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Топ новини
Стрілянина у Парижі: вбито поліцейського
У Парижі на Єлисейських полях сталася стрілянина,
внаслідок якої один поліцейський загинув і ще один був
поранений.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за
стрілянину в Парижі
Терористи «Ісламської держави» взяли на себе
відповідальність за вбивство поліцейського на Єлисейських
полях у Парижі.

АТО:
Найгарячіше
на
Донецькому
напрямку, двоє бійців загинули
Ситуація у зоні АТО загострилася. За минулу добу
підрозділи
російськоокупаційних
військ
47
разів
відкривали вогонь у бік українських захисників.
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Як
зараз
Євробачення2017

виглядає

сцена

Будівництво головної арени Євробачення2017 повністю
завершене: тут вже проводяться технічні репетиції,
працюють всі телекамери, світлове, звукове та...

Головою НСЖУ обрали Томіленка
Головою Національної спілки журналістів України обрали
Сергія Томіленка в результаті другого туру голосування, до
якого вийшов також Олександр Бухтатий.

Світ

Радбез ООН таки погодив засудження
ракетних пусків Пхеньяна
Після недавньої відвертої конфронтації в Раді Безпеки
ООН між делегаціями РФ і країн Заходу внаслідок
загострення ситуації навколо Сирії, члени Радбезу...

Трамп
звинуватив
Іран
у
"слідувати духу" ядерної угоди

відмові

Дії іранської сторони не відповідають духу Спільного
комплексного плану дій, підписаного Тегераном і
світовими лідерами в 2015 році. З такими звинуваченнями

Поліція встановила особу підозрюваного у
нападі в Парижі
Особу стрілка, який вбив одного поліцейського і поранив
двох у Парижі, встановлено, слідчі наразі з'ясовують, чи
були у нього спільники.

Стало відомо, коли Ердоган зустрінеться з
Трампом
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив,
що зустрінеться зі своїм американським колегою
Дональдом Трампом в середині травня.

ОБСЄ закликала перерахувати результати
турецького референдуму
Директор Бюро демократичних інститутів і прав людини
ОБСЄ Міхаель Георг Лінк заявив про необхідність
перерахунку голосів на конституційному референдумі...
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Прем'єр Італії закликав США і ЄС не
забувати про кризу в Україні
Попри те, що провідні економіки Євросоюзу багато
втратили на санкціях проти Росії, цей крок був правильно
реакцією на її агресію проти України. З такою заявою...

Процес у суді ООН може тривати до п’яти
років і більше – гаазький експерт
Судовий процес у Міжнародному суді ООН за позовом
України проти Росії може тривати близько 45 років. Таку
думку в коментарі Укрінформу висловив дослідник...

РФ не дала Заходу жодної причини думати
про зняття санкцій  німецький експерт
Зміни в політичних настроях в ЄС роблять ситуацію з
продовженням санкцій проти РФ дуже крихкою, тому
потрібно підійти до питання гнучкіше. Про це йдеться...

Голова
комісії
з
розслідування
Смоленської авіакатастрофи подав у
відставку
Голова другої польської комісії з розслідування
Смоленської авіакатастрофи Вацлав Берчиньский подав у
відставку. Міністерство оборони її прийняло.

Американська влада готує обвинувачення
проти Ассанжа  ЗМІ
Американська влада розглядає можливість пред'явлення
обвинувачень засновнику сайту Wikileaks Джуліану
Ассанжу. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Україна

Мартиненку вручили підозру  адвокат
Ексдепутату Миколі Мартиненку вручено повідомлення
про підозру. Про це повідомив його адвокат Петро Бойко,
передає "Радіо Свобода". Підозру вручили увечері...

НАБУ затримало другого
рамках справи Мартиненка

фігуранта

у

Детективи НАБУ затримали колишнього голову наглядової
ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому у
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справі завдання збитків ДП "СхідГЗК".

МЗС висловило протест Росії через форум
у Ялті
МЗС України висловило рішучий протест Росії у зв'язку з
проведенням в окупованому Криму так званого
Ялтинського міжнародного економічного форуму.

Конгрес українців Латвії отримав листа від
Романа Сущенка
На адресу Конгресу українців Латвії прийшов лист у
відповідь на вітання, відправлені українському політв’язню
в Росії, журналісту Роману Сущенку.

Точка зору

Навіть з того, як Росія бреше, видно, що
ми в Суді  перемогли
Чим тлумачення рішення Суду ООН з боку російського
МЗС відрізняється від самого рішення? 19 квітня
Міжнародний суд ООН оголосив ухвалу щодо позову...

Вибори в Британії: швидко і без істерики
Чому мають повчитися у британців українські виборці. 18
квітня прем’єрміністр Великої Британії Тереза Мей
оголосила про намір провести 8 червня в країні...

Євробачення поїде, а нові
тротуарами  залишаться

дороги

з

На Лівобережній «гаряче» – робота аж кипить. Місцевим
мешканцям доводиться терпіти. Але ж є за що! До
офіційного відкриття Євробачення, яке відбудеться...

Випадково не вмерти в Росії
Плануючи поїздку в РФ, варто реально остерігатися будь
яких
скупчень
громадян,
а
головне

поліцейських. Можливо вже незабаром потрібно буде...
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Придністров'я:
ворота"?

діалог

чи

"гра

в

одні

"Малі кроки" Придністровського регіону до Молдови
нагадують "великі реверанси" в бік Росії. Серед безлічі
питань, що обговорюються в форматі "5+2" і "1+1" щодо...

Три причини дивитись «Класичне»
Заповнений «Олімпійський», останній шанс «Динамо» і
нові ідеї Реброва – головні інтриги українського дербі або
як його ще називають «Класичне».

Суспільство

21 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні королева Великобританії Єлизавета ІІ і один із
найвпливовіших монархів сучасності святкує свій день
народження. Єлизавета народилася в 1926 році в родині...

Google
поліпшив
переклад

англоукраїнський

Компанія Google поліпшила якість перекладу текстів між
англійською та українською мовами. Про це йдеться у
дописі на офіційному блозі компанії.

Записувати думки і чути шкірою: Facebook
розробляє технології майбутнього
У Facebook розробляють інтерфейс, який дозволить
керувати комп'ютером силою думки, і технологію передачі
звуку через шкіру. Про це розповіла керівник лабораторії...

У
Росії
"Свідків
Єгови"
екстремістами і заборонили

визнали

Верховний суд РФ визнав "Свідків Єгови" екстремістською
організацією, ліквідував її та заборонив діяльність на
території країни. Про це повідомляє "Meduza".

Маск відкликав багатотисячну
електромобілів Tesla

партію

Американська компанія Tesla заявила про відкликання 53
тисяч автомобілів Model X та Model S. Про це повідомляє
Reuters.
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21 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні загадкового Руфи; чемно вітайтеся з гадами і
плачте тільки від щастя! Сьогодні Родіона, або Руфи.
Період, коли Сонце зустрічається з Місяцем.
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