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Сцена Євробачення-2017 вже повністю
готова
Будівництво
сцени
Євробачення-2017
повністю
завершене: у четвер на ній проводитимуться технічні
репетиції статистів, під час яких працюватимуть усі...

Негода в Україні: 199 населених пунктів
залишаються без світла
Станом на ранок 20 квітня внаслідок погіршення погодних
умов залишаються знеструмленими 199 населених
пунктів у п'яти областях. Про це повідомляє прес-служба
ДСНС України.

Bellingcat: Росія використовувала
Донбасі свій найновіший танк T-90

на

Росія використовувала в боях на Донбасі бойовий танк T90 і його модифікації, що представляють собою
найпотужнішу бронетанкову техніку на озброєнні...

Міжнародні
лабораторії
підтвердили
застосування в Сирії газу зарин
Лабораторії Організації із заборони хімічної зброї
встановили, що під час удару сирійської урядової авіації
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встановили, що під час удару сирійської урядової авіації
по місту Хан Шейхун 4 квітня мирне населення
постраждало..

Сущенко з Лефортово звернувся
українських та зарубіжних колег

до

Власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, якого
понад півроку тому незаконно заарештували в Росії,
подякував усім українським та іноземним колегам...

Світ

Франція доведе організацію
Асада хіматаки в Ідлібі

режимом

Французькі спецслужби в найближчі дні доведуть
використання режимом Асада хімічної зброї в нападі 4
квітня в Ідлібі. Про це заявив міністр закордонних справ...

Протести у Венесуелі: застрелили двох
студентів
У Венесуелі під час акції протесту в Каракасі
супротивників президента країни Ніколаса Мадуро у
середу, 19 квітня, загинули два студента. Про це передає
Reuters.
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У Стамбулі затримали 19 організаторів
протесту
Поліція Стамбула затримала 19 осіб за організацію
вуличних акцій протесту проти підсумків конституційного
референдуму. Про це повідомляє Yeni Safak.

ФСБ затримала співучасника теракту в
Пітерській підземці
Федеральна служба безпеки Росії затримала Акрама
Азімова, старшого брата затриманого за підозрою в
організації теракту у петербурзькому метро...

США можуть оголосити КНДР державоюспонсором тероризму
Адміністрація США розглядає можливість включення
Північної Кореї до списку держав-спонсорів тероризму з
метою посилення тиску на Пхеньян та примушення його...

Тіллерсон назвав провалом ядерну угоду
з Іраном
Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що
Іранська ядерна угода була провалена й не досягла
поставлених перед нею цілей. З відповідною заявою він...
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Німеччина
кібератаки

готується

відповідати

на

У Німеччині фахівці за вказівкою уряду працюють над
вирішенням завдання щодо можливості здійснення не
тільки захисту від кібератак супротивника, але і
завдання...

Ведучого, який назвав Путіна убийцей,
звільняють з Fox News
Корпорація ХХІ століття Фокс вирішила розлучитися з
зіркою кабельних теленовин Біллом О'Райлі через
звинувачення на його адресу в домаганнях...

"Новая газета" увійшла до переліку ЗМІ,
які наражаються на найвищу небезпеку
Рада Європи включила "Новую газету" до переліку ЗМІ, які
наражаються на найвищу небезпеку у зв'язку з
висловлюваннями офіційних осіб та представників...

Вибори президента Албанії завершилися
достроково: не було кандидатів
Перший раунд президентських виборів в Албанії довелося
завершити у зв'язку з відсутністю кандидатів на пост глави
держави. Про це повідомляє Албанське телеграфне
агентство.
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Молдавські
соціалісти
погрожують
влаштувати бойкот виборам у Парламент2018
Партія соціалістів Республіки Молдова закликає інші
політичні сили бойкотувати парламентські вибори 2018
року, якщо правляча коаліція ухвалить закон про перехід...

Україна

АТО: 18 обстрілів за добу, бойовики із
БМП обстріляли Широкине
Незважаючи на режим «тиші», російсько-окупаційні
підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил
АТО. За минулу добу зафіксовано...

Уряд вже відзвітував у Раді - Гройсман
Уряд на засіданні парламентського комітету представив
звіт про свою роботу за 2016 рік, але зараз його
розглядають комітети Верховної Ради.
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Неофіційно
працевлаштовані
можуть
самостійно сплачувати пенсійні внески Розенко
Працівники, які не оформлені роботодавцями офіційно,
можуть самостійно сплачувати за себе внески в Пенсійний
фонд. Про це віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав...

Уряд
скоро
законопроектів
Прем’єр

надасть
Раді
пакет
щодо приватизації –

Уряд найближчим часом готовий внести до Парламенту
пакет законопроектів, який дозволить почати масштабну
конкурентну приватизацію, що забезпечить нові інвестиції

Розенко
запевняє,
що
отримувачів
субсидій на ЖКХ не поменшає
Суттєвого скорочення кількості отримувачів субсидій на
сплату житлово-комунальних послуг не буде. Про це віцепремієр-міністр Павло Розенко заявив в ефірі...

Наступні три роки можуть принести
Україні економічний прорив - Прем’єр
Наступні роки - 2017-2020 можуть стати роками
економічного прориву для України, часом економічного
зростання, яке відчують українські громадяни.
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Прем'єр
каже,
що
достатньо ресурсів

у

ПриватБанку

Приватбанк працює стабільно і вкладникам немає чого
боятися. Про це Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман сказав у вечірньому ефірі «24 каналу»...

НАБУ оголосило підозру головам ДФС,
ЦВК і Рахункової палати
Національне антикорупційне бюро України оголосило
підозру діючим головам ДФС, ЦВК і голові Рахункової
палати. Про це розповів голова НАБУ Артем Ситник...

Януковича викликали
засідання суду

до

Києва

на

Оболонський районний суд Києва викликає на засідання 4
травня екс-президента України Віктора Януковича як
обвинуваченого у справі про державну зраду.

Точка зору

Розгром нелегальних газозаправок: «Ми
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працювали чесно, але без документів»
Під час вибуху ємності з газом на 10 тонн радіус ураження
може сягати півкілометра. Війна з нелегальними і
найнебезпечнішими для оточуючих маленькими газовими

Суспільство

20 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні День китайської мови – однієї з шести офіційних
мов ООН. Рішення про проведення дня було прийняте
Департаментом громадської інформації ООН напередодні

Отримати австралійське
стане складніше

громадянство

Федеральний уряд Австралії оголосив про прийняття
рішення щодо зміни правил надання громадянства
іноземцям. Про це повідомляє телекомпанія АВС.

Перша ракетка
вагітна

світу

Серена Вільямс

Невдовзі вона може призупинити кар’єру чи взагалі
залишити теніс. Найсильніша тенісистка світу Серена
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Вільямс сьогодні оприлюднила фото, яким фактично...

Американські фізики отримали матерію з
"негативною масою"
Американські фізики отримали рідину з "негативною
масою", тобто коли цій речовині надають прискорення,
вона рухається в зворотному напрямку.

Вчені знайшли ще одну планету, схожу на
Землю
За результатами останніх досліджень космосу, вчені
виявили екзопланету, яка має схожі до Землі
характеристики та можливо містить атмосферу й певні...

20 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Килини; сиди не сиди, а золотого яйця не
висидиш. Триває Світла седмиця, сьогодні її Світлий
четвер. Також Церква згадує сьогодні мучеників...
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