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Топ новини
АТО: бойовики 21 раз порушили "тишу"
Наприкінці минулої доби ситуація у районі проведення
АТО суттєво не змінилась. Противник продовжив
поодинокі і провокативні обстріли наших позицій...

США запропонували ООН нову резолюцію
щодо КНДР
США винесли на розгляд Ради Безпеки ООН нову
резолюцію стосовно Північної Кореї. Про це повідомляє
Reuters із посиланням на дипломатів.

Кім Чен Ин назвав останній пуск ракети
прелюдією до атаки на Гуам
Глава КНДР Кім Чен Ин заявив, що черговий запуск
балістичної ракети з території Північної Кореї є "важливою
прелюдією" перед атакою на американський острів Гуам.
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Радбез ООН вимагає від КНДР припинити
незаконні ракетні випробування
Рада безпеки ООН назвала тестовий пуск балістичної
ракети Північною Кореєю «обурливим» і виставила
Пхеньяну вимогу не повторювати цього в майбутньому...

Геращенко подав до суду на Добкіна
Народний депутат від "Народного фронту", член колегії
МВС Антон Геращенко заявив, що подав до суду
цивільний позов про захист честі та гідності...

Світ

Жертвами стихії в США стали вже 30
людей
Кількість загиблих внаслідок урагану "Харві" на території
США зросла до 30 людей. Жертв може виявитися ще
більше, оскільки дощі й повені тривають.

У США внаслідок урагану «Харві» загинув
поліцейський
В американському Х'юстоні через повінь, спричинену
ураганом "Харві", загинув сержант поліції. Як повідомляє
поліція Х'юстона, загинув 60-річний сержант Стів Перес.

Трамп
з
дружиною
прибули
постраждалого від стихії Техасу

до

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія
прибули в штат Техас, постраждалий від урагану
"Харві". Про це повідомляє телеканал новин "112 Україна".

Талібан взяв на себе відповідальність за
вибух у Кабулі
Радикальний рух ісламізму "Талібан" взяв на себе
відповідальність за вибух смертника у Кабулі, внаслідок
якого загинули 5 осіб.

У Бельгії вибухнув житловий будинок: є
постраждалі та зниклі безвісти
В центрі міста Бастонь в бельгійській провінції
Люксембург ввечері 29 серпня вибухнув житловий
будинок. Три людини госпіталізовані... точна кількість
зниклих безвісти поки невідома.
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зниклих безвісти поки невідома.

Німеччина
хоче
уникнути
нового
"льодовикового періоду" у зв'язках між
Росією
Нові американські санкції проти Росії не повинні зумовити
"льодовиковий період" у відносинах між Росією і
Заходом. Про це заявив...

Син Трампа розповість сенату про зв'язки
з Росією
Син президента США Дональд Трамп-молодший
погодився виступити в сенаті через звинувачення в
наявних у нього зв'язках з Росією.

Макрон
призначив
своїм
журналіста Брюно Роже-Петі

речником

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок назвав
ім'я свого речника. Ним став 54-річний журналіст і
колумніст Брюно Роже-Петі.

У Канаді випадково затримали найбільш
розшукуваного у США злочинця
Поліцейський велопатруль у
випадково затримав одного
розшукуваних злочинці США.

канадському
із десяти

Монреалі
найбільш

Україна

ЗМІ: українець Гриб
краснодарському ФСБ

знаходиться

у

19-річний громадян України Павло Гриб, який зник у
білоруському Гомелі, може перебувати в управлінні ФСБ в
Краснодарі.

Данилюк
розповів
про
проекту держбюджету-2018

особливості

У проекті держбюджету-2018 буде закладена нова
формула розподілу освітньої субвенції і нові методи
фінансування первинної медичної допомоги.

Кредити у гривні: НБУ "розв'язав руки"
банкам
Національний банк України уможливив кредитування в
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Національний банк України уможливив кредитування в
гривні під заставу іноземної валюти на рахунках клієнтів в
рамках чергового послаблення антикризових обмежень...

США не домовлятимуться з Москвою за
спинами Європи та України - Волкер
Вашингтон не укладатиме домовленостей з Росією за
спинами
Європи
та
України.
Про
це
заявив
спецпредставник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю
Deutsche Welle.

Україна відправить до Грузії пожежний
літак
Україна відправить літак ДСНС до Грузії, щоб допомогти в
гасінні лісових пожеж. Про це сторони домовились під час
телефонної розмови...

Ексклюзив

Посол
Польщі
пропонує
провести
спільний
економічний
форум
у
Краматорську
Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в
Україні Ян Пєкло запропонував провести спільний
економічний форум у Краматорську.

Суспільство

30 серпня. Пам’ятні дати
В передостанній день серпня у світі відзначається
Міжнародний день жертв насильницького зникнення.
Сьогодні виповнюється 134 роки з дня народження
Дмитра Івановича Донцова (1883-1973)... очолював
Українське телеграфне агентство (нині Укрінформ)

Матеріали
розслідування
Іловайської
трагедії відкриють для суспільства
Матеріали
розслідування
Іловайської
трагедії
у
перспективі відкриють для всього суспільства. Про це в
ефірі телеканалу "112 Україна" заявив депутат від
"Народного фронту" Антон Геращенко.
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У Франції померла непереможна боксерка
У Франції померла чемпіонка світу з боксу у напівлегкій
вазі за версією WBF 26-річна Анжелік Дюшмен. Як пише
авторитетне французьке видання L'Equipe

Уряд запровадив електронний реєстр
пацієнтів, що потребують інсулінотерапії
На виконання постанови Кабінету міністрів України
Міністерство охорони здоров'я запровадило роботу
електронного реєстру пацієнтів...

Джекі Чан закликав зупинити винищення
одного з видів рідкісних ссавців
Джекі Чан закликав зупинити винищення одного з видів
рідкісних ссавців - панголінів. З цією метою він знявся у
ролику для WildAid, TNC та CWCA.

Україна та Китай планують обмінюватися
студентами педагогічних вишів
Україна і Китай планують налагодити співпрацю між
педагогічними
вишами
та
разом
досліджувати
україністику. Про це інформує прес-служба МОН України...

Кличко в Берліні презентував свою книгу
Німецький видавничий дім Dussmann 29
організував в своєму магазині в центрі
презентацію книги легенди спорту...

Відкривається
кінофестиваль

74

серпня
Берліна

Венеціанський

Увечері в середу на острові Лідо у Венеції відкривається
74-й Міжнародний кінофестиваль. Фестиваль відкриває
американська комедія «Зменшення»...

Біля Олімпійського стадіону
знайшли два давніх саркофаги

в

Римі

При розкопках поблизу Олімпійського стадіону в Римі
знайшли два невеликих саркофага віком близько 1800
років. Судячи з вигляду і розмірів, в них були поховані діти
з багатої римської сім'ї...

Хто живе на дні океану: унікальні кадри з
Маріїнської западини
Незвичайного мешканця Маріанської западини вперше
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Незвичайного мешканця Маріанської западини вперше
зняли на камеру. Про це повідомляє JAMSTEC,
опублікувавши відповідне відео на своїй сторінці у
відеохостингу YouTube.

30
серпня:
астровісник

народний

календар

і

Святий Аліпій фарбами зціляє, а сонце все більше на
осінь повертає. Сьогодні мученика Мирона, а також
преподобного Аліпія, іконописця Печерського...
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