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Топ новини
Доба в АТО: бойовики 22 рази порушили
"тишу"
За минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. У штабі повідомили: втрат серед наших
захисників немає.

Тайфун "Харві" вбив п’ятьох осіб і не
планує слабшати
Служби невідкладної допомоги врятували понад 1 тисячу
людей у затоплених частинах міста Г'юстон, штат Техас,
де вирує тропічний шторм "Харві". Загинули п’ятеро
мешканців.

В
австрійських
Альпах
громадяни Німеччини

загинули

Загиблі у австрійських Альпах у неділю п'ятеро альпіністів
і один тяжко поранений - німці. Про це повідомляють Welt
і телеканал N24.
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В
Афганістані
на
ринку
вибухнув
замінований атомобіль, є загиблі
У південній провінції Гільменд в Афганістані у неділю, 27
серпня,
вибухнув
замінований
автомобіль.
Як
зазначається, внаслідок вибуху близько 13 людей
загинули, ще 18 отримали поранення.

Тисячі румунів на мітингах вимагають
відставки керівництва парламенту
Багатотисячні акції протесту почалися в неділю ввечері у
багатьох містах Румунії: протестувальники виступають
проти змін у сфері правосуддя, вимагаючи відставки...

Світ

Габріель
прокоментував
можливість
поступового зняття санкцій з РФ
Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель продовжує
вважати правильним поетапне зняття санкцій з Росією в
міру виконання нею умов Мінських угод.

Вступ Туреччини до ЄС: Ердоган зрадіє,
якщо Брюссель вийде з переговорів
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель
вважає, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
тільки й чекає, щоб Європа заявила про припинення...

Лейбористи
хочуть,
щоб
Британія
залишилась на єдиному ринку ЄС попри
Brexit
Опозиційна Лейбористська партія Великої Британії хотіла
б, щоб країна в найближчому майбутньому не залишала
єдиний європейський ринок і митний союз, незважаючи...

В Ізраїлі пригрозили ООН припиненням
фінансування
Ізраїль повинен дати зрозуміти генеральному секретарю
ООН Антоніу Гутерришу, що більше не збирається терпіти
упереджене ставлення Організації до себе.

В
Угорщині
виявили
отруйних яєць
За

даними

75

вибіркових

великі

перевірок

партії

Національного

управління з питань безпеки харчових продуктів (Nebih), в
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управління з питань безпеки харчових продуктів (Nebih), в
Угорщині принаймні...

Україна

З початку року
загинули 866 осіб

на водоймах

України

З початку року на водоймах країни загинули 866 осіб. Про
це повідомляє ДСНС. "Загалом, з початку року на
водоймах країни вже потонуло 866 людей, з яких 85 діти.

Засуджений окупантами на 15 років
кримчанин звернувся до ООН і оголосив
голодування
Кримчанин Руслан Зейтуллаєв, якого незаконно засудив
оккупантський суд, направив ООН відкритий лист із
закликом продовжити тиск на Росію для звільнення...

Кремль
намагається
"заморозити"
конфлікт на Донбасі - Волкер
Американсько-російські відносини будуть "кульгати", якщо
не буде знайдено рішення щодо України. Про це заявив
спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю...

Волкер:
США
розглядають
надання Україні летальної зброї

питання

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що
адміністрація президента Дональда Трампа серйозно
розглядає питання надання летальної зброї Києву.

Ексклюзив

Вічний двигун
реальність

-

мрії

переходять

у

Подорожі на ракеті з вічним двигуном або підйом
космічним
ліфтом
стали
реаліями
осяжного
майбутнього. На планеті Земля практично не залишилося

Суспільство
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Суспільство

28 серпня. Пам’ятні дати
Християни східного обряду святкують Успіння Пресвятої
Богородиці, яке в народі називають Першою Пречистою.
Цього дня у 1665 під Богуславом, гетьманом
Правобережної України проголошено Петра Дорошенка...

Богдану Ступці відкрили
рідному селі на Львівщині

пам`ятник

у

У неділю, 27 серпня, актору Богдану Ступці відкрили
пам`ятник у рідному селі Куликів під Львовом. Про це
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Ярмоленко успішно пройшов медогляд в
«Боруссії»
Зірка
«Динамо»
переїздить
в
німецьку
Бундеслігу. Півзахисник київського «Динамо» та збірної
України Андрій Ярмоленко успішно пройшов медичне...

ФК
"Маріуполь"
зіграв
ветеранами збірної України

унічию

з

Футбольний клуб "Маріуполь" зіграв у неділю на
домашньому стадіоні внічию (2:2) матч проти ветеранів
збірної України.

У
центрі
Києва
екскаваторів

влаштували

шоу

Шоу екскаваторів влаштували у Києві на Хрещатику з
нагоди 145-річчя Київводоканалу. Про це йдеться у сюжеті
"5 каналу".

Трамп запровадив День рівноправ'я жінок
у США
Президент США Дональд Трамп оголосив 26 серпня Днем
рівноправ'я жінок. Саме цього дня у 1920 році була
прийнята 19-тя поправка до Конституції США...

Служба безпеки Facebook щодня закриває
один мільйон акаунтів
Служба безпеки соцмережі Facebook щодня закриває 1
млн акаунтів, більшість з яких створені спамерами,
шахраями і хейтерами.
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У США за $1,85 мільйона продають ферму
Марка Твена
Ферму американського письменника Марка Твена, яка
розташована на околиці міста Реддінг у штаті
Коннектикут, виставили на продаж за $1,85 млн.

NASA показало снігові дюни Марса
Аерокосмічне агентство США NASA представило знімок
снігових дюн Марса. Знімок розміщений на сайті NASA. На
зробленій науковим інструментом HiRISE...

28
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Прийшла Пречиста – стало в полі чисто, а в хаті
речисто. Сьогодні свято Успіння Пресвятої Богородиці,
або Перша Пречиста.

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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