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Топ новини
США скинули на сході
найбільшу неядерну бомбу

Афганістану

Сполучені Штати Америки скинули на печери, які
використовувала
"Ісламська
держава"
на
сході
Афганістану, найбільшу неядерну бомбу GBU-43, яку...

Держдеп повідомив, про що говорили
Тіллерсон і Путін
На зустрічі державного секретаря США Рекса Тіллерсона
в Москві з президентом РФ Путіним сторони намагались
з'ясувати, чому так упав рівень довіри між державами...

Трамп назвав застосування найбільшої
бомби ще однією "успішною місією"
Президент США Дональд Трамп поставив найвищу оцінку
військовим,
які
застосували
найбільш
потужний
неядерний боєприпас в Афганістані проти осередків ІДІЛ
та інших...
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Пожежа у релігійному центрі в Сенегалі:
22 загиблих, понад 80 постраждалих
У релігійному центрі на південному сході Сенегалу
сталася пожежа, в результаті якої загинули, щонайменше,
22 людини і 87 постраждали. Про це повідомляє...

Біля узбережжя Лівії затонуло судно з
мігрантами, майже 100 людей зникли
Щонайменше 97 мігрантів з країн Африки, серед них жінки
і діти, зникли безвісти після того, як їх судно затонуло біля
узбережжя Лівії. Про це повідомив представник лівійської...

МЗС пояснив, чому зараз не час їхати до
Єгипту
Українцям рекомендують утриматися від поїздок до
Єгипту через активізацію на території країни терористів,
зокрема “Ісламської держави”.

Суд арештував
Луценко

акції

Укртелекому

-

Печерський суд задовольнив клопотання ГПУ про
накладення арешту на акції Укртелекому та ТриМобу. Про
це у Фейсбуці пише Генеральний прокурор України...

Світ

У
США
розповіли
деталі
удару
надпотужною неядерною бомбою в
Афганістані
Застосування надпотужного неядерного боєприпасу в
Афганістані мало на меті зменшення оперативного
простору для операцій бойовиків проти американських...

Коаліція помилково вдарила по союзниках
на півночі Сирії
Військово-повітряні сили міжнародної коаліції на чолі із
США завдали помилкового удару по союзниках на півночі
Сирії, загинуло 18 бійців Сирійської демократичної армії.

США готові завдати удару по КНДР – NBC
Американські військові сили в Тихоокеанському регіоні
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Американські військові сили в Тихоокеанському регіоні
перебувають у готовності завдати превентивний удар по
КНДР, якщо підтвердиться інформація про підготовку
там..

Столтенберг: в разі кібератаки на будьякого члена НАТО, може бути застосована
стаття 5
Північноатлантичний
альянс
перебуває
в
стадії
розширення своєї діяльності у сфері безпеки також на
кіберпростір, який останнім часом став не менш...

США і Росія обрали "помірний" тон,
приборкавши багато невдоволень –
Гербст
Попри наявність кардинальних розбіжностей, особливо
після ракетного удару США по союзнику Росії – Башару
Асаду, Вашингтон і Москва вирішили обрати "помірний"...

Візит Тіллерсона став "холодним душем"
для бажання Трампа зблизитися з РФ –
експерт
Відверто прохолодна дипломатична обстановка під час
візиту Рекса Тіллерсона до Москви та відсутність
платформи для конкретних домовленосте ще більше...

Міноборони Канади:
сприяти миру у Сирії

Росія зобов’язана

Усі члени міжнародної спільноти, у тому числі Росія,
повинні сприяти мирному завершенню громадянської
війни у Сирії. Про це йшлося під час зустрічі...

У Німеччині арештували підозрюваного в
підриві автобуса "Боруссії"
Німецький суддя схвалив ордер на арешт мешканця Іраку,
затриманого за підозрою в теракті з вибухами біля
автобусу футбольного клубу «Боруссія» в Дортмунді.

Україна

АТО: Центром вогневого протистояння
продовжує

залишатись

Приморський
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продовжує
напрямок

залишатись

Приморський

Російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні
провокації проти наших військ. За минулу добу
зафіксовано 65 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Київ обурений новими арештами в Криму
й вимагає негайного звільнення
В Україні обурені постійним нарощуванням російською
окупаційною владою практики політичних репресій і
переслідувань щодо етнічних спільнот, зокрема кримських

Червоний Хрест передав майже 200 тонн
хімречовини для очищення води на
Донбасі
Міжнародний Комітет Червоного Хреста в якості
гуманітарної допомоги жителям донецького регіону
передав КП "Компанія "Вода Донбасу" майже 200 тонн...

Мер Києва - президенту Азербайджану:
Зараз вдалий момент для інвестицій в
Україну
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Баку з президентом
Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це інформує пресслужба КМДА.

Точка зору

Медична реформа: хто і за що платитиме
Відповіді від МОЗ на найпоширеніші запитання щодо
медичної реформи та законопроектів, поданих на розгляд
ВР. 10 квітня 2017 року Верховна Рада України...

Дешеві ліки – погані ліки? Головний
терапевт МОЗ так не вважає
У реєстрі ліків, вартість яких з 1 квітня відшкодовується,
практично немає популярних. Чи варто хвилюватися?
Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я...

Автодорам мало грошей.
"хімічити" не пробували?

А

менше

«Дорожники» все ще намагаються зловживати, але під
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«Дорожники» все ще намагаються зловживати, але під
пильним оком громадськості робити це стає дедалі
важче. У вирі весняних дорожніх клопотів усі вже й забули..

ДОРНа голова рукам спокою не дає
За гроші музиканти засунули подалі свої моральні
цінності,
сховавшись
за
«я
поза
політикою».
«Мегаскандал»,
викликаний
висловлюваннями українського музиканта...

Суспільство

14 квітня. Пам’ятні дати
Три роки тому розпочались бойові дії на Донбасі, так
звана активна фаза АТО – збройне протистояння
української армії російським окупантам. Як відомо, у
зв’язку з...

Росія офіційно відмовилася показувати
Євробачення-2017
Російський "Первый канал" не транслюватиме конкурс
"Євробачення-2017" через недопущення Юлії Самойлової
на територію України. Про це повідомляє...

Каннський
програму

кінофестиваль

оголосив

70 Міжнародний Каннський кінофестиваль оголосив
конкурсну програму, до якої, зокрема, увійшов фільм
українського режисера Сергія Лозниці "Лагідна".

Маск анонсував створення
Tesla

вантажівки

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про
створення вантажівки Tesla, яка буде представлена у
вересні. Про це він повідомив у своєму Twitter.

Toyota створила кіберногу для частково
паралізованих
Компанія Toyota представила новий роботизований
пристрій для ніг, призначений для допомоги частково
паралізованим людям. Про це передає...
http://archive.sendpulse.com/8813707d/?_ga=1.109135429.1343383106.1487161111
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14 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Страсна п’ятниця; сюди тень, туди тень, а за
день вже й Великдень! Сьогодні Церква згадує (можна
сказати – щораз заново переживає) хресну смерть...
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