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Топ новини
Автор дослідження щодо України та
ракетних двигунів КНДР заявив про
помилку
Автор статті щодо ракетного зв'язку України та КНДР
заявив, що видання неточно передало його висновки.

Посол України переконаний, що на
підтримку Чехії можна розраховувати
Україна може й надалі розраховувати на підтримку Чехії у
відстоюванні територіальної цілісності та поглибленні
відносин з ЄС.

Колумбія оголосила про завершення
конфлікту з повстанцями FARC
Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос у вівторок, 15
серпня, оголосив про завершення 50-річного конфлікту в
країні з ліворадикальним повстанським угрупуванням
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Держдеп "серйозно ставиться" до
ймовірного зв'язку України з ракетними
програмами КНДР
Якщо Україна справді передала двигуни для ракет
Північній Кореї, то США на це реагуватимуть дуже
серйозно.

ФРН: Торговельне протистояння між
Китаєм і США може зашкодити економіці
У разі виникнення серйозного торговельного протистояння
між США і КНР постраждати можуть інші країни, в тому
числі Німеччина.

Катастрофа МН-17: Клімкін упевнений, що
винні відповідатимуть
Посол Нідерландів під час зустрічі з МЗС України
зазначив, що солідарність українців з нідерландським
народом назавжди залишиться у пам'яті.

Світ

КНДР може виробляти ракети без
українських технологій - розвідка США
Представники американської розвідки заявили, що КНДР
може самостійно виробляти двигуни для ракет і не
потребує постачання арсеналу від третіх країн.

США переконані у можливості мирного
вирішення кризи у Венесуелі
Ситуація у Венесуелі може вирішитися мирно, якщо
продовжувати тиск на президента Мадуро.

Ісламісти готували напад на
президентський палац в Індонезії
Індонезійська поліція у вівторок заарештувала п'ятьох
підозрюваних ісламістських бойовиків які, за словами
правоохоронців, готували напад на президентський палац.

Потік мігрантів до Італії суттєво
зменшився
В Італії спостерігається різке скорочення
мігрантів, які прибувають до берегів країни.

кількості

http://archive.sendpulse.com/36c5afea/?_ga=2.2230771.294126410.1502614345-1208397512.1502614345

2/5

16.08.2017

Єдина країна - Україна і світ - 16.08.2017

У Румунії сміття переробляють на
електроенергію
Освітлення вулиць у румунському місті Сейни повіту
Марамуреш проводиться за рахунок електроенергії,
виробленої невеликий станцією по переробці сміття.

Екс-прем’єр Пакистану оскаржить свою
відставку
Колишній прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф подав
заяви до Верховного суду країни, в яких оскаржує свою
відставку з посади через незадекларовані активи.

Першу леді Зімбабве хочуть судити за
побиття
Перша леді Зімбабве Грейс Мугабе постане перед судом за
звинуваченням у побитті молодої моделі Габріелли Енглс...

Україна

АТО: бойовики застосували "Град" на
Приморському напрямку
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення
АТО залишалась напруженою.

РФ вивезла з окупованого Донбасу та
продала Європі майже 270 тис. тонн
вугілля
У липні з Російської Федерації експортували в країни
Європи близько 267 тис. тонн вугілля

Експерт пояснив, як нараховуватиметься
стаж після впровадження пенсійної
рефоми
Голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ
Іван Міклош розповів про особливості пенсійної реформи...

Полторак запросив Ходжеса на військовий
парад до Дня Незалежності України
Міністр оборони України Степан Полторак запросив
командувача Сухопутних військ Збройних сил США в
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Європі Фредеріка Бена Ходжеса на військовий парад

Зубко закликав посилити відповідальність
за неналежне обстеження закладів освіти
Геннадій Зубко наголосив на важливості проведення до 1
вересня повного обстеження будівель усіх навчальних
закладів України.

Ексклюзив

У
лавах
«лакеїв
Путіна»
чекають
поповнення. В особі екс-канцлера
Герхард Шредер отримав чергову пропозицію на сотні
тисяч...

Суспільство

16 серпня. Пам’ятні дати
Цього дня 1792 року почалося заселення українськими
козаками Кубані.

Український літак встановив світовий
рекорд
Команда пілотів на чолі встановила світовий рекорд,
подолавши на максимальній швидкості для свого класу
літаків (255 кмгод) відстань з Польщі до Запоріжжя.

NASA відправить повідомлення зонду,
який вилетів за межі Сонячної системи
NASA проводить конкурс на найкраще повідомлення для
відправки в космос до зонду Voyager-1.

В Єгипті знайшли нове поховання з
давніми гробницями
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Археологи викопали в південній частині Єгипту три
гробниці, вік яких складає приблизно дві тисячі років.

ЛандауЦентр показав учасникам "Джури"
керований торнадо й аеростіл
Чудеса сучасної фізики побачили у "ЛандауЦентрі" на базі
Харківського національного університету ім.Каразіна
учасники всеукраїнської військово-патріотичної гри "Джура"

16 серпня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Антона-вітровія; шукайте вітру в полі та втікайте з
мережі.
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