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Топ новини
Росія допомагає Асаду приховати факти
хімічної атаки – Білий дім
Росія, яка виступає покровителем режиму Башара Асада,
допомагає йому приховати факти щодо застосування
минулого тижня забороненої хімічної зброї проти...

Держдеп розповів про позицію Тіллерсона
на переговорах у Москві
Під час переговорів у російській столиці 12 квітня позиція
держсекретаря
США
Тіллерсона
щодо
України
залишатиметься послідовною: припинення агресії РФ...

У Києві затримали
людськими органами

банду

торгівців

Служба
безпеки
затримала
в
Києві
учасників
транснаціонального угруповання, яке спеціалізувалося на
торгівлі органами людей. Про це інформує прес-центр
СБУ.

Світ
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Світ

США не терпітимуть нових пусків ракет з
боку КНДР
Президент США Дональд Трамп дав чіткий сигнал, що
більше не терпітиме нових провокаційних пусків ракет з
боку Північної Кореї та діятиме у відповідь без...

Глава Пентагону пояснив, чому США
надіслали авіаносець ближче до Кореї
Переміщення американського авіаносця "Карл Вінсон"
разом з ударною групою ВМФ США до західної частини
Тихого океану не пов'язане з конкретними причинами...

Радбез
ООН
сьогодні
знову
буде
голосувати за резолюцію щодо Сирії
Рада безпеки ООН 12 квітня розгляне проект резолюції
про хімічної атаки в Сирії. Мова йде про проект резолюції,
який представили США, Великобританія і Франція...

Сьогодні у Варшаві обговорять майбутнє
“Східного партнерства”
Глави МЗС “Вишеградської групи” і проекту “Східного
партнерства” обговорять в середу у Варшаві майбутнє СП
і східну політику ЄС.

Меттіс: Відносини з РФ не вийдуть з-під
контролю через Сирію
Ракетний удар американських сил по сирійській авіабазі
Шайрат, звідки була спрямована хімічна атака по
цивільним, не призведе до подальшої ескалації між
США...

Білий дім: Росія обрала не той бік історії
Режим сирійського лідера Башара Асада вчинив серйозні
злочини проти мирного населення, тому РФ слід було би
припинити його підтримку та стати на правильний бік...

Трюдо
пояснив,
чому
спілкування із Кремлем

підтримує

Канада вважає важливим ведення дискусії навіть із тими
світовими лідерами, з діями яких не згодна. Про це під час
виступу у федеральному парламенті Канади заявив...
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виступу у федеральному парламенті Канади заявив...

У
Лаврова
прокоментували
Чорногорії до НАТО

вступ

Заступник голови міністерства закордонних справ
Російської Федерації Олексій Наришкін вважає, що
Чорногорію втягнули в НАТО, не спитавши про це...

Міжнародна спільнота має виробити
єдину позицію щодо Сирії - Трюдо
Міжнародній спільноті необхідно виробити єдину позицію
щодо притягнення до відповідальності президента Сирії
Башара аль-Асада та держав, які підтримують його...

Нових військових операцій в Сирії не
буде - Трамп
Після ракетного удару, нанесеного США по авіабазі
сирійських урядових військ, Сполучені штати не мають
наміру починати нову військову операцію в Сирії.

Туреччина завершила будівництво стіни
вздовж кордону з Сирією
Туреччина завершила будівництво стіни довжиною 556
кілометрів і заввишки 3 метри уздовж кордону з
Сирією. Про це повідомило міністерство оборони країни.

Протести у Венесуелі: загинула ще одна
людина
У Венесуелі 19-річний студент загинув внаслідок
поранення у шию в ході зіткнень між поліцією і
демонстрантами, які протестують проти президента...

Постраждалого внаслідок вибуху гравця
«Боруссії» виписали з лікарні
Іспанський захисник дортмундської «Боруссії» Марк
Бартра виписаний з лікарні після поранення, отриманого
в результаті вибухів біля клубного автобуса.

3D-друк дозволить Boeing заощадити до
$3 мільйонів на кожному лайнері
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$3 мільйонів на кожному лайнері
Друк деталей на 3D-принтері дозволить Boeing
заощадити до $3 млн на кожному літаку. Про це
повідомляє "Хайтек". "Для цих цілей Boeing найняла
норвезьку...

На місці вибухів біля автобуса "Боруссії"
знайшли записку із зізнанням
На місці вибухів у німецькому Дортмунді біля автобуса
футбольної команди "Борусcія" знайшли записку, автор чи
автори якої беруть на себе відповідальність за атаку.

Україна

АТО: 45 обстрілів за добу, бойовики
гатять з мінометів та БМП на всіх
напрямках
Ситуація в районі проведення АТО продовжує
залишатись напруженою. За минулу добу російськоокупаційні війська 45 разів обстріляли позиції Збройних
Сил України.

Порошенко підписав закон, який дозволяє
заочно судити Януковича
Президент Петро Порошенко підписав закон "Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо удосконалення механізмів забезпечення...

Судам
заборонили
називати
непідконтрольні території «республіками»
Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і
кримінальних справ заборонив судам використовувати в
своїх рішеннях щодо тимчасово непідконтрольних...

Київ вітає Спільне комюніке країн G7 МЗС
Україна вітає схвалення главами МЗС держав G7
Спільного комюніке, що засвідчує їхню повну підтримку
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності...

У Держдепі пояснили слова Тіллерсона
щодо України
У Державному департаменті США назвали «риторичним
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У Державному департаменті США назвали «риторичним
прийомом»
слова
державного
секретаря
Рекса
Тіллерсона, який раніше у вівторок поставив під сумнів...

Точка зору

Росіяни, для вас знову
«слідкувати за руками»

настав

час

Чому активізація тероризму на територій Росії настільки
точно співпадає з графіком виборчих компаній. Ні, не
можна сказати, що теракти проти росіян трапляються...

Рік уряду Гройсмана: успіхи та помилки
Роботу Кабміну оцінювали Карл Волох, Олександр Палій,
Борис Кушнірук, Євген Магда і Валерій Димов. Річниця
будь-якого уряду - це завжди привід для підсумків,
оцінок...

11 запитань про те,
медикам дали волю

як

українським

Медзакладам
надали автономію
–
фінансову і
організаційну. Тепер зрозуміємо, наскільки ефективні
керівники лікарень. Минулого тижня Верховна Рада...

Чи
катували
наркозалежних
Чернігівщині? Слідами операції СБУ

на

Хто небезпечніший – наркоман, що тероризує родичів, чи
ті, хто силою відправляють його на лікування? Нещодавно
українським медіа-простором гучно прокотилася...

Суспільство

12 квітня. Пам’ятні дати
Цього дня, 2014 року, на сході України проросійськими
силами було захоплено місто Слов’янськ. Невідомі
озброєні люди у камуфляжі захопили місцеве відділення...

Українські футзалісти перемогли хорватів
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Українські футзалісти перемогли хорватів
і виступлять у фіналі Євро-2018

Збірна України з футзалу перемогла у вівторок у Києві
хорватів (2:1) у матчі 3-го туру основного раунду
кваліфікації чемпіонату Європи-2018 і дістали право...

Аласанія сказав, скільки часу треба для
реформ в НТКУ
Для того, аби реформувати НТКУ, Зурабу Аласанії
потрібно щонайменше 4 роки. Про це розповів новий
голова Національної суспільної телекомпанії...

12 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Велика Середа; оминайте менад і готуйте
писала. У середу Великої седмиці Церква згадує дві
знакові події: зраду Ісуса Христа Іудою і помазання...
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