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Топ новини
Переддень голосування: Європарламент
підтримав безвіз для України
Напередодні голосування у четвер резолюції про
скасування візового режиму для українських громадян
представники найбільших політичних груп...

Трамп: Після хіматаки у Сирії моє
ставлення до Асада сильно змінилося
Президент США Дональд Трамп заявив, що змінив своє
особисте ставлення до подій в Сирії та ролі в них Башара
Асада після того, як побачив звіти про масову загибель...

Росія не дала засудити використання
хімзброї проти мирного населення у Сирії
Росія не дозволила Раді Безпеки ООН ухвалити
резолюцію із засудженням застосування хімічної зброї в
сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє телеканал
новин "24".
http://archive.sendpulse.com/9ae8267d/?_ga=1.50570473.1343383106.1487161111
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США готові застосувати санкції до Сирії,
не чекаючи на рішення ООН
Вашингтон готовий застосувати відповідні заходи в Сирії,
не чекаючи рішення Радбезу ООН. Про це заявила
постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі,
передає..

Чи буде кара Асаду і Путіну? (Аналітика)
Захід не може адекватно відреагувати на застосування
хімічної зброї в Сирії, бо не знає, що робити з
Росією. Проти контрольованого сирійською опозицією...

Південна
Корея
балістичну ракету

випробувала

свою

Південна Корея повідомила про випробування власної
балістичної ракети з дальністю польоту до 800
кілометрів. Про це повідомляє агентство Ренхап.

Світ

Тіллерсон закликав
ставлення до Асада

РФ

переглянути

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що для Росії
прийшов час подумати про свою підтримку президента
Сирії Башара Асада. Про це передає агентство AFP.

Польська прокуратура не
виключає
версію замаху як причину Смоленської
катастрофи
Свідоме доведення контролерами руху у Смоленську
літака президента Лєха Качинського до авіакатастрофи не
виключає версію замаху як причину катастрофи.

Тиск на Росію треба продовжити - прем’єр
Данії
У рамках офіційного візиту до Королівства Данія
Президент України Петро Порошенко подякував Данії за
підтримку України у боротьбі за захист незалежності...

Україна й Данія підписали енергетичний
меморандум
http://archive.sendpulse.com/9ae8267d/?_ga=1.50570473.1343383106.1487161111
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меморандум
У Данії українська делегація підписала Меморандум про
взаєморозуміння у сферах енергоефективності та
відновлюваної енергетики між двома країнами.

Трамп і Меркель обговорили ситуацію в
Україні
Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини
Ангела Меркель по телефону обговорили ситуацію в зоні
конфлікту на Сході України та ситуацію в Афганістані.

Фейгін розповів про позитивні результати
поїздки до Вашингтона у справі Сущенка
Адвокат затриманого в Москві журналіста Укрінформу
Романа Сущенка Марк Фейгін вважає позитивним
результатом поїздки до Вашингтона те, що випадок...

Трюдо зустрівся із лідерами української
громади Канади
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів зустріч із
президентом Конгресу українців Канади Павлом Гродом.
Зустріч
пройшла
у
приміщенні
федерального
парламенту..

Фейгін сподівається, що справу Сущенка
обговорять на зустрічі Тіллерсона і
Лаврова
Адвокат Марк Фейгін після візиту до Вашингтона та
спілкування з працівниками Держдепу сподівається, що
тема українських політв'язнів буде присутня в порядку...

Оборонна угода виведе співпрацю між
Канадою та Україною на новий рівень Фріланд
Укладення угоди про співробітництво у сфері оборони між
Канадою та Україною дозволить значно розвинути
міждержавні відносини. Таку думку висловила міністр...

НАТО не визнало і не визнає незаконної
анексії Криму - Вінніков
Члени Північноатлантичного альянсу не визнали і не
визнають незаконної анексії Криму Росією. Про це заявив
глава Представництва НАТО в Україні...
http://archive.sendpulse.com/9ae8267d/?_ga=1.50570473.1343383106.1487161111
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Україна та Канада хочуть практичного
втілення оборонної співпраці – посол
Україна та Канада шукають шляхи практичного втілення
домовленостей, передбачених оборонною угодою між
державами. Про це кореспондентові Укрінформу
розповів..

Заяви екс-мера Лондона перевірять на
антисемітизм
Колишній мер Лондона, лейборист з багаторічним стажем
Кен Лівінгстон тимчасово позбувся членства в партії та
може втратити його назавжди у зв'язку з тим, що вже...

Норвегія розкрила плани з будівництва
першого в світі морського тунелю для
кораблів
Норвегія в середу оприлюднила плани з будівництва
першого в світі морського тунелю, який дозволить
кораблям пройти через гору, уникаючи небезпечних вод.

Точка зору

Патріотизм особливого типу
Один з прикладів «цільового ідеологізування» військовоісторичної роботи, що проводиться Міноборони РФ.
- Незважаючи на те, що у нас не було ні бойової...

Чому в СБУ нема питань до «Comedy
Woman»?
Дивна вибірковість, коли одних російських артистів
пускають в Україну з концертом, а інших – ні. Це #зрада
чи щось інше? 30 березня в Національному палаці
мистецтв

Поле під Полтавою
Людям, які приймають в українському футболі рішення,
знову легше посваритись ніж домовитись. Скандал з
переносом, а згодом і відміною, чвертьфінального
матчу...
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Україна

Небезпечну зону в Балаклії звузили до
одного кілометра
Під час очищення територій навколо Балаклії від
вибухонебезпечних
предметів
зону
забруднення
зменшено з 3 км до 1 км. Про це повідомляє прес-служба
ДСНС.

Гройсман про земельну реформу: Продаж
- тільки українцям і в межах 200 га
Уряд у результаті земельної реформи прагне сприяти
створенню невеликих фермерських господарств, що
забезпечить економічне зростання та стане серйозним...

НАБУ розслідує ймовірні зловживання у
схемі «Роттердам+»
Національне антикорупційне бюро почало провадження
щодо зловживань службовим становищем під час
формування ціни на вугілля за схемою «Роттердам+».

Суспільство

Уряд збільшив виплати ветеранам війни
Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення на 26%
виплати одноразової грошової допомоги особам, які
підпадають під дію закону про статус ветеранів війни...

6 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день
спорту на благо миру та розвитку. День спорту
проголошений згідно з рішенням ГА ООН...

У Канаді представили Міжнародний фонд
Івана Франка
Дирекція Міжнародного фонду Івана Франка провела
презентацію

у Оттаві. Як повідомляє кореспондент
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презентацію у Оттаві. Як повідомляє кореспондент
Укрінформу, у заході взяв участь голова правління
фонду...

6 квітня: народний календар і астровісник
Сьогодні Захарії; міняймо постоли на корону та самі
робімо погоду. Сьогодні Захарії і Якова, переддень
Благовіщення. Преподобний Захарія жив на межі ХІІІ–ХIV...

Рекультивувати
Грибовицьке
сміттєзвалище французам допоможуть
експерти
Французька компанія «Еджіс» проводить мобілізацію
експертів з питань переробки сміття та рекультивації
полігону, які працюватимуть у Львові впродовж наступних
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