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Топ новини
У Сирії затримали
держави"

лідера

"Ісламської

Європейський департамент з безпеки та інформації
(DESI) отримав розвідувальну інформацію про те, що
один з лідерів "Ісламської держави" Абу Бакр альБагдаді...

Stratfor на картах показали, куди можуть
влучити ракети КНДР
До зони ураження ракетної зброї КНДР потрапляють не
тільки столиця Південної Кореї, а й держави в радіусі 2000
кілометрів від місця запуску ракет. Про це свідчать дані...

Суд ООН в Гаазі оголосить перше рішення
у справі України проти РФ
Сьогодні Міжнародний Суд ООН в Гаазі оголосить перше
рішення у процесі, розпочатому за скаргою України проти
Російської Федерації. Про це йдеться на сайті суду.
http://archive.sendpulse.com/02536713/?_ga=1.76587605.1343383106.1487161111
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Порошенко запросив британський бізнес
інвестувати в Україну
У ході офіційного візиту до Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії Президент України
Петро Порошенко провів зустріч з представниками...

В Україні понад 150 населених пунктів без світла через негоду
Через складні погодні умови в Україні залишаються без
електропостачання 152 населені пункти. Про це
повідомляє прес-служба ДСНС.

Світ

Темношкірий у Каліфорнії розстріляв
трьох людей з вигуками "Аллах акбар"
Темношкірий чоловік навмання розстріляв трьох білих
людей та намагався поцілити ще в одного в містечку
Френсо (штат Каліфорнія, США), за попередніми
даними...

Стрілянина біля храму в Єгипті: є жертва
Один поліцейський загинув і четверо постраждали під час
нападу бойовиків на пост охорони в районі церкви СанКатрін на півдні Синайського півострова в Єгипті.

Турецький парламент погодив
надзвичайного стану на 3 місяці

режим

Парламент Туреччини схвалив продовження режиму
надзвичайного стану на 3 місяці після спроби державного
перевороту. Про це повідомляє Anadolu.

ІДІЛ взяла відповідальність за напад на
поліцейських в Єгипті
"Ісламська держава" (ІДІЛ) взяла на себе відповідальність
за напад на поліцейський блок-пост недалеко від входу в
монастир Святої Катерини в Єгипті.

В Анкарі сотні людей подають заяви про
скасування результатів референдуму
Сотні людей в Анкарі прийшли до будівлі Верховної
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Сотні людей в Анкарі прийшли до будівлі Верховної
виборчої комісії Туреччини
(YSK),
щоб
подати
індивідуальні заяви з вимогою скасувати результати...

Турецький референдум виявив провали у
інтеграційній політиці - ЗМІ
Голосування німецьких турків показало багато негативних
моментів у інтеграції іноземців до Німеччини. Про це
йдеться в коментарі газети Frenkfurter Allgemeine Zeitung.

Пентагон проведе тести на здатність
ефективно збивати ракети КНДР
Мінборони США в травні запланувало проведення двох
тестів для систем протиракетної оборони, які мають
підтвердити здатність ефективно збивати ракети...

Трамп доручив переглянути ядерну угоду
з Іраном, щоб повернути санкції
Президент США Дональд Трамп доручив своїй
адміністрації здійснити перегляд Іранської ядерної
угоди. Там мають визначити, чи є вона настільки...

США перехопили
російських Ту-95

біля

Аляски

два

Американські бойові винищувачі перехопили біля берегів
Аляски, яка межує через Берингову протоку з Росією, два
стратегічних бомбардувальники Ту-95, здатних нести...

Україна в ООН: Окупанти в Криму та на
Донбасі масово порушують права людини
Українська делегація закликала членів Радбезу ООН під
час розгляду ситуації в окупованих РФ Криму та Донбасу
звертати особливу увагу на дотримання прав людини...

Трамп підписав указ "Купуй американське
та наймай американців"
Президент Трамп підписав указ "Купуй американське,
наймай на роботу американців", що посилює захист
вироблених у США товарів та закликає до перегляду...

Європейські

експерти

заявляють,

що

російські банди на Заході працюють на
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російські банди на Заході працюють на
Кремль
Існує все більше доказів того, що Кремль використовує
організовані злочинні групи в Європі для ведення
розвідувальної діяльності та політичного впливу на...

