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Топ новини
Хуг:
Загиблий
громадянином США

спостерігач

був

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ Александр Хуг уточнив, що внаслідок підриву
автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ загинув громадянин

Хуг: Другий травмований
ОБСЄ - громадянин Чехії

спостерігач

Другий співробітник Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ, який постраждав сьогодні від підриву автомобіля
місії на тимчасово окупованій території Луганщини...

Порошенко закликав до збереження
єдиного міжнародного фронту в політиці
санкцій щодо РФ
Президент України Петро Порошенко провів телефонну
розмову з Державним секретарем США Рексом
Тіллерсоном. Про це повідомляє прес-служба...
http://archive.sendpulse.com/6145cfce/?_ga=1.114845255.1343383106.1487161111

1/6

24.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 24.04.2017

Макрон
переміг
у
першому
президентських виборів у Франції

турі

Кандидат в президенти Франції від руху "Вперед"
Емманюель Макрон переміг у першому турі виборів. Як
пише The Telegraph з посиланням на МВС Франції, за
нього проголосували 23.75% виборців.

Фейгін пропонує Кремлю для поліпшення
відносин з Макроном повернути додому
Сущенка
Марк Фейгін, адвокат незаконно затриманого в Росії
кореспондента
Укрінформу
Романа
Сущенка,
запропонував Кремлю в знак примирення...

Світ

ОБСЄ чекає сприяння в розслідуванні
факту
загибелі її спостерігача під
Луганськом
ОБСЄ почала розслідування трагічного інциденту з
підривом автомобіля Спеціальної моніторингової місії та
загибелі її співробітника і чекає сприяння у цій роботі.

Макрон: Бажаю стати президентом усіх
французів
Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон
звернувся до французьких громадян із надією на
підтримку у другому турі виборів 7 травня.

Вибори у Франції: Казньов та партія
Олланда закликали підтримати Макрона
Соціалістична партія Франції, лідером якої є чинний
президент країни Франсуа Олланд, підтримає політика
Еммануеля Макрона у другому турі...

США вимагають від Росії забезпечити
повне
розслідування
загибелі
їх
громадянина на Луганщині
Сполучені Штати "шоковані й глибоко засмучені" смертю
громадянина США, який служив на посаді фельдшера в
СММ ОБСЄ, та вимагають від Росії забезпечити...
http://archive.sendpulse.com/6145cfce/?_ga=1.114845255.1343383106.1487161111
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Провокація
бойовиків
залякування СММ ОБСЄ
експерт

є
спробою
- польський

Провокація проти спостережної моніторингової місії ОБСЄ
є спробою залякування. Важливо, щоб ОБСЄ не піддалася
на провокацію і місія нормально продовжила свою
роботу.

Російські
хакери
Міноборони Данії

зламали

пошту

Російські хакери два роки отримували інформацію з
недостатньо захищених електронних поштових скриньок
співробітників міністерства оборони Данії.

Четверо військових загинули
підрив бомби у Пакистані

через

У Пакистані загинули четверо військових, троє поранені
через підрив бомби, закладеної на узбіччі. Про це
повідомляє Радіо Свобода.

Канада хоче якомога швидше переглянути
вільну торгівлю із США
Канада готова до перегляду умови Північноамериканської
зони вільної торгівлі, що об’єднує ринки Мексики, США та
Канади. Про це в ефірі радіо CBC заявив міністр...

Китай і Іран підписали комерційний
контракт щодо ядерного реактора
Китайська компанія CNEIC і Китайський інститут атомної
енергії (CIAE) підписали перший комерційний контракт з
Іранською інженерно-будівельною компанією ядерної...

Україна

Доба в АТО: 34 ворожих обстрілів, один
боєць загинув
Російсько-терористичні підрозділи продовжують вести
вогонь по позиціях Сил АТО. За минулу добу ворог 34
рази обстріляв опорні пункти Збройних Сил України.

Медичні

підрозділи

ЗСУ

будуть

забезпечуватись за стандартами НАТО

http://archive.sendpulse.com/6145cfce/?_ga=1.114845255.1343383106.1487161111
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забезпечуватись за стандартами НАТО
Міністерство охорони здоров'я України спільно з
Міноборони опрацювали проект наказу про Порядок
постачання медичного майна Збройним силам України...

Фесенко: Інцидент із місією ОБСЄ своєрідний теракт та елемент гібридної
війни
Підрив автомобіля місії ОБСЄ на неконтрольованій
території - це своєрідний теракт, а те, що бойовики
звинувачують в цьому Україну - елемент гібридної війни.

Держдеп повідомив деталі
Порошенка й Тіллерсона

розмови

Президент України і держсекретар США обговорили в
неділю подробиці візиту глави Держдепу до Москви,
питання реформ в Україні, інцидент зі смертю...

Світове українство підтримало Супрун
Українська діаспора підтримує реформу системи охорони
здоров'я України, запропоновану Уляною Супрун. Про це
йдеться у заяві Світового конгресу українців...

Точка зору

«Біля Тиси, біля Хуста О-ОТАКА росте
капуста!»
Кореспонденти Укрінформу побували в "капустяній
столиці" країни - селі Заріччя на Закарпатті. Відомі строфи
з дитячого віршика Лідії Повх про «Отаку» капусту...

Суспільство

24 квітня. Пам’ятні дати
З вечора 23 на 24 квітня в Ізраїлі відзначається Йом гаШоа – День Катастрофи і героїзму євреїв. Йом га-Шоа,
або як його ще називають День пам’яті Голок осту чи
День...

В Англії виявили пергаментний текст

http://archive.sendpulse.com/6145cfce/?_ga=1.114845255.1343383106.1487161111
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В Англії виявили пергаментний текст
Декларації незалежності США
Двоє науковців з Гарвардського університету виявили в
Англії рідкісний документ – пергаментний текст Декларації
незалежності США. Як повідомляє Радіо Свобода, єдина...

Українські хірурги створили новий тип
серцевого клапана
Українські фахівці розробили абсолютно новий тип
серцевого клапана з нітінола, сконструйований за
принципом Геймліха, який дозволить
здешевити
операції..

Україна обрала 30 ветеранів АТО для
участі в "Іграх нескорених"
Відібрано
30
кандидатів
Міжнародних
мультидисциплінарних змагань колишніх і діючих
військових "Ігри нескорених" (Invictus Games), які після...

Hubble зробив неймовірний знімок двох
спіральних галактик
За допомогою космічного телескопа Hubble вчені з NASA
отримали знімок двох галактик NGC 4302 і NGC 4298. Про
це повідомляють в агенстві NASA.

24
квітня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Антипи-Водогона; «Хто пахає – того Бог
кохає».
Сьогодні
священномученика
Антипи
Пергамського, котрий був учнем Іоанна Богослова.
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