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Топ новини
Доба в АТО: бойовики тричі обстрілювали
з мінометів Авдіївську промзону
За минулу добу бойовики 25 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. У штабі повідомили, що в ході бойових
дій троє українських воїнів отримали поранення.

Напад у фінському Турку: загинули двоє
осіб, шестеро поранених
В результаті нападу з ножем на перехожих у центрі
фінського міста Турку загинули двоє людей, ще шість осіб
отримали поранення. Про це повідомляє Іltalehti.

Теракт у Барселоні: поліція сумнівається,
що головний підозрюваний загинув
У поліції Іспанії висловили сумнів у загибелі водія фургона,
який здійснив атаку на натовп пішоходів у Барселоні. Про
це заявив глава поліції Каталонії...
http://archive.sendpulse.com/eab82178/?_ga=2.223094811.1487795740.1503052734-1568125602.1500639181
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Поліція
Іспанії
ліквідувала
трьох
розшукуваних у зв'язку з терактами
Троє з чотирьох підозрюваних у причетності до скоєння
терактів в Іспанії ліквідовані. Про це повідомляє
"Інтерфакс" з посиланням на газету El Pais.

Глава Пентагону приїде в Україну на День
Незалежності
Міністр оборони США Джеймс Меттис відвідає Україну з
візитом 23 і 24 серпня, він приїде саме на День
Незалежності. Про це повідомив...

Світ

США і Південна Корея готують масштабні
військові навчання
Командування Південної Кореї і Об'єднаних сил США 21
серпня почнуть масштабні 10-денні військові навчання під
назвою "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).

Кіберкомандування стало
структурою ЗС США

самостійною

Президент
США
Дональд
Трамп
перетворив
кіберкомандування в самостійну структуру Збройних сил
країни. Відповідну заяву Трампа опубліковано...

Трамп звільнив головного стратега Білого
дому - ЗМІ
Президент США Дональд Трамп звільнив головного
стратега Білого дому Стіва Беннона. Про це повідомляє
Voice of America.

У Німеччині Ердогана вже звинуватили у
втручанні у виборчу кампанію
Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель
звинуватив турецького президента Реджепа Тайіпа
Ердогана у втручанні у внутрішні справи іншої країни...

Трамп поки
Афганістані

не

вирішив,

як

діяти

у

Дональд Трамп досі роздумує над оновленою стратегією
дій США в Афганістані. Про це заявила прес-секретар
Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Reuters.
http://archive.sendpulse.com/eab82178/?_ga=2.223094811.1487795740.1503052734-1568125602.1500639181
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Білого дому Сара Сандерс, повідомляє Reuters.

США можуть
Пакистану

ввести

санкції

проти

США можуть розглянути можливість визнання Пакистану
державою-спонсором тероризму, що матиме тяжкі
наслідки для Ісламабада. Про це стало відомо...

Штати взялися за розслідування крадіжок
Китаєм інтелектуальної власності
Штати офіційно розпочали розслідування вірогідних
крадіжок Китаєм інтелектуальної власності США. Про це
заявив торговий представник США Роберт Лайтхайзер...

У Канаді продовжать надзвичайний стан
через лісові пожежі
Площа знищеного пожежами із квітня цього року лісу у
канадській провінції Британська Колумбія досягла 9 тис км
кв, що більше, ніж Чернівецька область.

Україна

Автомобіль власника ФК "Карпати" скоїв
смертельне ДТП - ЗМІ
У Львівській області в ДТП зіткнулися Mercedes S 65 і Opel
Astra, в результаті чого загинула 31-річна жінка. Про це в
ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила речник...

Уряд вніс зміни до програми житлових
субсидій
Кабінет міністрів вніс зміни до програми житлових
субсидій, змінивши період доходів громадян для
розрахунку субсидій та соціальні нормативи на газ.

Кабмін звільнив заступника голови НАЗК
Кабінет
міністрів
України
припинив
достроково
повноваження члена Національного агентства з питань
запобігання корупції Радецького Руслана Станіславовича.

http://archive.sendpulse.com/eab82178/?_ga=2.223094811.1487795740.1503052734-1568125602.1500639181
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Німеччина надає Україні €1 мільйон для
допомоги переселенцям
Німеччина виділяє додатково 1 млн євро гуманитарної
допомоги Україні у рамках програм Управління Верховного
комісара ООН у справах біженців.

Ексклюзив

Фейгін розповів, коли погодить
зустрічі Сущенка з сім’єю

дату

Марк Фейгін, який захищає ув'язненого в Москві
українського журналіста Романа Сущенка у понеділок буде
в Лефортово у свого підзахисного, де уточнить дати...

Суспільство

19 серпня. Пам’ятні дати
Християни східного обряду святкують Преображення
Господнє, або Яблучний Спас. В Україні - День пасічника.
250 років тому (1767) у Києві освячено Андріївську церкву.

У
100
школах
впровадять
новий
навчальний стандарт початкової освіти Гриневич
У 100 школах у всіх регіонах України з вересня
розпочнеться
впровадження
нового
навчального
стандарту початкової освіти.

Львівська
філармонія
і
Луганський
драмтеатр стали "національними"
Кабінет міністрів України схвалив проекти указів
Президента України "Про надання Львівській обласній
філармонії статусу національного закладу" та "Про...

Пісня
"Два
французькою

кольори"

зазвучала

Співачка Alexa Heinze виконала пісню Дмитра Павличка
“Два кольори” французькою мовою. Про це повідомляє
turystam.in.ua.
http://archive.sendpulse.com/eab82178/?_ga=2.223094811.1487795740.1503052734-1568125602.1500639181
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В Австралії розробили робота
дослідження антарктичних глибин

для

Дослідники
Австралійського
морського
коледжу
Лонсестона розробили унікальну машину-робота «Nupiri
muka» (на мові аборигенів Тасманії означає «Око моря»)...

19
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Великий Спас; преображаймося! Це не тільки
одне з найбільших свят серпня, але й одне з 12
найбільших свят церковного календаря.
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