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Топ новини
КНДР викликала своїх послів у Пхеньян
Північна Корея викликала в Пхеньян послів у найбільших
країнах світу для проведення наради дипломатичного
складу.

Росія обходить санкції ООН проти Ірану Welt
Росія обходить санкції ООН щодо Ірану...

Шульц впевнений, що стане канцлером
Кандидат у канцлери ФРН від Соціал-Демократичної партії
Мартін Шульц переконаний, що стане головою уряду після
обрання нового складу бундестагу.
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ЗМІ повідомили про плани Єлизавети II
відректися від престолу
Королева Великобританії Єлизавета II має намір
відректися від престолу через чотири роки, коли їй
виповниться 95 років...

Директор ЦРУ каже, що неминучої загрози
ядерної війни з КНДР немає
Неминучої загрози ядерної війни між США і Північною
Кореєю немає....

Світ

У Венесуелі заарештували 18 ймовірних
учасників нападу на військових
Венесуельські силовики заявили про затримання 18 осіб за
підозрою в нападі на військову базу в місті Валенсія 6
серпня.

Щонайменше 45 осіб загинули внаслідок
зсуву ґрунту в Індії
Щонайменше 45 людей загинули 13 серпня внаслідок зсуву
ґрунту, спричиненого мусонними дощами в північній частині
Індії...

У Польщі протестують проти вирубки
Біловезької пущі
Сотні людей з багатьох країн Європи зібралися в Польщі
для протестів проти широкомасштабної вирубки лісу на
території Біловезької пущі, яку розпочав уряд країни.

У Лівії викрали колишнього прем'єрміністра
Колишнього прем'єр-міністра Лівії Алі Зейдана викрали в
Тріполі...

В Іраку вбили двох військових США
В Іраку 13 серпня вбито двоє американських військових,
ще п'ятеро отримали поранення.
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Біля берегів Румунії затримали баржу з
іракськими мігрантами
Співробітники
Берегової
охорони
затримали
в
чорноморських територіальних водах Румунії баржу, на
борту якої знаходилося 69 мігрантів з Іраку

Автобус з туристами врізався в міст у Римі
Не менше 18-ти осіб постраждали в ДТП у столиці Італії,
що стався поруч з залізничною лінією Рим-Лідо.

Вчені виявили 91 вулкан під антарктичним
крижаним щитом
Вчені з Единбурзького університету виявила у західній
частині Антарктиди 91 вулкан,
що розташовані під
двокілометровим крижаним щитом.

Україна

Доба в АТО: найгарячіше було на
Донецькому напрямку
За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО....

Під Луганськом терорист погрожував
зброєю спостерігачам ОБСЄ
Бойовик погрожував зброєю чотирьом спостерігачам
моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент стався на мосту у
селищі Станиця Луганська.

Ексклюзив

"Пуп" Європи і легенда про
Ющенка. Луганчанин у Карпатах

маєток

Віктор Ющенко, будуючи свій карпатський маєток у
Женецькому урочищі, не знав, що в цієї землі "погана
слава"

Повернення Почайни. Русло літописної
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ріки стане парком
Його визволять із бетону, впорядкують озера й гирло –
якщо вдасться побороти настирливого забудовника...

Суспільство

14 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні християни східного обряду святкують Винесення
чесних древ Животворчого Хреста Господнього – Перший
Спас.

Кіностудію Довженка та цирк виставляють
на продаж - ЗМІ
До переліку об'єктів державної власності, які підлягають
приватизації протягом 2017-2020 років, увійшли низка
українських державних цирків і кіностудій

Світоліна виграла престижний турнір WTA
у Торонто
Перша "ракетка" України і 5-й номер світової класифікації
Еліна Світоліна стала переможницею представницького
турніру Жіночої тенісної асоціації...

14 серпня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Маковія, або Перший Спас; святимо «маковійську
квітку» і ласуємо пирогами з маком.
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