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Топ новини
Доба в АТО: бойовики били зі 152 калібру
по Водяному
У зоні АТО наприкінці минулої доби російсько-окупаційні
угруповання активізували обстріли українських позицій із
застосуванням важкого озброєння. Троє українських
військових були поранені, один зазнав бойової
травми.

Лідери "нормандської четвірки" рішуче
підтримали
"шкільне"
перемир'я
на
Донбасі
Президент України провів телефонну
керівниками
держав
Нормандського
Президентом
Франції,
Федеральним
Німеччини та Президентом Росії.

розмову з
формату:
канцлером

ФБР підозрює, що Манафорт отримав від
Росії та ПР від 80 до 100 млн доларів
За даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог
Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття
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Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття
могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів...

США хочуть відновити цілісність
суверенітет України - Волкер

і

Спеціальний представник США щодо врегулювання в
Україні Курт Волкер підтвердив, що метою США є
відновити територіальну цілісність України і її суверенітет.

Білорусь
запросила
українських
спостерігачів на навчання "Захід-2017"
Міністерство оборони Білорусі запросило представників
України та ще шести держав направити у вересні
спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання...

Світ

Зсув у Гвінеї:
поранених

8

загиблих,

багато

Щонайменше вісім людей загинули, велика кількість
людей отримали поранення і травми під час зсуву грунту
на околиці міста Конакрі, столиці Гвінеї (Західна Африка).

В США побачили можливість діалогу із
КНДР у майбутньому
Зважаючи на утримання Північною Кореєю від нових
провокативних дій, США бачать можливість для початку
діалогу із КНДР в найближчому майбутньому.

Штати розширюють санкції проти Росії та
Китаю через допомогу КНДР
Вашингтон вводить санкції проти компаній та осіб з Росії
та Китаю, які фінансово допомагали Північній Кореї у
створенні ракетно-ядерної програми.

Росія готує заходи у відповідь на нові
санкції США
Міністерство закордонних справ Росії готує відповідні міри
після того, як Мінфін США включив чотирьох росіян в
санкційні списки по КНДР.
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США хочуть перевірити військові об’єкти
Ірану
МАГАТЕ слід перевірити деякі військові та наукові об’єкти
Ірану на предмет проведення прихованих ядерних
досліджень. Про це в інтерв'ю Reuters розповіла...

Іран погрожує США, що зможе створити
ядерну бомбу за п'ять днів
Іран зможе створити ядерну зброю всього за п'ять днів,
якщо США вийдуть з двосторонньої "ядерної угоди". Про
це заявив віце-президент країни Алі Акбар Салехі...

Тіллерсон заявив,
зброю талібам

що

Росія

постачає

Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон піддав
критиці Росію за постачання талібам зброї. Про це
передає Голос Америки.

США: Пакистан може втратити статус
провідного союзника поза НАТО
Сполучені Штати Америки попередили Пакистан, що він
може втратити статус «провідного союзника з-поза меж
НАТО» чи зазнати іншого покарання...

У Меркель повідомили, про що говорили
лідери Нормандського формату
Лідери країн Нормандського формату вітають рішення
оголосити перемир'я з нагоди початку навчального
року. Про це повідомив офіційний представник...

Путін знову
Угорщини

зібрався

з

візитом

до

В Угорщині повідомили, що президент Росії Володимир
Путін знову прибуде до цієї країни, вже вдруге за рік. 28
серпня його чекають на відкритті чемпіонату світу зі дзюдо

У Польщі відкрили справу проти експрезидента Валенси
Слідчі Інституту національної пам'яті Польщі відкрили
кримінальне провадження проти колишнього президента
Польщі Леха Валенси у зв'язку з дачею свідомо
неправдивих свідчень...

Молдова попросила ООН допомогти з
виведенням військ РФ з Придністров'я
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виведенням військ РФ з Придністров'я
Молдова просить ООН включити питання про повне
виведення російських військ з Придністров'я до порядку
денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Україна

У Харкові палав до ранку апеляційний
адмінсуд
Пожежу у Харківському апеляційному адміністративному
суді, що виникла у вівторок увечері, гасили до ранку
середи. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

ОБСЄ
зафіксувала
156
вибухів
Донецькій та Луганській областях

у

Представники Спеціальної моніторингової місії Організації
з безпеки і співробітництва в Європі 21 серпня
зафіксували 80 вибухів в Донецькій області та 76 - у
Луганській.

"Нафтогаз" затвердив нового директора
"Укртрансгазу"
Відповідно до рішення акціонера №126 від 21 серпня 2017
року Павла Юзефа Станчака було обрано на посаду
президента ПАТ «Укртрансгаз».

Реформа міністерств: конкурс на нові
посади стартує 11 вересня
Конкурси на нові посади, які з'являться у міністерствах під
час реформи державної служби, планується розпочати з
11 вересня. Про це розповів Міністр Кабінету міністрів...

На посади нових директоратів у МОЗ
шукатимуть не лікарів, а менеджерів Супрун
У Міністерстві охорони здоров'я за результатами реформи
державної служби буде створено 5 директоратів, очолити
які мають не лікарі, а менеджери.

Укртелеком подав зустрічний позов проти
Ощадбанку
Оператора фіксованого зв'язку і інтернет-доступу
"Укртелеком" подав до суду на Ощадбанк, вимагаючи
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"Укртелеком" подав до суду на Ощадбанк, вимагаючи
розірвати договір і припинити зобов'язання щодо нього.

Начальник поліції охорони
Будник погорів на хабарі

Нацполіції

Співробітники ГПУ викрили на хабарі начальника
Департаменту поліції охорони генерала третього рангу
Cергія Будника.

Ексклюзив

Про 100 днів французького президента у
переддень
26-ї
річниці
української
незалежності
Чи варто Україні шукати свого «золотого хлопчика»?
Наскільки він може бути схожий на Емануеля Макрона? У
кожного, хто обирає для себе політику як спосіб життя...

Суспільство

23 серпня. Пам’ятні дати
Сьогодні День Державного Прапора України. Свято
встановлено «…На вшанування багатовікової історії
українського державотворення...

У Пенсійному фонді назвали показник
середньої зарплати за червень
У
Пенсійному
фонді
України
інформують
про
затвердження показника середньої заробітної плати в
червні в сумі 7 032 гривні 28 копійок.

Батьки українських студентів можуть
повернути гроші за навчання на контракті
В Україні можна повернути гроші за сплату навчання, якщо
дитина вступила до вишу на контракт. Про це заявив
адвокат Лаврентій Царук, інформує ТСН.

Нові

київські

тарифи

на

утримання
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Нові київські тарифи на утримання
будинків у кілька разів перевищують
тарифи по країні
Київські тарифи на послуги з утримання будинків та
прибудинкових територій
станом
на
1
серпня
перевищують тарифи абсолютно усіх найбільших міст
України у кілька разів.

Бібліотекарі
Добропілля
створили
анімацію про рідний край часів української
нацреволюції 1917-1920 рр.
У Донецькій області бібліотекарі міста Добропілля
створили анімацію про рідний край років революції «Добропілля в роки української національної революції
1917-1920 рр.».

Forbes назвав найвисокооплачуваніших
акторів
Американський актор Марк Волберг заробив за останній
рік 68 млн доларів й очолив щорічний рейтинг від Forbes.
Про це повідомляє Російська служба ВВС.

23
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Лаврентія; бери вершину, і матимеш середину. У
цей день Церква згадує мученика архідиякона Лаврентія
Римського.
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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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