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Топ новини
Сили коаліції “замкнули” бойовиків ІДІЛ у
центрі сирійської Ракки
У Сирії міжнародна коаліція на чолі з США оточила
бойовиків терористичної організації "Ісламська держава"
(ІДІЛ) в центральній частині Ракки.

Трамп подякував Путіну за скорочення
американських дипломатів у РФ
Президент США Дональд Трамп подякував російському
президенту Володимиру Путіну за вимогу вислати 755
співробітників американської дипломатичної місії з Росії.

ЗСУ переймають багато стандартів
безпеки НАТО – канадський інструктор
Українське військове командування звернулося до Канади
із проханням допомогти у запровадженні в ЗСУ стандартів
безпеки НАТО.
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Трамп прокоментував обшук ФБР у
будинку Манафорта
Президент США Дональд Трамп назвав "потужним
сигналом" рейд ФБР у будинку екс-глави його
передвиборчого штабу Пола Манафорта.

КНДР не відмовилась від своєї провокації
щодо США
КНДР повторила погрозу запустити ракети середньої
дальності по району Тихого океану, в якому розташована
американська військова база на острові Гуам.

США призупинили військову допомогу для
Молдови
США тимчасово призупинили надання Молдові військової
техніки та обладнання...

В ОБСЄ закликали дати можливість СММ
нормально працювати
Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні
посол Ертугрул Апакан засудив знищення нещодавно
встановленої теплової камери на ДФС...

Трамп звинуватив Іран у порушенні
«ядерної угоди»
Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у
недотриманні вимог «ядерної угоди», укладеної два роки
назад.

Більшість американців вбачають у РФ
загрозу для своєї країни, - CNN
У США 90% громадян вважають, що Росія є загрозою для
їхньої країни.

Світ

Кувейт розірвав авіасполучення із
Північною Кореєю
Влада Кувейту вжила обмежувальних заходів проти
Північної Кореї з метою примусу Пхеньяну до згортання
ядерної програми.
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Колумбійські бойовики можуть оголосити
перемир'я на час візиту Папи Римського
Колумбійські бойовики роздумують над оголошенням
одностороннього припинення вогню на час візиту до країни
глави римо-католицької церкви.

Трамп заявив, що його погрози в бік КНДР
недостатньо жорсткі
Президент США Дональд Трамп вважає, що його слова в
бік КНДР про "вогні і люті", недостатньо жорсткі.

Депутати Бундестагу у вересні відвідають
базу НАТО в Коньї - МЗС Туреччини
Візит делегації Бундестагу на військову базу НАТО в
турецькій провінції Конья запланований на восьме вересня
і стане частиною місії Північноатлантичного альянсу.

Китай звинуватив США у порушенні своїх
територіальних вод
МЗС КНР висловило обурення тим, що американський
есмінець зайшов у Південно-Китайському морі у район, на
який претендує Пекін.

Терористи обстріляли місто Маре на
півночі Сирії
У місті Маре на півночі Сирії внаслідок мінометного
обстрілу постраждали три місцевих жителя.

У Німеччині порожні притулки для
біженців, на яких витрачено мільйони - ЗМІ
У Німеччині простоюють притулки для біженців, на яких у
країні витрачено вже мільйони євро.

Канада звела на кордоні зі США містечко
для біженців з “високим комфортом”
Збройні сили Канади звели на кордоні зі США поблизу
Монреалю наметове містечко для тимчасового розміщення
прохачів притулку.

Хакери намагалися втрутитися у
президентські вибори в Кенії
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Під час проведення президентських виборів у Кенії була
зафіксована неуспішна спроба електронного зламу.

Протести в Конго: загинули 27 осіб
У Демократичній Республіці Конго в результаті зіткнень
демонстрантів з правоохоронцями загинули 27 людей,
серед них троє поліцейських.

Засуджений за корупцію екс-прем'єр
Молдови направив позов до ЄСПЛ
Колишній прем'єр-міністр Молдови Влад Філат надіслав
позов до Європейського суду з прав людини з вимогою
перегляду кримінальної справи.

Україна

Доба в АТО: Україна втратила ще одного
бійця
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15
разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув
внаслідок підриву...

В ГПУ сказали, за якої умови Саакашвілі
пустять до України
Позбавлений українського громадянства колишній голова
Одеської ОДА може потрапити до України тільки після
оформлення візи.

В австралійському парламенті створили
групу дружби з Україною
У Федеральному парламенті Австралії 45-го скликання
створено групу дружби Австралія-Україна.

Фігуранта справи щодо розкрадання
коштів "Стіни" заарештували до 5 жовтня
Фігурантові справи про розкрадання коштів при будівництві
стіни на кордоні з Росією В'ячеславу Майдановичу
призначено запобіжний захід...
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Ексклюзив

Як Дональду стати Рональдом
Для президента Сполучених Штатів настають тижні
визначення, яким чином увійти в історію. Причому так, щоб
не вляпатися…

Суспільство

11 серпня. Пам’ятні дати
Цього дня у 1989 році реабілітовані усі засуджені у справі
«Спілки визволення України».

Стаховський вийшов до півфіналу турніру
АТР у Словенії
Друга "ракетка" України Сергій Стаховський пробився до
півфіналу турніру Асоціації тенісистів професіоналів

ЧС з легкої атлетики: Гулієв сенсаційно
виграв 200 метрів
Юлія Левченко перемогла у кваліфікації і виступатиме у
фіналі стрибків у висоту.

Українці можуть оформити катарську візу
після приїзду до країни
Громадяни України відтепер зможуть оформити візу Катару
терміном дії 30 днів після приїзду до країни.

Кабмін підняв суму витрат на комп’ютери
для органів влади
Кабінет міністрів підвищив граничні суми, які органи
державної влади та бюджетні установи можуть витрачати
на придбання комп'ютерної техніки.

11 серпня: народний календар і
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астровісник
Сьогодні Різдво Миколая Чудотворця; завбачаємо зиму за
калиною й чистимо кишківник.
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