном.

Екс-віце-президент США припустив
дочасне завершення президентства
Трампа
Чинний президент США Дональд Трамп може дочасно піти
зі своєї посади через «етичні причини».
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В ООН закликали Мадуро припинити
насильство у Венесуелі
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад альХусейн закликав Каракас зупинити тиск на парламент і
припинити переслідування протестувальників.

В Афганістані "Талібан" відпустив на волю
понад 230 заручників
Бойовики ісламістського угрупування "Талібан" у вівторок, 8
серпня, відпустили на волю 235 заручників з віддаленого
села в провінції Сарі-Куль на півночі Афганістану.

Країни ЄС почали процес повернення
мігрантів до Греції
Країни-члени Євросоюзу почали процес повернення до
Греції мігрантів, які впродовж останніх п'яти місяців
прибули до ЄС через грецьку територію.

Україна

Доба в АТО: Україна втратила ще трьох
бійців
Наприкінці минулої доби в зоні АТО спостерігалася чергова
ескалація протистояння

Фейгіна не позбавили статусу адвоката
Російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що Кремлю не
вдалося позбавити його адвокатського статусу.

Поліція запобігла перевитраті Нафтогазом
коштів на 36 мільйонів
Департамент захисту економіки Національної поліції
України попередив перевитрату коштів НАК "Нафтогаз
України" на суму майже 36 мільйонів гривень

МВС: Цьогоріч РФ заслала до України 29
"злодіїв у законі"
Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що
протягом останніх 7 місяців Росія до заслала до України 29
"злодіїв у законі".
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Ексклюзив

З
такими
цінами
ризикуємо
отримати двозначну інфляцію

знову

Ріст цін в Україні може вийти з-під контролю - замість
минулорічних 12%, можемо запросто отримати усі 18%

А що як поїхати відпочивати в Батумі?
Особистий досвід молодої київської сім’ї підтверджує: це
варто спробувати

Суспільство

9 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні Міжнародний день корінних народів світу.

"Реал" удруге поспіль став володарем
Суперкубка УЄФА
Футболісти іспанського клубу "Реал" (Мадрид) перемогли у
вівторок англійський "Манчестер Юнайтед" (2:1) і здобули
Суперкубок УЕФА 2017 року.

Грузинські військові візьмуть участь у
параді до Дня Незалежності України
24 серпня грузинські військові на чолі з міністром оборони
Грузії візьмуть участь в параді до Дня незалежності
України.

Іранський безпілотник влаштував
провокацію ВМС США у Перській затоці
У ВМС США повідомляють, що іранський безпілотник
підлетів на 30 метрів до одного з американських літаків.

9 серпня: народний календар і астровісник
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Сьогодні Пантелеймона-цілителя; збираємо лікарські трави
та остерігаємось блискавок.
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