ЗМІ
опублікували
відео
допитів
підозрюваних у вбивстві Нємцова
Підозрювані у вбивстві російського опозиціонера Бориса
Нємцова кажуть, що мотивом вбивства стали політичні
погляди політика та заяви, що нібито ображають почуття..

Стало відомо ім'я майбутнього голови
парламенту Болгарії
Представник партії ГЕРБ (Громадяни за європейський
розвиток Болгарії) Дмитро Главчев висунутий кандидатом
на посаду голови Народного зібрання Болгарії.

Україна

Доба в АТО: Бойовики гатили
гранатометів та кулеметів по Авдіївці

із

Ситуація у зоні АТО залишається напруженою, але
контрольованою Збройними Силами України. За минулу
добу ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях...

У Чорному морі зник суховантаж, на борту
були українці
Суховантаж «Герої Арсеналу» зазнав аварії в акваторії
Чорного моря в районі Керченської переправи. Триває
пошуково-рятувальна операція. Про це повідомляє...

На
Запорізькій
АЕС
відключився енергоблок

автоматично

Енергоблок № 6 Запорізької атомної електростанції дією
автоматики відключено від мережі. Про це повідомляє
прес-служба АЕС.

Прокуратура
допит

викликала

Клименка

на

Генеральна прокуратура України викликала на допит ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це
повідомляється на сайті ГПУ.
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Директор інституту археографії закликає
до ідеологічної деокупації Криму
Українські вчені мають сприяти ідеологічній деокупації
Криму і не дивитися на історію Кримського ханства через
російські міфи. Про це у вівторок під час круглого столу...

Україні потрібний широкий дискурс про
кримських татар - експерт
Українські історики повинні сформувати в країні
громадську думку з метою вирішення політичних і
культурних прав кримськотатарського народу.

Аласанія розповів, як мобілізовуватиме
команду
Голова правління НСТУ Зураб Аласанія пояснив, як
працюватиме суспільне мовлення. Про це він розповів під
час ефіру на "5-му каналі".

Точка зору

Ердогану
байдуже, що
розділив Туреччину навпіл

референдум

Державу Кемаля Ататюрка змінює держава Реджепа
Ердогана. Як надовго? Реджеп Таїп Ердоган, домігшись
позитивного для себе...

Туреччина після референдуму: ЄС чи
смертна кара?
Чи стане найгіршим сценарієм повне припинення процесу
вступу Туреччини до ЄС? Туреччина у неділю
проголосували за зміну форми державного правління.

«Холодний язик» Путіна загрожує садам.
Але тільки в центрі України
Російський мороз посеред українського весняного цвіту це не жарти. Але і не катастрофа, кажуть бувалі
агрономи. Синоптики б’ють на сполох – з території...
http://archive.sendpulse.com/02536713/?_ga=1.76587605.1343383106.1487161111
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агрономи. Синоптики б’ють на сполох – з території...

Смак футбольного «класичного»
Вибрані
матчі
з
протистояння
«Динамо»
«Шахтар». Напередодні головного дербі в українському
футболі варто згадати кращі в історії матчі «класичного»...

Суспільство

19 квітня. Пам’ятні дати
Сто років тому, 19-21 квітня 1917 року, в Києві відбувся
Всеукраїнський
національний
конгрес,
скликаний
Українською Центральною Радою.

Google
запустила
віртуальний
дерев'яними церквами Карпат

тур

Google
випустила
віртуальний
тур
унікальними
дерев'яними церквами Карпатського регіону, віднесеними
до світової спадщини ЮНЕСКО.

Роналду перший в історії, хто забив 100
м’ячів в ЛЧ
Три голи португальця допомогли «Реалу» обіграти
«Баварію». Нападник мадридського «Реалу» Криштіану
Роналду перший в історії футболіст, який забив 100
м’ячів..

19 квітня: народний календар і
астровісник
Хто кого: тихий Євтихій чи Ярема-веремій? Сьогодні
Церква вшановує пам’ять двох святих – архієпископа
Константинопольського Євтихія, який жив у VІ столітті
та...
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