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ТОП
Расмуссен і Вершбоу закликають ООН
ввести "блакитні шоломи" на Донбас
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог
Расмуссен та екс-заступник глави Альянсу Александер
Вершбоу закликають Радбез ООН ухвалити рішення про ..

Останні ініціативи Кремля - свідома
спроба спотворити те, що напрацьовано Павло Клімкін (Інтерв'ю)
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін учора
прибув до естонської столиці з дводенним ...

Поліція кваліфікувала вибух авто у Києві
як "умисне вбивство"
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом
вибуху автомобіля у центрі Києва. Про це повідомили у
прес-службі Нацполіції.

Реєстратор зафіксував вибух
Бессарабці. Відео

авто на

У YouTube оприлюднили відео вибуху автівки у центрі
http://archive.sendpulse.com/00b859b1/?_ga=2.222523160.2009606305.1504520985-1568125602.1500639181
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У YouTube оприлюднили відео вибуху автівки у центрі
Києва. Ролик доступний за посиланням. На відео помітно,
що вибух стався о 18:08 за київським часом.

Вікенд
по-європейськи:
ГОГОЛЬfest,
тиждень моди та Олімпійський урок
Літо скінчилося, кияни повернулися із відпусток, а столиця
вибухає від кількості цікавих подій. Зібрали для вас 25
культурних та спортивних івентів на цих вихідних.

УКРАЇНА І СВІТ
Міноборони Польщі про Запад-2017: Це
"рушниця на стіні"
Російсько-білоруські навчання "Запад-2017" є елементом
значного підвищення потенціалу збройних сил Росії у
довгостроковій перспективі і це створює загрозу безпеці в
регіоні.

Клімкін
обговорював
із
допомогу у відбудові Донбасу

Габріелєм

Міністр закордонних справ Павло Клімкін останнім часом
мав кілька розмов з главою МЗС Німеччини Зігмаром
Габріелєм щодо відбудови Донбасу після звільнення його
від окупантів

Польща зацікавлена у співпраці з
Україною у сфері ОПК
Варшава зацікавлена співпрацею з Києвом у сфері
оборонно-промислового комплексу (ОПК). Сторони вже
розвивають або планують розвивати ряд двосторонніх
проектів.

Кучма
назвав
умову
миротворців ООН на Донбасі

присутності

Миротворці повинні бути на Донбасі на всій території
конфлікту. Так під час зустрічі з однокурсниками у Дніпрі
прокоментував журналістам можливість введення ...

Гройсман: Україна та Молдова мають план
інфраструктурної інтеграції
Україна та Республіка Молдова можуть стати надійним
транзитним мостом між Азією та Європою завдяки
вигідному географічному розташуванню і значному
логістичному потенціалу.
http://archive.sendpulse.com/00b859b1/?_ga=2.222523160.2009606305.1504520985-1568125602.1500639181
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В
Одесі
транспортники
обговорюють
перспективи
Європа - Азія

6
країн
коридору

В Одесі розпочала роботу ІІ міжнародна транспортна
конференція високого рівня «Інтегровані транспортні
коридори Європа - Азія».

Грібаускайте про навчання Запад-2017:
Тільки не треба нас лякати
Мета
російсько-білоруських
військових
навчань
"Запад-2017" - налякати Литву. Про це заявила президент
Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Delfi.

Гройсман: Держкомпанії не купують
жодного кілограма російського вугілля
Україна зацікавлена у тому, щоб забезпечувати себе
вугіллям власного видобутку. Про це сказав Прем’єрміністр України Володимир Гройсман під час Години ...

Українка стала сенатором американського
штату Індіана
Американка українського походження Вікторія Спартц
обрана сенатором штату Індіана, США. Про це повідомляє
американський сайт WTHR.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Справа
Хізб
ут-Тахрір:
продовжили арешт Меметов

окупанти

В окупованому Криму підконтрольний Кремлю Верховний
суд продовжив на два місяці арешт фігурантові так званої
"справи Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметову.

Росія проігнорувала ноту щодо українця
Гриба - МЗС
Міністерство закордонних справ України не отримало від
Росії відповіді на ноту протесту щодо затриманого
громадянина України Павла Гриба.

