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Топ новини
АТО: за добу 30 обстрілів, ворог із
гранатометів і БМП гатив по Зайцевому
За минулу добу незаконні збройні формування 30 разів
порушили перемир’я. Один український воїн загинув,
один – отримав поранення.

В Італії стався землетрус: є жертви
Увечері 21 серпня на італійському острові Іск'я стався
землетрус, внаслідок якого кілька населених пунктів
зазнали руйнувань.

У США автомобіль в'їхав у спостерігачів за
затемненням сонця
В окрузі Леслі штату Кентуккі, США автомобіль в'їхав у
натовп людей, які спостерігали за затемненням сонця. В
результаті наїзду одна жінка загинула...
http://archive.sendpulse.com/0c01132e/?_ga=2.135365495.714864719.1503310667-1568125602.1500639181
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США відправляють
партію вугілля

в

Україну

першу

У понеділок, 21 серпня, представники американської
компанії XCoal відправляють до Одеси першу поставку
вугілля обсягом у 62 тис тон.

Трамп презентував нову стратегію США
щодо Афганістану
Президент США Дональд Трамп представив своє бачення
нової стратегію дій американських військ в Афганістані,
заявивши, що їх поспішний відхід з цієї країни залишить...

Світ

Трамп підписав розпорядження щодо
відправки до Афганістану 4 тисяч солдат
Напередодні свого звернення до нації президент США
Дональд Трамп підписав розпорядження про відправку ще
4 тисяч військовослужбовців країни в Афганістан.

По дипломатичному
вдарила ракета

кварталі

Кабула

По дипломатичного кварталу афганської столиці Кабула у
понеділок, 21 серпня, вдарила ракета. Про це повідомили
агентству AFP в поліції.

КНДР пригрозила США та Південній Кореї
«безжальною відплатою» за навчання
США і Південна Корея не зможуть уникнути «безжальної
відплати» за їх спільні військові навчання. Про це заявили
в штабі армії КНДР, передає Kyodo.

Дипломатичний
тиск
продовжувати - Маттіс

на

РФ

треба

Міжнародній спільноті необхідно продовжувати чинити
дипломатичний тиск на РФ заради примусу її до
виконання Мінських угод. Про це заявив міністр оборони
США...

Теракт у Барселоні: поліція підтвердила
ліквідацію організатора атаки
ВМС США почали розслідування у зв'язку з другим за
останні два місяці зіткненням американського есмінця з
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останні два місяці зіткненням американського есмінця з
цивільним судном.

ВМС США почали розслідування
фактом зіткнення есмінця з танкером

за

ВМС США почали розслідування у зв'язку з другим за
останні два місяці зіткненням американського есмінця з
цивільним судном.

Французька поліція виключила
теракту з наїздом у Марселі

версію

Поліція у Франції цілком відкинула версію терористичного
мотиву наїздів на людей у місті Марселі на півдні
країни. Про це повідомив журналістам посадовець...

Росія погасила останній зовнішній борг
Радянського Союзу
Росія погасила останній борг колишнього СРСР,
перерахувавши 125,2 млн доларів США Боснії і
Герцеговині. Про це повідомляється на сайті...

"Альтернатива для Німеччини" вимагає
перегляду міграційної політики
Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини"
(АдН) вважає критичною ситуацію з біженцями та
мігрантами в країні і пропонує радикально змінити...

Україна

Терористи обстріляли школу та мирні
квартали Мар'їнки
Представники незаконних збройних формувань ОРДО
обстріляли житлові квартали та школу Мар'їнки. Про це
повідомляє українська сторона СЦКК.

Місія ОБСЄ у вихідні нарахувала понад
750 вибухів на Донеччині та Луганщині
Співробітниками
Спеціальної
моніторингової
місії
Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ
ОБСЄ) зафіксовано 755 вибухів...
http://archive.sendpulse.com/0c01132e/?_ga=2.135365495.714864719.1503310667-1568125602.1500639181
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Джемілєв про підрозділ "Аскер":
більшої чисельності бракує коштів

Для

Кримські татари, які зараз живуть на окупованому
півострові, і яких примусово призивають служити в армію
РФ, готові переходити адмінкордон з Херсонщиною і
служити в українській армії - у військовому підрозділі...

