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ТОП
Без сильного глобального порядку не буде
успіху - Маас
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко
Маас обговорить міжнародні конфлікти з
колегами з інших країн у Радбезі ООН та під
час візиту до Канади

США і Туреччина створюють у Сирії Центр
спільних операцій
У турецькому місті Шанлиурфа на сході країни
розпочалася робота зі створення Центру
спільних операцій збройних сил США й
Туреччини в Сирії.

США підтримають жорсткий Brexit Болтон
Радник президента США з нацбезпеки Джон
Болтон заявив, що Вашингтон цілковито
підтримає Лондон у разі виходу з Євросоюзу
без угоди.

СВІТ
Трамп зреагував на вибух ракети в Росії
Вибух російської ракети "Буревісник" на
ядерному паливі викликав у Трампа
занепокоєння щодо стану довкілля - і водночас
упевненість, що США мають кращі технології.

В Аргентині поразка чинного президента на
праймеріз обвалила фінанси
Акції аргентинських компаній та курс
нацвалюти впали до найнижчого за 18 років
рівня, після того як чинний президент Маурісіо
Макрі програв попередні вибори глави
держави

Канада виділила $20 мільйонів на юридичну
допомогу біженцям
Уряд Канади призначив 26,8 млн канадських
доларів ($20,3 млн дол. США) на безоплатну
допомогу мігрантам та шукачам притулку.

Протести у Гонконзі: поліція арештувала
майже 150 осіб
За останні кілька днів протестів У Гонконзі
поліція заарештувала 149 осіб.

У Британії військовим льотчикам
дозволили носити бороду
Представникам Королівських повітряних сил
Великої Британії (RAF) вперше в історії
дозволили відпускати бороду.

Автор "Чорнобиля" про вибух у РФ:
Непокоїть те, чого нам досі не кажуть
Автор сценарію серіалу HBO "Чорнобиль"
Крейг Мейзін вважає, що Кремль може
приховувати жахливі подробиці вибуху, який
стався під час ракетних випробувань в
Архангельській області.

Відлуння терактів: громадяни Нової
Зеландії здали понад 10 тисяч одиниць зброї
Більш як 10 тисяч одиниць вогнепальної зброї
здали жителі Нової Зеландії у межах урядової
програми, запущеної після березневих
терактів.

Болгарія придбає два нові військові кораблі
більш ніж за €400 мільйонів
Болгарія заявила про намір придбати для ВМС
два багатофункціональні патрульні кораблі
загальною вартістю понад 410 мільйонів євро.

УКРАЇНА І СВІТ
МЗС застерігає українців від участі у
протестах в Гонконзі
Міністерство закордонних справ рекомендує
громадянам України не брати участі у
зібраннях, демонстраціях та протестах у
Гонконгу.

Справа Хізб ут-Тахрір: шістьом кримським
татарам продовжили арешт на три місяці
Суд у російському Ростові-на-Дону залишив
під вартою до 15 листопада шістьох фігурантів
"сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір

УКРАЇНА
Хомчак представив особовому складу
нового командувача Обʼєднаних сил
Під час робочої поїздки на Донеччину
начальник Генштабу Руслан Хомчак
представив особовому складу
новопризначеного командувача Обʼєднаних
сил генерал-лейтенанта Володимира
Кравченка.

Тарифи Укрзалізниці базуються на
довіднику 1970-х років - Омелян
Ціни, які діють на залізничному транспорті,
базуються на тарифному довіднику 70-х років
минулого століття.

У НАБУ розповіли, скільки передали до
суду справ на служителів Феміди
Значну частку посадовців, викритих
Національним антикорупційним бюро та
Спеціалізованою антикорупційною
прокуратурою, становлять судді.

В Україні на обліку понад 1,3 мільйона
переселенців
Станом на 12 серпня в Україні обліковано 1
399 550 внутрішньо переміщених осіб.

На Донеччині трасу Запоріжжя - Маріуполь
відремонтують цього року
Ділянка траси Запоріжжя - Маріуполь у межах
Донецької області буде капітально
відремонтована цього року.

За тиждень патрульні виявили понад 1200
пʼяних водіїв
Патрульні поліцейські упродовж минулого
тижня склали понад 1200 адміністративних
протоколів за керування автомобілем у стані
сп'яніння.

До ГПУ на допит у справі Курченка
прийшов лише ексзаступник глави АП
На виклик до Генпрокуратури у справі Сергія
Курченка прийшов лише колишній заступник
глави Адміністрації Президента Олексій
Філатов.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти гатять із гранатометів і
кулеметів, поранений боєць
Збройні формування Російської Федерації та її
найманці за минулу добу десять разів
порушили режим припинення вогню.

Окупанти на Донбасі активізували
поширення фейків про ЗСУ - Міноборони
Окупаційні адміністрації на Донбасі
активізували поширення серед місцевого
населення фейкових новин про ЗСУ, в тому
числі про те, ніби українське військо готується
до наступу.

Бойовики з пов’язками СЦКК зʼявляються
біля Станиці щодня - спостерігачі
Спостерігачі ОБСЄ на вихідних фіксували
присутність бойовиків із пов’язками з написом
"СЦКК" на ділянці біля Станиці Луганської, де
триває розмінування.

На вихідних на Донбасі стріляли менше ОБСЄ
СММ ОБСЄ зафіксувала на вихідних
зменшення кількості порушень режиму
припинення вогню в Донецькій і Луганській
областях.

ОБСЄ вжила заходів щодо члена місії на
Донбасі, який підтримував "Л/ДНР"
ОБСЄ заявила про "вжиті заходи" щодо члена
місії, громадянина Росії Миколи Алексєєва,
який агресивно висловлювався проти України
у соціальних мережах.

СУСПІЛЬСТВО
13 серпня: народний календар і астровісник
Готуємося до Маковія, звідки вискочить голий
козак, печемо макорженики і не довіряємося
емоціям

Українські школярі вибороли дев'ять
медалей на наукових олімпіадах
На міжнародних олімпіадах з інформатики та
астрономії українські школярі здобули дев'ять
медалей.
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