Клиха повернули з психлікарні в колонію –
правозахисники
Українського політв'язня Станіслава Клиха, якого
незаконно засудили у Росії, повернули з психіатричної
лікарні Магнітогорська до колонії у Верхньоуральську.
http://archive.sendpulse.com/00b859b1/?_ga=2.222523160.2009606305.1504520985-1568125602.1500639181
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У Брюсселі протестували проти режиму
Путіна та підтримали Сущенка
У Брюсселі пройшла маніфестація з метою доведення
громадянам
Євросоюзу
сутності
агресивного
й
терористичного режиму у Росії.

ЕКОНОМІКА
Пороми
Укрзалізниці
розвиватимуть
транспортний коридор ЄС - Азія
Укрзалізниця, Грузинська та Азербайджанська залізниці
створять спільне підприємство з оперування поромами
для розвитку вантажних перевезень між ЄС та країнами
Азійського регіону.

Долар по осені рахують. І так щороку
(Аналітика)
Нічого
екстраординарного
в осінньому
коливанні
валютного курсу в Україні нема – у «сировинних»
економіках так завше.

ПРАВОПОРЯДОК
Саакашвілі: Я маю кілька легальних
шляхів, аби перетнути кордон України
Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявляє,
що має кілька легальних шляхів, аби перетнути кордон
України. Про це він сказав під час прес-конференції у ...

Прикордонники пояснили, навіщо КПП
"Краківець" обнесли колючим дротом
Прикордонники
спростовують
поширену
у
ЗМІ
інформацію, що колючий дріт на КПП "Краковець" з'явився
до приїзду Саакашвілі.

Суд
арештував
майно
алюмінієвого комбінату

Запорізького

На майно Запорізького алюмінієвого комбінату (ПАТ
"ЗАлК") накладено арешт. Про це інформує прес-служба
прокуратури Запорізької області.

АМКУ визнав змову в порту "Южний":
штраф - 23 мільйона
Антимонопольний комітет України за матеріалами НАБУ
визнав змову у справі з днопоглиблення порту "Южний" і
оштрафував дві компанії на 23 млн грн.
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Прокуратура АРК підтвердила захоплення
окупантами вишок «Чорноморнафтогазу»
Представники
прокуратури
АР
Крим
та
інших
правоохоронних органів здійснили візуальний огляд
об’єктів
ПАТ
«Державне
акціонерне
товариство
«Чорноморнафтогаз», які незаконно використовує

СУСПІЛЬСТВО
У київському метрополітені
мистецький поїзд "Енеїда"

запустять

Київський метрополітен та Національний художній музей
України запускають мистецький потяг “Енеїда”. Про це
повідомляє прес-служба метрополітену.

Меморандум: В Україні визначились, як
підвищити якість комунальних послуг
Асоціація міст України, Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ і Всеукраїнська рада голів
ОСББ підписали Меморандум про співпрацю.

В Ризі 10 вересня покажуть фільм про
Сенцова
На Ризькому міжнародному кінофестивалі 10 вересня
покажуть документальну стрічку режисера Аскольда
Курова "Процес" про Олега Сенцова.

У Дніпрі охочі зможуть відчути себе
флористами
У Дніпрі у межах святкування Дня міста, 9 та 10 вересня,
відбудеться фестиваль квітів та флористичного мистецтва
Dnipro Flower Show. Про це повідомили організатори
заходу, пише "Дніпроград".

Qatar
Airways
пропонує
безкоштовний готель

українцям

Авіакомпанія Qatar Airways запропонувала українським
пасажирам зупинитися безкоштовно на одну добу в
одному з готелів категорії 4 або 5 зірок у разі бронювання
тривалої пересадки в Досі.

СПОРТ
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Ломаченко: Після п'ятого раунду Усик
зробить з Гука новачка
Чемпіон світу з боксу у другій напівлегкій вазі за версією
WBO Василь Ломаченко вважає, що інший український
чемпіон WBO Олександра ...

Левченко і Главан стали
легкоатлетами серпня в Україні

кращими

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) оприлюднила
результати голосування із визначення кращих вітчизняних
легкоатлетів серпня. У чоловіків і жінок упевнені перемоги
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