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Топ новини
Посол Британії не погодилася з низьким
рейтингом Києва за версією The Economist
Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що їй
важко погодитися з низькою оцінкою Києва у рейтингу
комфортних для життя міст.

Відкрили справу щодо “закритості”
інформації про “гроші Януковича”
Через
затягування
публікації
судового
рішення
Краматорського міського суду щодо "грошей Януковича" за
рішенням омбудсмана відкрили провадження

Яценюк та дружина Авакова стали
співвласниками телеканалу
Арсеній Яценюк та Інна Авакова, дружина міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова, стали кінцевими
бенефіціарами телеканалу "Еспрессо"
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Британія відкладе переговори щодо Brexit
Уряд Великобританії відкладе наступний етап переговорів
за Brexit до грудня цього року, оскільки знаходиться в
очікуванні результатів виборів у Німеччині.

Пенс закликав латиноамериканські країни
розірвати дипвідносини з КНДР
Майкл Пенс закликав країни Латинської Америки - Чилі,
Бразилію, Мексику та Перу, розірвати дипломатичні
відносини та комерційні зв'язки з КНДР.

КНДР слід повною мірою виконувати
міжнародні зобов'язання - генсек ООН
Антоніу Гутерріш вважає, що Північній Кореї необхідно
повністю виконувати міжнародні зобов'язання у зв'язку із
зростанням напруженістю на Корейському півострові.

Світ

Поставлена крапка в справі
швейцарського шпигуна в Німеччині
Генпрокуратура
ФРН
висунула
обвинувачення
шпигунській діяльності проти громадянина Швейцарії.

в

Саакашвілі: Я повертаюся до України
Екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що
повернеться до України 10 вересня, їхатиме з Польщі.

В РФ заявили, що скандал з Siemens щодо
турбін не вплине на співпрацю
"Російські залізниці" у середу заявили, що зберігають плани
замовити додаткові потяги від Siemens...

Ірак попросив у світу допомоги в
розслідуванні злочинів ІДІЛ
Ірак звернувся до міжнародної спільноти із проханням про
допомогу у пошуку та документуванні доказів злочинів,
вчинених бойовиками ІДІЛ.
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Збройний напад на лікарню в Гватемалі:
шестеро загиблих
У Гватемалі бандити влаштували стрілянину в одній з
лікарень, в результаті чого загинули шість осіб, ще кілька
людей отримали поранення.

Спецслужби ФРН розслідують зв'язки
німецької партії з Росією
Німецькі спецслужби розслідують можливі зв'язки
правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" з
Росією.

Канада заступає до бойового
авіапатрулювання в Румунії
Для участі в бойовому авіапатрулюванні до Румунії
вирушають 135 військовослужбовців Збройних сил Канади і
4 винищувачі CF-18 Hornet.

Австралія розширила національний
список терористичних організацій
Федеральний уряд Австралії вніс "Ісламську державу у
Східній Азії" (ІД СА) до переліку терористичних організацій.

Стало відомо, хто очолить
представництво ЄС в Молдові
Піркка Тапіола переконаний, що співпраця між РМ і ЄС
продовжить поглиблюватися на основі Угоди про асоціацію
і про Зону вільної та всеосяжної торгівлі.

З Польщі депортують понад 20 українців
За порушення правил перебування у Польщі з країни
депортують 21 громадянина України, які були затримані
минулими вихідними.

У найбільшому аеропорту Канади
відмовила система реєстрації багажу
Збій у роботі автоматизованої системи реєстрації багажу у
аеропорту Торонто в Канаді призвів до тривалих затримок
численних рейсів.

Україна
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Доба в АТО: найгарячіше під Авдіївкою,
один боєць загинув
Російсько-окупаційні
угруповання
від
застосування
гранатометів і стрілецької зброї все частіше переходять до
важкого озброєння...

Турчинов прокоментував дзвінок
пранкерів гендиректору «Південмашу»
Секретар РНБО вважає дзвінок російських провокаторів
генеральному директору заводу «Південмаш» черговою
невдалою спробою компрометації цього підприємства

Україна відкрила базу даних власників
компаній
В Україні відкрили базу даних з інформацією про кінцевих
власників усіх українських компаній.

Ексклюзив

Ракети КНДР: без українських двигунів,
але... з російськими вченими
Насолодившись
домислами
NYT,
прислухаємось
до версії американської розвідки, яка пролила нове світло
на ракети Кім Чен Ина

Чи не приведуть фінансові експерименти
над АЕС до нових віялових відключень?
Аби утримати ціни на електроенергію для споживачів
НКРЕКП планує знов зменшити тарифи для Енергоатому.

Суспільство

17 серпня. Пам’ятні дати
Цими днями 1914 року у Львові формувався легіон
Українських Січових Стрільців – перше українське збройне
формування...

"Реал" виграв Суперкубок Іспанії з
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футболу
"Вершкові" удесяте в історії Королівського клубу стали
володарями Суперкубка Іспанії.

Цинциннаті: Світоліна перемогла Цуренко
в українському дербі
Українка Еліна Світоліна обіграла свою співвітчизницю
Лесю Цуренко на представницькому турнірі Жіночої
тенісної асоціації

Австралія побудує найбільшу у світі
сонячну електростанцію
Влада австралійського штату Південна Австралія
оголосила про затвердження проекту найбільшої у світі
сонячно-теплової електростанції...

Тизер фільму "Кіборги" за добу набрав 100
тисяч переглядів
Перший півторахвилинний тизер фільму "Кіборги",
заснованого на реальній історії оборони Донецького
аеропорту, за добу набрав 100 тисяч переглядів у Youtube.

17 серпня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Явдохи-Сіногнійки; збираймо останні огірки бо, що
в серпні родить, то в лютому не шкодить.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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