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Топ новини
Жертв стрілянини в Каліфорнії стало
більше
В результаті стрілянини в початковій школі в СанБернардіно
(Каліфорнія,
США)
помер
один
із
постраждалих учнів. Про це повідомляє Reuters.

Смоленська комісія: росіяни свідомо
доводили Ту-154М до катастрофи
На борту президентського літака Ту-154М перед
катастрофою, ймовірно, стався вибух термобаричного
заряду, що пояснює розпад літака на дрібні уламки і
значне пошкодження тіл жертв катастрофи.

Пентагон оприлюднив оцінку удару по
сирійському летовищу
Ракетний удар по військовому аеродрому Шайрат в ніч на
п'ятницю
паралізував можливість
заправляти чи
поповнювати на ньому боєзапас літаків...
http://archive.sendpulse.com/9a5f7ce4/?_ga=1.80825175.1343383106.1487161111

1/6

11.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 11.04.2017

ООН не оцінюватиме правомірність ударів
США по авіабазі Асада
Організація Об'єднаних Націй не має наміру оцінювати
правомірность ракетного удару США по авіабазі в Сирії, з
якої
проводилася
атака
проти
цивільних
із
застосуванням..

У КНДР заявили, що готові до війни з США
Північна Корея звинуватила США у розгортанні
корабельної ударної групи біля своїх берегів і заявила, що
готова до "війни". Про це повідомляє агентство AFP...

Світ

Трамп і Мей хочуть переконати Путіна не
підтримувати Асада
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр
Великобританії Тереза Мей провели телефонну розмову,
основною темою якого стала ситуація в Сирії.

Канада готова розширити санкції проти
Росії - Трюдо
Підтримка Росією режиму Башара аль-Асада у Сирії, який
здійснив хімічну атаку проти власного народу, спонукає
міжнародну спільноту до посилення санкцій проти
Кремля.

Тіллерсон на G7: Усі винні в масових
злочинах будуть притягнуті до відповіді
Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час участі
на саміті G7 в Італії заявив, що всі, хто скоїв злочини проти
людяності в будь-якому куточку світу, мають бути...

Росія знала, що Асад використає хімічну
зброю - ЗМІ
Сполучені Штати дійшли до висновку, що Росія
заздалегідь знала про напад з використанням хімічної
зброї, який мав місце у Сирії минулого тижня. Про це
пише "Голос Америки".

У

Трампа

сказали,

за

яких

http://archive.sendpulse.com/9a5f7ce4/?_ga=1.80825175.1343383106.1487161111
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У Трампа сказали, за яких обставин
завдадуть повторного удару по Сирії
Президент США може прийняти рішення щодо нанесення
додаткових ударів по Сирії в разі повторного застосування
режимом Асаду хімічної зброї. Про це заявив у понеділок...

Трамп за 80 днів витратив понад $21 млн
на відвідування свого курорту
Якщо частота поїздок Трампа до його приватного клубу
Мар-а-Лаго буде такою, як зараз, то за рік його витрати на
подорожі перевершать бюджет Обами за всі роки його
президентства.

У
США
стартували
випробування
авіаносця нового покоління
У Сполучених штатах Америки стартували морські
випробування найбільшого в світі авіаносця нового
покоління USS Gerald R. Ford. Про це повідомили ...

Перша
жінка-керівник
розпочала роботу

Скотланд-Ярду

Перша в історії жінка-керівник лондонської поліції
Скотленд-Ярд, 56-річна Крессида Дік у понеділок
розпочала роботу на новій посаді.

Україна

Доба в АТО: бойовики накрили вогнем із
важкої
артилерії
Водяне
(п'ятеро
поранених)
Ситуація в зоні АТО ускладнюється. За минулу добу
російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції
ЗСУ. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр АТО.

Балаклія: зону забруднення зменшили до
150 метрів
Піротехнічні
розрахунки
ДСНС
очистили
від
вибухонебезпечних предметів територію міста Балаклії та
дев’ятьох населених пунктів, щоі потрапили в зону...

Луценко розповіла, як майбутня реформа
вплине на розмір пенсій
Після пенсійної реформи 5,6 мільйонів пенсіонерів можуть
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Після пенсійної реформи 5,6 мільйонів пенсіонерів можуть
отримати
збільшення
виплат
через
відповідний
перерахунок. Про це сказала журналістам представник...

Адвокат Сущенка хоче долучити
справи кілька нових документів

до

Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, який
побував сьогодні у свого підопічного, повідомив...

Аласанія назвав претендентів на посади
до своєї команди
Новий голова Суспільного мовлення Зураб Аласанія
назвав трьох претендентів на посади до своєї
команди. Про це він повідомив в ефірі Громадського.

Сьогодні Гройсман зустрінеться з главами
МЗС трьох країн ЄС
У вівторок, 11 квітня, Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман зустрінеться з міністрами закордонних справ
Словаччини, Угорщини й Чехії.

Точка зору

Заплутані сюжети «Незалежних шпигунів»
на НТВ
Спробуємо відповісти на питання «Хто винен?», «Що
робити?» і «Кому вигідно» в кейсі Сущенка та атаці на
Фейгіна. Довгим було очікування фільму-документалки...

Заява Іран-Росія:
імпотент?

хто

після

цього

Комусь здалося, що російсько-іранська заява по Сирії –
ультиматум. А насправді – це демонстрація тупика. Не
ультиматум, а імітація ультиматуму.

Cмоленська катастрофа:
пошуках істини

сім

років

у

У річницю трагедії питань більше, аніж конкретних
відповідей. Смоленська катастрофа вже давно стала
активним елементом внутрішньої політики Польщі.
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активним елементом внутрішньої політики Польщі.

Про юрисдикцію майна в Криму
Українців примушують визнати юрисдикцію Росії на
власність в Криму. Російські власті м. Севастополя 30
березня
2017
року
заявили
про
підготовку
законопроекту...

Суспільство

11 квітня. Пам’ятні дати
В іудеїв розпочинається свято Песах, яке триватиме до 17
квітня. Песах – одне з центральних свят, присвячене
Виходу євреїв з Єгипту. Назва з івриту перекладається...

НБУ сьогодні вводить до обігу
монету

нову

Національний банк України з 11 квітня 2017 року вводить
в обіг пам'ятну срібну монету «Лев» номіналом у 5 грн та
тиражем 4 тисячі шт. Про це повідомляє прес-служба
НБУ.

У Нью-Йорку оголосили
Пулітцерівської премії-2017

переможців

У Нью-Йорку в понеділок відбулася урочиста церемонія
оголошення 21-го переможця престижної щорічної
Пулітцерівської премії у сфері журналістики, літератури...

У Microsoft Word знайшли небезпечну
вразливість
Фахівці з інформаційної безпеки з компанії FireEye
повідомили, що у всіх версіях Microsoft Word виявлена
уразливість нульового дня". Проблема дозволяє...

11 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Страсний вівторок; кесарю кесареве, а Боже
Богу. Сьогодні Великий, або Страсний вівторок. Цього
дня Церква згадує викриття Ісусом фарисеїв і книжників...
http://archive.sendpulse.com/9a5f7ce4/?_ga=1.80825175.1343383106.1487161111
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дня Церква згадує викриття Ісусом фарисеїв і книжників...
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