04.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 04.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 04.04.2017

Топ новини | Світ | Україна | Точка зору | Суспільство

Топ новини
АТО: 48 обстрілів за добу,
українських бійців загинули

двоє

Ситуація у районі АТО загострюється, кількість
провокаційних
обстрілів
українських
позицій
–
збільшується. За минулу добу російсько-окупаційні
війська

Теракт
у
Петербурзі:
постраждалих зросла до 51

кількість

Згідно з даними Головного управління МНС у СанктПетербурзі, кількість постраждалих у результаті теракту в
метро зросла до 51 людини.

ЗМІ:
Особистість
терориста,
відповідального за вибух у метро Пітера,
встановлена
За попередніми даними, вибуховий пристрій в метро
Санкт-Петербурга привів у дію терорист-смертник. Про це
повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням
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повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням
на...

На південь США обрушилися смертельні
торнадо
Потужне торнадо в штаті Луїзіана у неділю вже забрало
життя жінки й малолітньої дитини та зруйнувало
інфраструктуру, причому стихія вже поширюється...

МВФ дав Україні мільярд і
напрямки подальших реформ

підказав

Міжнародний валютний фонд офіційно підтвердив
виділення Україні наступного траншу в розмірі $1 млрд та
визначив напрями подальших зусиль
української
сторони...

Україна і Канада посилили оборону угоду
Міністерства оборони України та Канади підписали угоду
про співробітництво. Урочиста церемонія підписання
відбулася в Оттаві у присутності голів оборонних відомств

Світ

ЗМІ: Спецслужби РФ знали про підготовку
терактів у Петербурзі
Російські спецслужби знали про те, що терористи
готуються
здійснити
теракт
в
метро
СанктПетербурга. Про це, посилаючись на власне джерело...

Трамп назвав "жахливим"
пітерському метро

теракт

у

Президент США Дональд Трамп назвав "жахливим"
терористичний напад у метрополітені Санкт-Петербурга,
який стався в понеділок. Про це американський лідер...

США запропонували Росії допомогу щодо
розслідування теракту в Петербурзі
Офіційний Вашингтон запропонував російській стороні
допомогу в розслідуванні теракту в метро СанктПетербургу, що забрав життя щонайменше 11-ти осіб...

У Трампа вирішили обговорити з Москвою
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У Трампа вирішили обговорити з Москвою
співробітництво в питаннях КНДР
Адміністрація
США
Дональда
Трампа
вирішила
обговорити
з
російською
стороною
питання
співробітництва в ситуації навколо Північної Кореї та...

Авіація Асада вдарила по Дамаску, є
загиблі серед цивільних
В результаті авіаударів військово-повітряних сил режиму
Асада по підконтрольних опозиції районах Дамаска
загинули мінімум 12 цивільних. Про це повідомляє...

США не хочуть бачити Асада сирійським
лідером - Гейлі
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі
підтвердила попередню позицію Вашингтона щодо
недопустимості
подальшого
перебування
Башара
Асада...

Ердоган заявив про нові наступальні
операції в Сирії
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що
його країна планує навесні нові наступальні операції, в
тому числі на території сусідньої Сирії, проти угруповань...

Збитки від Brexit неминучі, але ЄС хоче
зменшити негативні наслідки – Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що
Європейський Союз хоче обмежити негативні наслідки від
рішення Великої Британії залишити Європейський Союз...

Іспанія підтримає незалежність Шотландії
Іспанія відмовилася від планів виступати проти
незалежності Шотландії на тлі ескалації конфлікту з
великою Британією щодо майбутнього Гібралтару.

Лагард
у
розмові
з
Порошенком
прокоментувала роботу Гонтаревої
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з Директором-розпорядником МВФ Крістін
Лагард. Про це повідомляє прес-служба АП...

Данилюк очікує на наступний транш від
МВФ вже у травні
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МВФ вже у травні
Міністр фінансів України Олександр Данилюк очікує, що
Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про
виділення п'ятого траншу кредиту вже в травні 2017 року.

Україна

Посилений режим безпеки у столичній
підземці триватиме до 15 травня
У зв’язку з терактом у Санкт-Петербурзі, посилений режим
безпеки у Києві триватиме до 15 травня. До охорони
правопорядку заручили також поліцейських, кінологів...

Небезпечну зону в Балаклії звузили до 3
км
Під час очищення піротехнічними підрозділами територій
навколо міста Балаклія від вибухонебезпечних предметів
10-кілометрову зону забруднення зменшили до 3 км.

Окупанти продовжать судилище
журналістом Семеною 18 квітня

над

Наступне судове слухання у справі журналіста, автора
"Радіо Свобода" Миколи Семени призначили на 18 квітня
на 14:30. Про це повідомив кримський адвокат...

Журналісти
зафіксували
понад
порушень свободи слова в Україні

50

В Україні за перший квартал 2017 року зафіксовано 52
випадки порушення свободи слова, що майже тотожно з
відповідним періодом минулого року.

НКРЕКП передбачила перехідний період
на впровадження абонплати за газ – Вовк
Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
введе перехідний період тривалістю у три місяці...

Порошенко: Рішення щодо абонплати на
газ має бути призупинене
Президент України Петро Порошенко переконаний, що
рішення
щодо
абонплати
на
газ
має
бути
призупинене. Про це повідомляє прес-служба...
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призупинене. Про це повідомляє прес-служба...

Гройсман обговорив із керівництвом
Posco Daewoo виробництво електрокарів
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та
президент Posco Daewoo Кім Йонг-Санг на зустрічі
обговорили потенційні проекти щодо інвестування...

Суспільство

МОЗ оприлюднив ціни
програми "Доступні ліки"

на

препарати

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило Реєстр
лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню
згідно з програмою "Доступні ліки".

4 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні Міжнародний день просвіти з питань мінної
небезпеки
та
допомоги
в
діяльності
щодо
розмінування. Проголошений на 60-й сесії ГА ООН...

Британець
зібрав
Залізної людини

летючий

костюм

Британський
стартап
Gravity Industries
розробив
функціональний реактивний костюм, що дозволяє людині
літати по повітрю. Про це повідомляє...

4 квітня: народний календар і астровісник
Сьогодні Василя Теплого; між Джокондою і анакондою,
орденом і ордером. На весь квітень – два теплих чоловіки:
Олекса і Василь. Теплих жінок немає.
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