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Топ новини
Трамп підписав указ щодо розслідування
проти КНР
Президент США Дональд Трамп підписав указ
дорученням провести розслідування стосовно Китаю.

з

Британія хоче до тимчасового митного
союзу із ЄС
Великобританія запропонує ЄС укласти тимчасову митну
угоду і дасть час на проведення перемовин стосовно
повноцінного нового статусу.

Сеул обіцяє не допустити війни на
Корейському півострові
Південна Корея докладатиме усіх зусиль, аби відвернути
початок
збройного
протистояння
на
Корейському
півострові.
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ООН може знову посилити санкції проти
КНДР
Рада Безпеки ООН незабаром може знову посилити санкції
проти КНДР за незмінні спроби розробити ефективну
ядерну зброю.

У КНДР вирішили відкласти удар по Гуам
Пхеньян вирішив відкласти заплановані раніше пуски ракет
по району американського острова Гуам, очікуючи реакції
США.

Канада хоче підвищити вимоги до захисту
навколишнього середовища у НАФТА
Канада
наполягатиме
на
покращенні
екологічних
стандартів під час перегляду умов Північноамериканської
зони вільної торгівлі.

Канада надішле до Латвії додаткові
війська
Канада ухвалила рішення тимчасово збільшити кількість
своїх військових та бойової техніки в Латвії.

Напад на базу ООН в Малі: щонайменше 7
загиблих
В результаті збройної атаки на базу місії ООН у місті
Тімбукту в Малі загинули щонайменше семеро охоронців.

Світ

Японія хоче отримати від США гарантії
безпеки
Японія очікує на підтвердження Штатами своїх оборонних
зобов'язань, у тому числі щодо ядерного стримування.

Армія Іраку готується відбити "бастіон"
ІДІЛ
Іракська армія готується відбити ще один бастіон
"Ісламської держави" - місто Таль-Афар, що з червня 2014
року контролюється бойовиками.
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Німеччина засудила вбивство «білих
касок» у Сирії
Німецьке МЗС засудило вбивство у сирійській провінції
Ідліб співробітників гуманітарної організації «Білі каски».

США не споглядатимуть мовчки за
перетворенням Венесуели на диктатуру Пенс
Майк Пенс заявив, що США вдадуться до всіх своїх
можливостей, щоб відновити демократію у Венесуелі.

Суд не відпустив під заставу чоловіка, що
протаранив натовп у Шарлотсвіллі
Суд у США відхилив можливість застави для чоловіка,
взятого під арешт після наїзду на демонстрантів у місті
Шарлотсвіллі, внаслідок чого загинула людина.

Трамп засудив расизм після подій у
Шарлотсвіллі
Президент США Дональд Трамп виступив із засудженням
расизму після сутичок у місті Шарлотсвіллі у штаті
Вірджинія на вихідних.

Лісові пожежі охопили Грецію, Іспанію та
Португалію
В Іспанії, Португалії та Греції вогнем охоплені десятки
гектарів, знищені й житлові будинки.

Лідера білоруської опозиції поштою
“запросили” відсидіти термін
Білоруського опозиційного політика Миколу Статкевича
заочно засудили до адміністративного арешту терміном на
15 діб

У Польщі буревії спричинили загибель
шістьох людей і зруйнували тисячі
будинків
Унаслідок буревіїв, що цими днями пронеслися територією
Польщі, загинули шестеро людей

Канадського депутата обвинувачують у
сексуальних домаганнях
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Проти депутата федерального парламенту Канади від
правлячої Ліберальної партії Дашана Канга висунуто
обвинувачення у сексуальних домаганнях.

Вибори у Німеччині: німці зможуть
голосувати поштою
З понеділка в Німеччині можна поштою проголосувати на
виборах депутатів бундестагу.

Україна

Доба в АТО: бойовики безупинно гатять по
Авдіївці
У зоні АТО вкотре
загострення ситуації.

спостерігається

тенденція

до

"Київенерго" оприлюднило нові тарифи на
гарячу воду та опалення
З 26 липня змінились тарифи на гарячу воду та опалення у
столиці: ціна на гаряче водопостачання зросла, а на
опалення - дещо зменшилась для тих, хто має лічильники.

МЗС висловлює протест через політичні
репресії Кремля в окупованому Криму
МЗС висловило категоричний протест у зв'язку з черговою
хвилею політичних репресій з боку Росії щодо громадян
України в окупованому Криму.

НАЗК хоче притягнути Симоненка до
відповідальності за фінансові порушення
КПУ
НАЗК просить суд притягнути до адміністративної
відповідальності голову Петра Симоненка.

Бензинова криза в анексованому Криму:
пальне стало дефіцитом
В анексованому Криму деякі міста зіткнулися з браком
бензину марок АІ-95 і АІ-92.
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Спецагент-вибухотехнік з ФБР провів
тренінг для поліцейських Донеччини
У Донецькій області спеціальний агент-вибухотехнік із ФБР
провів тренінг для місцевих поліцейських.

Ексклюзив

Відеосервіс Facebook не буде конкурентом
Youtube
Найпопулярніша соціальна мережа ще не запустила
чергове оновлення, а воно вже здивувало користувачів

Сутички у США: Генерал Роберт Лі - це не
більшовик №1 Ленін
В українців є нагода подивитися, як американці уміють і
відстоювати свої права, і домовлятися між собою

Левченко, Шух і порожнеча
Збірна України завершила чемпіонат світу з легкої атлетики
в Лондоні з однією медаллю.

Суспільство

15 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні День археолога.

Ольга Савчук вийшла до другого кола
парних змагань у Цинциннаті
Німецько-український дует Юлія Гьоргес - Ольга Савчук
подолав перше коло парного розряду на представницькому
турнірі Жіночої тенісної асоціації

NASA розробляє плазмову ракету, здатну
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долетіти до Марса за кілька тижнів
Компанія Ad Astra та американське аерокосмічне агентство
NASA працюють над розробкою надшвидкої плазмової
ракети.

15 серпня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Стефана-отавника; гасло дня: «Слово – не
полова, язик – не помело».
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