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Топ новини
У Єгипті на три місяці запроваджено
надзвичайний стан
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив у країні
режим надзвичайного стану строком на три місяці після
того, як у неділю у двох вибухах у коптських церквах...

Трамп засудив теракти в церквах Єгипту
Президент США Дональд Трамп засудив терористичні
атаки на коптські церкви в Танті та Олександрії і висловив
упевненість, що президент Абдель Фаттах ас-Сісі зможе...

США обговорюють нові санкції проти
Москви за підтримку Асада
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі не
виключила посилення санкцій проти Москви і Тегерана за
підтримку режиму президента Сирії Башара Асада.
http://archive.sendpulse.com/f628c52a/?_ga=1.113484615.1343383106.1487161111
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Світ

Тіллерсон розкритикував Росію
Державний секретар США Рекс Тіллерсон розкритикував
Росію за те, що вона не змогла завадити сирійській владі
здійснити хімічну атаку на місто, яке утримують
повстанці.

У НАТО заявили, що активність ВМФ РФ в
Європі вища, ніж за часів холодної війни
У НАТО помітили безпрецедентну активність російського
Військово-морського флоту в Європі, яка перевершує
активність радянського флоту в часи "холодної війни".

Польща сьогодні вшановує
пам'ять
загиблих у Смоленській катастрофі
У Варшаві та по всій Польщі у понеділок відбудуться
заходи з вшанування жертв Смоленської катастрофи у
сьому річницю трагедії. У них візьме участь керівництво...

У Канаді
туристів

снігова лавина зійшла на

Група з шістьох туристів була у поході на горі Харві, коли
зійшла снігова лавина. П'ятеро загинули. Про це
повідомляє Тhe Globe and Mail.

Праві популісти
поразки

у

Фінляндії

зазнали

По всій Фінляндії підраховуються голоси виборців, що
проголосували на муніципальних виборах. Як повідомляє
Yle, о 20 годині вечора були опубліковані перші
результати

У Китаї побудують 150 аеропортів для
дронів
Великий інтернет-майданчик JD.com збирається почати
будівництво портів для дронов у китайській провінції
Сичуань. Видання Shanghai Daily повідомляє, що всього...

Україна
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В єгипетських терактах
постраждали - МЗС

українці

не

Українців серед постраждалих в результаті вибухів у двох
церквах у Єгипті немає. Про це повідомили у
Департаменті консульської служби МЗС України...

Доба в АТО: Найбільша кількість обстрілів
на Приморському напрямку
Провокаційні обстріли сил АТО не припиняються. За
минулу добу російсько-терористичні війська 44 рази
обстріляли позиції Збройних Сил України.

До України доставили ліків від дитячої
онкології на 60 мільйонів - Супрун
Цього тижня в Україну доставили першу партію ліків за
напрямком дитячої онкології за кошти 2016 року з
міжнародних закупівель. Про це написала у Фейсбуці...

Коаліція
за
реформу
суспільного
мовлення закликала політиків утриматися
від популізму
Представники Коаліції за реформу суспільного мовлення
закликали політиків не втручатися у вибори голови
правління ПАТ "НСТУ", які відбудуться в Укрінформі 10
квітня.

З даху посольства України у США зняли
державний прапор для боксерів
З даху посольства України у США у Вашингтоні зняли
державний прапор, щоб подарувати українським
боксерам, які в неділю здобули перемоги у боях...

Інхоф: Росіяни вбивають людей в Україні і
думають, що їм за це нічого не буде
Сенатор від Республіканської партії Джим Інхоф заявив
про те, що час безкарності за свої злочини проти українців
для Росії минув. Про це повідомляє ZiK.

Точка зору

Оборонна угода з Канадою: дружба проти
спільного ворога

http://archive.sendpulse.com/f628c52a/?_ga=1.113484615.1343383106.1487161111

3/5

10.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 10.04.2017

спільного ворога
У п’ятницю завершився візит української делегації на чолі
з міністром оборони Степаном Полтораком до
Канади. Головною подією візиту стало підписання...

Що відбувається в паспортних центрах
після ухвалення «безвізу»?
Паспортні сервіси досі не працюють, але без паніки:
відділення міграційної служби – паспорти видають. Уже
четвертий день як Україна святкує ухвалення «безвізу»...

Космічний туризм як новий вид активного
відпочинку
Для розширення ринку космічний туризм потребує
радикального
зниження
ціни, і над цим
вже
працюють. Людство прагнуло в небо здавна: образи...

Суспільство

Верняєв узяв "золото" на етапі Кубка
світу в Лондоні
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики українець
Олег Верняєв виграв змагання з багатоборства на етапі
Кубка світу у Лондоні. Результат нашого спортсмена...

Як краще приготуватися до Великодня:
благодійні майстер-класи в "Українському
домі"
Великодній ярмарок відбудеться з 13 по 15 квітня в
"Українському домі", кошти від продажу виробів,
виготовлених у «Благодійній майстерні», які будуть...

10 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюються 7 роковини авіакатастрофи під
російським Смоленськом, під час якої загинуло майже все
вище керівництво Польщі, зокрема й президент...

У радянському танку знайшли
злитки на мільйони доларів

золоті

Британський колекціонер Нік Мід виявив в радянському
танку Т-54, купленому на інтернет-аукціоні, п'ять золотих
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танку Т-54, купленому на інтернет-аукціоні, п'ять золотих
злитків вартістю 2,5 мільйона доларів.

10 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні
Великий
понеділок;
«недалечко
красне
яєчко». Відсьогодні у християн розпочинається Страсний
тиждень, або Страсна седмиця – найскорботніші дні...

Кожна десята смерть у світі - від паління
Паління спричиняє кожну десяту смерть у світі, причому
половина з цих смертей припадає на всього лише чотири
країни - Росію, США, Китай та Індію.
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