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Топ новини
ЮНІСЕФ: Під час хіматаки
загинуло не менш як 27 дітей

в

Ідлібі

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) підтвердив, що не менш як
27 дітей загинули в результаті хімічної атаки в місті ХанШейхун сирійської провінції Ідліб. Про це повідомляє...

США
нанесли
ракетний
удар
по
аеродрому в Сирії, звідки проводилась
хімічна атака
Бойові кораблі ВМС США нанесли удар кількома
десятками ракет "Томагавк" по аеродрому сирійських
військ, з якого, за даними розвідки, злітали бойові літаки...

У Сирії ракетний удар США назвали "актом
агресії"
В ефірі сирійського державного телебачення ракетну
атаку США по військовій базі в провінції Хомс назвали
"актом агресії". Про це передає Associated Press.
http://archive.sendpulse.com/806f866b/?_ga=1.4280307.1343383106.1487161111
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Президент Китаю прибув до США
Президент Китаю Сі Цзіньпін на чолі урядової делегації
прибув до США з дводенним візитом, під час якого
передбачені комплексні переговори, передусім, з...

Безвіз для України: політична перемога
держави і відчутне досягнення для
громадян (Аналітика)
До остаточної великої політичної перемоги України
залишилося
близько
двох
місяців.
Чекаємо
червня. Україна і Європейський Союз зробили один із
завершальних...

Усі
центри
«Паспортний
тимчасово не працюють

сервіс»

Усі центри «Паспортний сервіс», які надають послуги з
оформлення закордонних паспортів, призупинили роботу
з технічних причин. Про це йдеться на сайті ДП
«Документ».

Світ

Трамп пояснив, чому віддав наказ про
ракетний удар по аеродрому Асада
Ракетний удар США по аеродрому урядових сил Сирії,
звідки була спрямована недавня хімічна атака по
цивільному населенню, був здійснений в інтересах...

Пентагон заздалегіть попередив Росію
про удар по Сирії
Збройні сили США попередили російську сторону про
ракетний удар і не зачепили ті частини бази, де, як
передбачалося, перебувають російські сили.

Стали відомі деталі ракетного удару США
по Сирії
Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч на
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Американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч на
п'ятницю випустили 59 ракет по аеродрому сирійських
урядових сил Шайрат. Такі деталі оприлюднив після удару

Тіллерсон порадив РФ подумати ще раз,
чи варто їй підтримувати Асада
Адміністрація США не має жодних сумнівів у тому, що
саме режим Башара Асада застосував хімічну зброю
проти цивільних та радить уряду РФ переглянути свою
позицію..

Туреччина розкритикувала
підтримку Асада

Росію

за

Турецький уряд розкритикував Росію через підтримку
президента Сирії Башара Асада, який стоїть за хіматакою
у провінції Ідліб. Про це повідомляє AFP у своєму Twitter.

Турецькі
медики
підтвердили
використання зарину в Ідлібі
Нещодавно проведений в Туреччині розтин тіл жителів
сирійської провінції Ідліб довів, що проти них
використовувалася хімічна зброя. Про це заявив міністр...

Кандидата в президенти Франції обсипали
борошном
Кандидата в президенти Франсуа Фійона обсипали
борошном на передвиборчому заході. Коли політик йшов
до сцени, до нього підскочив чоловік у футболці з написом

Вибори у Франції засвідчать перемогу або
поразку ЄС - експерт
Вибори, що незабаром відбудуться у Франції, визначать,
переміг чи програв Європейський Союз. Про це заявив
президент Центру вивчення та дослідження політичних
рішень (Франція)...

Канада має ухвалити «акт Магнітського» парламентський звіт
Канаді слід ухвалити так званий акт Магнітського,
запровадивши санкції проти порушників прав людини по
всьому світу. Про це йдеться у звіті, підготовленому...

