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Топ новини
Доба в АТО: ворог
Авдіївській промзоні

зосередився

на

За минулу добу бойовика 27 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО... У штабі повідомили, що двоє наших
військових отримали поранення.

У Барселоні під час теракту постраждали
громадяни 18 країн
Поліція Каталонії повідомила, що в результаті теракту в
Барселоні
поранення
отримали
понад
100
осіб. Співробітники правопорядку також підтвердили...

Кількість
постраждалих
при
спробі
теракту в Камбрільсі зросла до семи
За останніми даними, семеро людей (не включаючи
пораненого передбачуваного терориста) постраждали в
результаті спроби теракту в курортному місті Камбрільс...
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У Каталонії оголошений триденний траур
за жертвами теракту в Барселоні
Глава Каталонії Карлес Пучдемон оголосив триденний
траур після терористичного акту в Барселоні. Про це
повідомляє El Pais.

Український завод буде обслуговувати
Boeing і Airbus
ДП Завод 410 цивільної авіації в найближчі два роки
планує почати ремонт і обслуговування агрегатів літаків
Boeing і Airbus. Про це йдеться в прес-релізі підприємства

Світ

Влада Каталонії підтвердила зв'язок між
терактами з вибухом в Альканарі
Влада Каталонії підтвердила, що теракти в Барселоні і
Камбрільсі пов'язані з вибухами у житловому будинку, які
напередодні відбулися в місті Альканар...

Відповідальність за теракт в Барселоні
взяла на себе ІДІЛ
Відповідальність за наїзд на пішоходів у центрі Барселони
взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська
держава". Про це повідомляє видання El Pais.

Меркель освистали в Саксонії
Канцлеру Ангелі Меркель, що балотується на 4 термін,
довелося виступати в четвер під свист і вигуки групи
ксенофобскі налаштованих людей...

У
Канаді
повідомили
про
"безпрецедентну" кількість нелегальних
мігрантів зі США
Протягом літніх місяців кордон між США та Канадою
незаконно перетнуло більше 7000 осіб, що в рази більше,
ніж у попередні роки.

Камбоджа заарештувала близько
китайських і тайваньських шахраїв

400

Цього місяця камбоджійська влада заарештувала близько
400 китайських і тайваньських громадян за підозрою в
телекомунікаційному шахрайстві.
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телекомунікаційному шахрайстві.

Панама має намір ввести санкції проти
Венесуели
Президент Панами Хуан Карлос Варела у найближчі дні
планує оголосити про введення обмежувальних заходів
щодо Венесуели. З відповідною заявою він виступив в ході

Україна

Уряд буде змінювати порядок ввезення
товарів із зони АТО
Кабінет міністрів України у п'ятницю розгляне проект
постанови про внесення зміни до порядку переміщення
товарів до району або з району проведення
антитерористичної операції.

Гройсман: Тиск на бізнес суперечить
здоровій логіці економіки
Прояви адміністративного тиску з боку контролюючих та
силових органів на підприємців, штучне створення
проблем з підключенням до енергомереж чи...

Підготовку будинків до опалювального
сезону мають завершити до 15 вересня —
Зубко
Підготовка закладів соціальної сфери до майбутнього
опалювального періоду має завершитися до 1 вересня, а
житлового фонду — до 15 вересня.

Закон
дозволяє
НАБУ
розслідувати
злочини екс-президентів - Ситник
Національне антикорупційне бюро може розслідувати
злочини, скоєні колишніми президентами. Про це в
інтерв’ю "Дню" повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

У колоніях за півроку викрито понад 1,1
тис. злочинів, пов'язаних з наркотиками
Упродовж в закладах Державної кримінально-виконавчої
служби за різних обставин було викрито 1121 злочин,
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служби за різних обставин було викрито 1121 злочин,
пов'язаний із незаконним обігом наркотичних речовин.

ПР ООН проведе моніторинг доставки
ліків, закуплених за державний кошт
Програма розвитку ООН в Україні (UNDP) планує провести
по регіонах України моніторинг доставки, якості та
використання ліків, які були закупені організацією...

Ексклюзив

У
лавах
«лакеїв
Путіна»
чекають
поповнення. В особі екс-канцлера
Герхард Шредер отримав чергову пропозицію на сотні
тисяч. Колишній федеральний канцлер Німеччини
отримав з Москви дуже привабливу...

Придністров'я:
Чи
форсувати Дністер?

вийде

у

Росії

РФ вже вважає регіон своєї губернією, незважаючи на
запевнення у підтримці цілісності Молдови. Не встигли у
Москві і на лівому березі Дністра, де розташований...

Суспільство

18 серпня. Пам’ятні дати
Цього дня 1649 року був підписаний Зборівський мир, що
ознаменувало народження Української держави –
Гетьманщини. Після фактичної перемоги української
армії..

Укрзалізниця змінює маршрут курсування
поїзда до польського Холма
З 24 серпня ще три міста західного регіону – Здолбунів,
Рівне та Ківерці – отримають пряме залізничне
сполучення з Польщею завдяки зміні маршруту...

Ліга Європи УЄФА: "Динамо" з "Марітіму";
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Ліга Європи УЄФА: "Динамо" з "Марітіму";
зіграли без голів

"Біло-сині" зіграли на Мадейрі внічию 0:0 з футболістами
португальського "Марітіму" у першому матчі раунду плейофф Ліги Європи УЄФА.

У Китаї запрацював перший інтернет-суд
У китайському місті Ханчжоу вранці в п'ятницю, 18 серпня
відбулося відкриття першого в КНР інтернет-суду. Про це
пише РІА "Новости" з посиланням...

YouTube показуватиме, скільки
дивиться відео одночасно з вами

людей

Найближчими тижнями на YouTube з’явиться нова
можливість, з якою кожен зможе бачити поточну
популярність відео. Про це повідомляє TechToday.

Forbes назвав найвисокооплачуваніших
актрис
Володарка премії «Оскар» за мюзикл «Ла-Ла Ленд» 28річна Емма Стоун вперше у своїй кар'єрі стала актрисою з
найбільшими гонорарами. Вона посіла першу сходинку...

18
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Євсигнія; сукаємо свічку-трійцю і готуємось до
Спаса.
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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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