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Топ новини
Сабо: Якщо ми воюємо з Росією, то навіщо
мені туди їхати
Колишній тренер збірної та «Динамо» відмовився їхати на
урочистості в Москву.

США ввели нові санкції проти
венесуельських чиновників
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 8 нинішніх
або колишніх чиновників Венесуели, включаючи брата
покійного президента країни Уго Чавеса.

КНДР обіцяє підготувати план удару по
острову Гуам до середини серпня
КНДР повторила загрозу запустити ракети середньої
дальності по району Тихого океану, в якому розташована
американська військова база на острові Гуам.
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Надання Україні зброї ускладнить наступ
Кремлю - екс-посол Гербст
Якщо США нададуть необхідну Україні оборонну зброю, то
зможуть зменшити шанси власного втягування у
небезпечне протистояння із РФ.

Франція закликає до деескалації ситуації
навколо ядерних запусків КНДР
Франція закликає всі сторони виникла навколо ядерних
амбіцій КНДР ситуації до відповідальних дій та деескалації
напруженості.

Захарченко визнав, що "Малоросія"
викликає у людей відторгнення
Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко визнав,
що ідея створення "Малоросії" "викликає у багатьох
відторгнення".

Світ

У КНДР назвали погрози Трампа "повною
нісенітницею"
Представники Збройних сил КНДР заявили, що заява
президента США Дональда Трампа про готовність
відповісти "вогнем і люттю" є "повною нісенітницею".

Пентагон закликав КНДР відмовитися від
ядерної зброї
Північна Корея повинна припинити будь-які дії, які могли б
"призвести до кінця режиму" та припинити своє прагнення
до ядерної зброї.

Американські держави не визнали
«конституційну асамблею» Венесуели
17 держав Південної і Північної Америки відмовилися
визнати легітимність так званої «конституційної асамблеї»
Венесуели.

В Африці вбили шістьох волонтерів
Червоного Хреста
В результаті нападу на медичний центр у південно-східній
частині Центральноафриканської Республіки 3 серпня були
вбиті військовослужбовці з Червоного Хреста.
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NYT стало відомо, що шукало ФБР у
Манафорта вдома
Агенти ФБР шукали податкові документи та іноземні
банківські записи у будинку екс-глави виборчої кампанії
Трампа Пола Манафорта.

За махінації з єврофондами екс-міністр
транспорту Молдови відбувся умовним
терміном
Колишній міністр транспорту та дорожньої інфраструктури
Молдови Юріє Киринчук був засуджений до 1,4 років
тюремного ув'язнення умовно.

СКУ закликає Австралію активізувати
підтримку України
Президент Світового конгресу українців Євген Чолій
закликав австралійський політикум активізувати підтримку
України.

ООН: Мешканці західних районів Мосула
не скоро зможуть повернутися додому
Західний Мосул знаходиться в руїнах після багатомісячної
битви зі звільнення міста від ІДІЛ, а це означає, що чверть
мільйона місцевих жителів не зможуть повернутися

Дюжина мігрантів намагалася потрапити
до Німеччини під дном вантажівки
Німецька поліція виявила дюжину нелегалів,
намагалися потрапити в країну під фурою,
перевозилася на вантажному поїзді.

які
що

Китай через землетрус евакуював майже
60 тисяч жителів
Китай евакуював майже 60 тисяч людей з південного
заходу країни після сильного землетрусу, який забрав
щонайменше 19 життів.

Україна

АТО: 16 обстрілів за добу, бойовики із
"Градів" били в районі Широкиного і
Водяного
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Наприкінці минулої доби, ситуація у районі проведення
АТО вчергове загострилась.

Сущенку дозволили побачення з
дружиною та дзвінок сину - Фейгін
Адвокат Марк Фейгін повідомив, що його підзахисному
надано дозвіл на побачення з дружиною й дочкою, а також
право на ще один дзвінок - сину.

Завод Фірташа в Криму припинив свою
роботу
В окупованому Криму через аварію припинив роботу завод
олігарха Дмитра Фірташа.

Мін'юст не підтримав обов’язкову
реєстрацію мобільних абонентів
Міністр юстиції України Павло Петренко негативно оцінив
ініціативу обов'язкової реєстрації абонентів мобільного
зв'язку.

НАБУ повідомило про підозру семи
особам щодо розкрадання коштів "Стіни"
9 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру семи
особам, затриманим напередодні в рамках розслідування
щодо розтрати коштів державного бюджету...

Ексклюзив

Президент Мадуро хоче стати диктатором,
але вже запізно
У Венесуелі питання влади буде вирішуватися лише
силою. А українцям варто добре затямити, чим завжди
закінчується домінування соціалізму в економіці

Коловорот
американців…)
менеджменті

поляків
в

(грузинів,
українському

Допоки не буде реформовано українську держслужбу, будьяка зміна начальства нагорі нічого не дасть
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Суспільство

10 серпня. Пам’ятні дати
10 серпня 2014 року розпочалися перші бойові зіткнення
між українськими військовими і сепаратистськими
озброєними формуваннями так званої ДНР...

В Одесі пройде фестиваль ідей "Майбутнє
спільнот"
Наприкінці серпня в Одесі пройде фестиваль ідей
"Майбутнє спільнот", який об'єднає громадських діячів,
лідерів бізнесу та думок.

ЧС з легкої атлетики: Вархольм сенсаційно
переміг на 400 м з бар’єрами
В Лондоні триває чемпіонат світу з легкої атлетики.
Сьогодні розіграли три комплекти нагород.

В Аргентині знайшли найбільшого у світі
динозавра
Палеонтологи в Аргентині знайшли та описали новий вид
динозавра, який був найбільшою з нині відомих тварин, що
колись була на Землі.

Школярка із США створила додаток для
діагностики сліпоти на ранніх стадіях
Підліток із США створила додаток на основі штучного
інтелекту, який дозволяє діагностувати пошкодження
сітківки.

10 серпня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Прохора-Пармена; йдемо до ковалів за щастям.
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