Порошенко призначив керівника СБУ на
Донеччині та Луганщині
Президент Петро Порошенко підписав указ про
призначення Олександра Куця начальником головного
управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській
областях.

Гримчак заявив, що Росія піде з Донбасу
Рішення про виведення Російською Федерацією військ з
Донбасу вже прийнято. Таку думку висловив заступник
міністра з питань тимчасово окупованих територій України

Порошенко призначив спецпредставника
України з урегулювання у Придністров'ї
Президент України Петро Порошенко призначив Віктора
Крижанівського спецпредставником з придністровського
врегулювання. Відповідний указ опубліковано на сайті...

НАЗК погодило ще 8 антикорупційних
програм органів державної влади
Національне агентство з питань запобігання корупції на
засіданні 21 серпня погодило ще 8 антикорупційних
програм органів державної влади.

Міністр оборони США: Ми продовжимо
допомагати ЗСУ
США залишаються відданими стратегічному партнерству
із Україною та продовжуватимуть допомагати ЗСУ. Про це
заявив міністр оборони США Джеймс Маттіс...

Президент Румунії відвідає Україну
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та
міністр Румунії з питань закордонних румунів Андреа
Пестирнак обговорили низку питань, пов’язаних із
забезпеченням...

Ексклюзив
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Огризко про зустріч Волкера з Сурковим:
Не
думаю, що отримаємо важливі
результати
Колишній міністр закордонних справ України (2007–2009
роки) Володимир Огризко прокоментував зустріч у Мінську
спецпредставника Держдепу США у справах України...

Суспільство

22 серпня. Пам’ятні дати
Цього дня, 25 років тому, останній Президент Української
Народної Республіки в екзилі - Микола Плав’юк, передав
клейноди УНР і грамоти про правонаступництво...

Опалювальний сезон: соціальна сфера
має бути готова до 1 вересня - Гройсман
Кабінет міністрів в рамках підготовки до опалювального
сезону 2017-2018 років веде постійний моніторинг
готовності об’єктів до зими і наполягає на тому, щоб...

У Румунії готуються відзначити 100-річчя
об'єднання з Молдовою
Кілька десятків уніоністських організацій, які виступають
за об'єднання Молдови з Румунією, створили у Бухаресті
"Альянс до 100-річчя об'єднання".

Румунія та Україна розглянуть можливість
створення програми обміну школярами
Румунія та Україна розглянуть можливість створення
програми обміну школярами для вивчення української та
румунської мов у відповідному мовному середовищі.

Українські лікарі отримали право лікувати
за міжнародними протоколами - Супрун
Українські лікарі отримали право базувати свої
рекомендації пацієнтам на основі міжнародних медичних
стандартів. Про це в.о. міністра охорони здоров'я...

Кінофестиваль
"Молодість"
проводитимуть у травні

відтепер
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проводитимуть у травні

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" у 2018
році триватиме з 27 травня по 3 червня. Про це
повідомила прес-служба фестивалю.

YouTube
новин

запустить

розділ

термінових

Новий розділ на YouTube буде дещо схожим на
«рекомендовані відео» і демонструватиме термінові
новини, відібрані за спеціальним алгоритмом.

Google представив восьму версію Android
Компанія Google представила восьму версію операційної
системи Android. Операційна система Android Oreo vf'
працюватиме в два рази швидше й зможе лімітувати...

В Лондоні знайшли графіті вартістю понад
мільйон фунтів
В Лондоні знайшли роботу відомого графіті-художника
Бенксі, яку замалювали та забили дошками десять років
тому.

22
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Маттія - думка гріє, а слово діє. Сьогодні
апостола Маттія, а також двох чернігівських святих:
святителя

Філарета

Чернігівського

і

преподобного

Лаврентія Чернігівського.
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