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Топ новини
АТО:
українські військові
"тишу" під 32 обстрілами

тримають

Російсько-окупаційні війська за минулу добу 32 рази
відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Про
це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Москаль
прокоментував
Авакова та реформу поліції

діяльність

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації, а
в минулому – глава МВС Геннадій Москаль
прокоментував реформу поліції і стан справ у МВС.

Е-реєстр відшкодування ПДВ: Данилюк
розповів про безпрецедентну атаку
Повноцінному
запуску
електронного
реєстру
відшкодування ПДВ намагалися завадити, "поклавши"
Центр сертифікації ключів у ДФС. Про це повідомив...
http://archive.sendpulse.com/6568276e/?_ga=1.71459795.1343383106.1487161111
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Протести у Росії: поліція нарахувала 1500
учасників по всій країні
У неділю на акції протесту в Росії вийшли близько півтори
тисячі осіб. Про це повідомляє "Эхо Москвы". "У МВС
заявляють, що в основному це були небагаточисельні...

Маккейн: час зупинити втручання Росії у
справи інших країн
Розслідування спроб втручання Росії в президентські
вибори у США, а також зв'язків команди нинішнього
президента з Кремлем, повинно чітко встановити
мотиви...

Затриманим у Москві, включаючи Дадіна,
видали повістки на допит і відпустили
У Москві з поліцейського відділку "Тверський" відпустили
всіх затриманих, в тому числі опозиційного активіста
Ільдара Дадіна. Про це повідомляє портал "ОВД Инфо".

Світ

Євросоюз
допомогти
Колумбії

заявив
про
готовність
постраждалій
від
повені

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і
політики безпеки Федеріка Могеріні та єврокомісар з
гуманітарної допомоги та кризового врегулювання...

Трамп заявив про готовність діяти проти
КНДР сам-на-сам
США готові у разі потреби до самостійних дій проти
Північної Кореї, якщо Китай виявиться не в змозі вирішити
цю проблему. Про це заявив американський президент...

Трамп змінив
Євросоюзу

думку

щодо

єдності

Президент США Дональд Трамп похвалив ЄС за його
"дуже хорошу роботу" в об'єднанні після рішення
Великобританії вийти з блоку. Про це він заявив у інтерв'ю

В

Угорщині

Євросоюзу

триває

кампанія

http://archive.sendpulse.com/6568276e/?_ga=1.71459795.1343383106.1487161111
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Євросоюзу
В анкеті під заголовком «Зупинімо Брюссель», яку
чиновники розіслали до всіх домашніх господарств, влада
запитує громадян, як має поставитися до політики ЄС.

До парламенту Вірменії проходять чотири
партії
Чотири політичні сили проходять у парламент Вірменії за
підсумками обробки близько 88% бюлетенів з 1807
виборчих дільниць. Про це повідомляє News.am.

На виборах у Сербії переміг Александр
Вучич - екзит-поли
Чинний прем'єр-міністр Сербії Александр Вучич переміг
сьогодні на президентських виборах, про що свідчать дані
екзит-полів. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Фінляндії відкрито 100 тисяч вакансій
Уряд Фінляндії планує ввести нові субсидії, спрямовані на
підвищення мобільності робочої сили. Про це повідомляє
сайт Yle.

Китай
може
суперкомп'ютер
потужністю

розробити
новий
з
ексафлопсною

До 2020 року Китай може розробити перший
суперкомп'ютер нового покоління, який буде здатний
виконувати мільярд мільярдів (ексафлопс) операцій...

Україна

Справа про рефінанс: Ситник заявив про
мільярдні збитки
НАБУ перевіряє законність витрачання коштів на
рефінансування та причетність до цього процесу
керівництва Нацбанку України, збитки державі становлять

Е-декларації: Аваков заявив дві фірми на
Кіпрі та одну в Італії
Глава МВС Арсен Аваков є кінцевим бенефіціарним
власником двох кіпрських компаній Ulisse Management

http://archive.sendpulse.com/6568276e/?_ga=1.71459795.1343383106.1487161111
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власником двох кіпрських компаній Ulisse Management
Limited і Fontana Management Limited.

У Національній академії аграрних наук
розробили стратегію зрошення земель в
Україні
Стратегія зрошення, розроблена НААН України, дасть
змогу: залучити інвестиції на 1,5 – 2 млрд. дол., відновити
поливи на площі більше 500 тис га, а також щорічно...

Конституцію
українською

Польщі

прочитали

З нагоди 20-річчя ухвалення Національними Зборами
Конституції, яка сьогодні чинна в Польщі, перед будинком
Палацу культури і науки у Варшаві відбулося публічне...

Українці в Австрії
міністра УНР

відновили

могилу

Українська громада австрійського міста Інсбрук відновила
могилу міністра земельних справ Української Народної
Республіки Миколи Ковалевського.

Точка зору

Економіка України: курс деінтоксикації від
російського капіталу
Україна поступово відсікає «дружні» економічні пута з боку
Росії. Масштаб розслідування ГПУ проти російського
тютюнового монополіста компанії «Тедіс Україна»...

Цвях Меджлісу в кришку труни Кремля
Після рішення ЄСПЛ доля кримських татар навряд чи
стане легшою. Але тим важчою стане доля Росії. Днями
Меджліс кримськотатарського народу подав скаргу...

Суспільство
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Помер відомий
Сергій Олех

український

гуморист

Відомий український гуморист, актор та шоумен Сергій
Олех помер 2 квітня в Одесі. Сумну звістку повідомила
блогер Ірина Медушевська, інформує 24 канал.

Українці побили
Туреччини

рекорд

поїздок

до

Кількість українських туристів у Туреччині у 2016 році
перевищила мільйон осіб, і Україна увійшла в ТОП-10
країн-лідерів турпотоку в цю країну. Про це заявив
радник..

У США
створили безпілотник
перевезення поранених

для

Американці створили безпілотник, який розвиває
швидкість до 130 кілометрів на годину і дає можливість
якнайшвидше перевезти пораненого бійця до госпіталю.

У Китаї виявили вид плісняви, здатний
руйнувати пластмасу
Вчені Академії наук Китаю виявили новий вид цвілі під
назвою Aspergillus tubingensis, здатний розкладати
поліуретанові пластмаси. Як повідомляє Сіньхуа...

3 квітня. Пам’ятні дати
3 квітня 1990 року над міською Ратушею Львова було
піднято синьо-жовтий прапор. Цього дня на сесії
Львівської міської ради депутати першого...

Більше ста альпіністів збираються на
Джомолунгму цього року
У Тибеті відкривається весняний сезон гірських сходжень.
Цього року, як очікується, більше 300 альпіністів
піднімуться на тібетські восьмитисячники, у тому числі...

3 квітня: народний календар і астровісник
Сьогодні Фоми; чарівні метаморфози метелика, чи
кафкіанське перетворення? Сьогодні святителя Фоми,
патріарха Константинопольського. Цей святий жив...
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