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Топ новини
КНДР
погрожує
випробуваннями

новими

ракетними

Північна Корея
продовжить
випробування
ракет,
незважаючи
на
міжнародний
тиск і посилення
напруженості з США. Про це заступник голови МЗС
КНДР...

Пентагон офіційно розпочав
ядерного потенціалу США

ревізію

Міністр оборони США віддав розпорядження про
створення комісії, яка розпочне перегляд боєготовності
американського ядерного потенціалу. Про це йдеться...

Встановлення системи ПРО
триває за графіком - Держдеп

в

Кореї

США та Південна Корея за графіком розгортають
протиракетну систему THAAD та можуть навіть
прискорити ці дії на тлі ракетно-ядерної загрози з боку...
http://archive.sendpulse.com/4c788746/?_ga=1.117524681.1343383106.1487161111
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Біля берегів
човни РФ

Латвії

знайшли

підводні

Збройні сили Латвії виявили біля своїх берегів російські
субмарини і корабель підтримки субмарин. Про це
йдеться в Twitter Національних збройних сил Латвії.

Світ

КНДР в ООН: Політика США веде до
зростання загрози ядерної війни
Постійний представник Північної Кореї в ООН Кім Ін Рен
заявив, що політика Сполучених Штатів веде до зростання
загрози виникнення ядерної війни. Про це повідомляє...

США не малюватимуть "червоних ліній"
для КНДР – Білий дім
Нинішня адміністрація Сполучених Штатів не визначатиме
"червоних ліній" для режиму Північної Кореї, порушення
яких передбачало би застосування сили з боку...

ІДІЛ почав переговори про альянс з АльКаїдою
"Ісламська Держава" веде переговори з "Аль-Каїдою" про
можливий союз на тлі звільнення Мосула іракськими
військами. Про це повідомив віце-президент Іраку...

Ердоган - представникам ОБСЄ: Знайте
своє місце
Президент
Туреччини
відкинув
критику
з
боку
спостерігачів, які заявили раніше, що кампанія з
проведення референдуму "не відповідає міжнародним...

Туреччина продовжила надзвичайний стан
ще на 3 місяці
Режим надзвичайного стану, введений в Туреччині після
спроби державного перевороту, буде продовжено ще на 3
місяці. Рішення про це було схвалене Кабміном країни...

Трамп привітав Ердогана з результатами
референдуму
Президент США Дональд Трамп в понеділок під час
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Президент США Дональд Трамп в понеділок під час
телефонної розмови привітав турецького президента
Реджепа Тайіпа Ердогана з результатами референдуму.

Трамп вважає, що вже переміг Обаму в
зовнішній політиці
Нинішній президент США висловив переконання, що за
три місяці свого перебування при владі довів
провальність
зовнішньої
політики
попередньої
адміністрації на чолі з...

Постпред США в ООН стурбована долею
чеченських геїв
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі
висловила занепокоєність ситуацією з правами геїв в
Чечні. Про це йдеться в заяві Гейлі, опублікованій на сайті

Французький кандидат у президенти
заявив про компромат на себе
Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон
заявив, що його політичні супротивники можуть
розповсюджувати брехливу інформацію про наявність...

Україна

АТО: 32 обстріли за добу, найгарячіше - на
Приморському напрямку
Ситуація у районі проведення АТО загострюється. За
минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 32
рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Порошенко їде до Великої Британії
Президент Петро Порошенко 18-19 квітня здійснить
офіційний візит до Великої Британії на запрошення її
прем’єр-міністра Терези Мей.

Лідери
"Нормандської
поговорили про Донбас
Відбулася

телефонна

розмова

четвірки"
президента

Петра

Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним,
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Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним,
канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом...

Насірова обрали президентом Федерації
дзюдо
Відстороненого від посади голови Державної фіскальної
служби (ДФС) Романа Насірова обрали президентом
Федерації дзюдо України.

Точка зору

Як зробити ремонт у своєму домі й не
розоритися?
Киянам доведеться взяти на себе 30 відсотків витрат,
решту заплатить місто. В Україні вже майже два роки діє
Закон «Про особливості здійснення права власності в...

Суспільство

18 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні Міжнародний день пам’яток і визначних місць,
або День всесвітньої спадщини. Заснований згідно з
рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО...

У Середземному морі за великодні вихідні
врятували понад 8 тисяч мігрантів
Близько 8,3 тисячі мігрантів було врятовано у водах
Середземного моря за великодні вихідні. Про це
повідомляє АР.

Росіяни буквально за місяць розлюбили
Трампа
Ставлення росіян до президента США Дональда Трампа
за останній місяць різко погіршилося. Про це свідчать дані
опитування Всеросійського центру вивчення...

Лист Хемінгуея до Марлен Дітріх пустять
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Лист Хемінгуея до Марлен Дітріх пустять
з молотка

Лист, у якому Ернест Хемінгуей зізнається у коханні
актрисі Марлен Дітріх, виставили на аукціон. Лот
оцінюється у 30 тис. доларів і піде з молотка...

В Аргентині знайшли яйця з ембріонами
динозаврів
На півдні Аргентини, в провінції Неукен, виявили яйця
динозаврів зі збереженими всередині ембріонами. Їх
абсолютно випадково знайшли поблизу населеного
пункту

У
Києві
відбудеться
безпілотників

фестиваль

У Києві 29 квітня відбудеться Перший фестиваль
безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє
організатор заходу. "Компанія ТОВ «Сервіс центр...

18 квітня: народний календар і
астровісник
Федул-вітродув дує та дме, а тепло несе. Сьогодні
вівторок Світлої седмиці, а Світла седмиця – всім тижням
року цариця! Третій великодній день вважався днем...
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