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Топ новини
"Тиша" на Донбасі: бойовики накрили
кулеметним вогнем Авдіївку та Широкине
Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування
продовжили поодинокі обстріли позицій українськиї
військових на Донбасі. Втрат серед українських захисників
немає.

КНДР знову запустила ракету в бік Японії
Північна Корея запустила невідому ракету в бік Японії. За
інформацією телеканалу NHK, влада Японії закликала
населення на півночі країни вжити заходів обережності.

Японія закликала провести екстрене
засідання Ради Безпеки ООН щодо КНДР
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе закликає Організацію
Об'єднаних Націй провести екстрене засідання Ради
Безпеки, щоб обговорити зміцнення тиску...
http://archive.sendpulse.com/51a5ce75/?_ga=2.92626909.1538480306.1503916067-1568125602.1500639181
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США провели
бомби

випробування

ядерної

Національне управління ядерної безпеки Департаменту
енергетики і ВПС США завершили два кваліфікаційні
льотні випробування бомби B61-12 на полігоні в Неваді...

Окупанти провели запуск крилатої ракети
в Криму
Під час військових навчань Росії на території окупованого
Криму здійнисни запуск крилатої ракети з берегового
стаціонарного ракетного комплексу "Скеля".

Світ

Ураган "Харві": кількість жертв сягнула 10
осіб
Кількість жертв урагану "Харві", який наразі лютує на
південно-східному узбережжі США, збільшилася до десяти
осіб. Про це повідомляє "Новий час" з посиланням...

США та Японія домовилися про посилення
тиску на КНДР
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США
Дональд Трамп домовилися про посилення тиску на КНДР
у зв'язку з останнім запуском ракети.

Вісім радників з кібербезпеки пішли від
Трампа
Одразу вісім радників Білого дому з питань кібербезпеки
подали у відставку на знак протесту проти реакції
президента США Дональда Трампа на насильство...

Трамп знову заговорив про "ладнання" з
Росією
Президент США Дональд Трамп повторив свої попередні
висловлювання, що Вашингтон повинен мати кращі
відносини з Москвою, і відмовився назвати дії Росії...

США і Фінляндія запланували військові
навчання в балтійському регіоні
США проведуть спільні з Фінляндією військові навчання в
балтійському регіоні одночасно з російсько-бєларуськими
"Захід-2017".
http://archive.sendpulse.com/51a5ce75/?_ga=2.92626909.1538480306.1503916067-1568125602.1500639181
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Фінляндія не пустила до себе корабель
РФ
Фінляндія
не
дозволила
російському
кораблю
"Крузенштерн" зайти в порт головного міста Аландських
островів Марієгамн.

Естонія відмовила пропагандистам
"Russia today" в акредитації

з

Естонія відхилила запит на акредитацію співробітників
російського державного інформаційного агентства "Russia
today", які повинні були висвітлювати неофіційні зустрічі...

Шредер може очолити раду директорів
Роснефти - ЗМІ
Екс-канцлер Німеччини, глава комітету акціонерів Nord
Stream AG Герхард Шредер пропонується кандидатом для
обрання головою ради директорів "Роснефти".

Україна

В Любліні побили студента з України
Громадянина України побили в академічному містечку
польського Любліна. Побиття студента з України не було
злочином на грунті національної ворожнечі.

Порошенко привітав заяву Меркель та
Макрона щодо "шкільного" перемир'я
Режим припинення вогню має набути всеохоплюючого
характеру, створивши сприятливі умови для відновлення
суверенітету та територіальної цілісності України.

Квитки
на
поїзд
Київ-Варшава
здешевшають на тисячу гривень
Подорожі залізницею до країн Європейського Союзу
стають доступніші. З 3 вересня за домовленістю
українських та польських залізничників знижено вартість...
http://archive.sendpulse.com/51a5ce75/?_ga=2.92626909.1538480306.1503916067-1568125602.1500639181
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До України прибув перший авіарейс Qatar
Airways
Рейс катарської авіакомпанії Qatar Airways вперше прибув
до України. Фото літака, що приземлився в аеропорту
«Бориспіль», опублікував міністр інфраструктури України...

Ексклюзив

І старий, і молодий: боротьба
депутатські мандати у ФРН

за

До кібератак і фейків німці готові. Ключові ж кандидати
поводяться гідно, без особистих образ. Майже місяць
залишився до німецьких парламентських виборів...

ФСБшники ловлять українських
«терористів» на дівчат

юних

Цинічне викрадення в Білорусі 19-річного Павла Гриба –
усім українським парубкам наука. Незнайомка в інтернеті
– це так привабливо і… небезпечно.

Великий шанс Ярмоленка
Провідний український футболіст нарешті залишив
«Динамо». Отже, це трапилось. Відігравши 10 років за
київське «Динамо», Андрій Ярмоленко переїхав до Європи

Фестиваль весільних лабухів: російську
попсу не граємо принципово
В репертуарі – «Гуцулка», «Горіла сосна» та «Дівчина з
Коломиї, висока причьоска». Серед "святкових прем'єр"
минулих вихідних...

Суспільство

29 серпня. Пам’ятні дати
Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської
трагедії, коли в результаті протистояння російським
військам, українські збройні підрозділи потрапили у
вороже оточення.

У Канаді конфіскували рекордну партію

http://archive.sendpulse.com/51a5ce75/?_ga=2.92626909.1538480306.1503916067-1568125602.1500639181
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У Канаді конфіскували рекордну партію
кокаїну
Поліція Канади виявила понад тонну кокаїну, яку злочинці
перевозили з Аргентини і планували реалізувати на
території країни.

Євробаскет-2017: Оголошено склад збірної
України
Євген Мурзін розраховує на 12 баскетболістів. Головний
тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін оголосив
остаточний склад на Євробаскет-2017.

Українські заробітчани за рік переказали з
Німеччині €56 мільйонів
Сума грошових переказів з Німеччини до України в 2016
році склала 56 мільйонів євро, що є найвищим показником
за останні п'ять років.

Цукерберг йде у декретну відпустку
Засновник і керівник Facebook Марк Цукерберг і його
дружина Прісцилла вдруге стали батьками. Про це
Цукерберг повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

29
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Третій Спас запитає у вас: чи жнивували, чи в холодку
лежали. В народному календарі сьогодні Третій Спас, або
Спас Нерукотворний.
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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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