США: Росія в ОБСЄ свідомо порушує
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США: Росія в ОБСЄ свідомо порушує
Мінські угоди
Чергове блокування Росією рішення ОБСЄ про
розширення мандату спостережної місії на Донбасі прямо
порушує Пункт 4 Мінського протоколу, який Москва...

Штати в ОБСЄ вимагають від РФ
припинити переслідування БУЛ у Москві
Сполучені Штати підтримали в ОБСЄ занепокоєння
України щодо політично вмотивованого переслідування
Бібліотеки української літератури (БУЛ) в Москві та...

Україна закликала ООН переглянути
підходи до миротворчих операцій
Операції ООН з підтримання миру, які продовжують нині
діяти на різних континентах, потребують перегляду
ефективності та забезпечення розумного підходу...

Україні потрібні сміливі рішення НАТО заступник Генсекретаря Альянсу
Зараз Україні потрібні сміливі рішення від НАТО. Про це
заявила заступник Генерального секретаря НАТО Роуз
Геттемюллер під час зустрічі із Прем'єр-міністром України

Україна

Бойовики
обстрілюють
Авдіївку
мінометів,
поранений
цивільний
Жебрівський

з
–

Місто Авдіївка знову під мінометним обстрілом бойовиків,
осколкове поранення отримав 45-річний місцевий
житель. Про це увечері в четвер на своїй сторінці...

СБУ викрила несанкціоноване втручання
у роботу мереж ДМС
Співробітники СБ України викрили несанкціоноване
втручання
комерційної
структури
у
роботу
телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби.
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У поліції кажуть, що на протест під
будинком Гонтаревої їх не викликали
Національна поліція відкидає звинувачення голови
правління НБУ Валерії Гонтаревої щодо бездіяльності
поліцейських під час акції протесту біля її будинку.

Фейгін розповів про важливість справи
Ільмі Умерова
Захисник низки українських політв'язнів російських адвокат
Марк Фейгін називає справу Ільмі Умерова, сфабриковану
російськими спецслужбами, деякою моделлю, схемою...

Фейгін: Американську резолюцію на
підтримку татар доповнять конкретними
прізвищами
Захисник низки українських політв'язнів російських адвокат
Марк Фейгін після повернення з ділової поїздки в
Вашингтон повідомив, що вже прийняту резолюцію...

Фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
продовжили арешт ще на два місяці
Фігурантам ялтинської «справи «Хізб ут-Тахрір» Мусліму
Алієву, Рефату Алімову, Енверу Бекірову, Арсену
Джеппарову, Емір-Усеїну Куку і Вадиму Сіруку суд...

Точка зору

У Мінську шукають нові «парфуми» для
«мінських угод»
Уся «нормандська четвірка» зацікавлена в «мінському
процесі», однак їм нічого запропонувати одне одному як
компроміс. Сьогодні у Мінську має відбутися зустріч...

Суспільство

Олександр Пєлєшенко – чемпіон Європи з
важкої атлетики!
Це перше «золото» збірної України в хорватському
Спліті. Український важкоатлет Олександр Пєлєшенко
переміг на чемпіонаті Європи у хорватському Спліті...
http://archive.sendpulse.com/806f866b/?_ga=1.4280307.1343383106.1487161111
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Це варто
стадіони

побачити

в

Європі:

відомі

Вісім найвідоміших стадіонів Європи, які варто побачити
на власні очі під час футбольної подорожі. В очікуванні
безвізового режиму інтернет-ресурс tribuna.com обрав...

7 квітня: народний календар і астровісник
Сьогодні Благовіщення; добрих звісток у кожну
оселю! Благовіщення – перше велике весняне свято. За
Євангелієм цього дня архангел Гавриїл сповістив Діві
Марії

ВООЗ надала прогноз щодо штамів грипу
на наступний сезон
Всесвітня організація охорони здоров'я спрогнозувала, які
штами грипу циркулюватимуть на північній півкулі у
наступному сезоні, і рекомендувала включати їх до складу

7 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день здоров’я, а у
у християн східного обряду - Благовіщення Пресвятої
Богородиці.
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