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Топ новини
Україна
зупинила
постачання
електроенергії на окуповану територію
Національна
енергетична
компанія
"Укренерго"
повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на
територію ОРЛО припиняється. Про це йдеться...

США скликають спецзасідання РБ ООН на
рівні міністрів щодо КНДР
США у п'ятницю проведуть спеціальне засідання Радбезу
на рівні глав закордонних відомств 15-ти країн-членів з
метою обговорення загрози з боку КНДР.

США ввели найбільші в історії санкції
проти Сирії
Міністерство фінансів США заявило про запровадження
масштабного пакету санкцій проти режиму президента
Сирії Башара Асада у відповідь на хімічну атаку проти...
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Вибори у Франції: оголосили остаточні
результати першого туру
Згідно з остаточними результатами першого туру
президентських виборів у Франції, Емануель Макрон
набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен 21,30%.

Ле Пен подала у відставку з посади глави
«Національного Фронту»
Кандидатка у президенти Франції та лідерка ультраправої
партії «Національний Фронт» Марін Ле Пен заявила, що
залишає посаду глави партії. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

У ЄС відреагували на російську агресію та
тероризм в Україні
У європейській пресі згадали та підтвердили тероризм
Росії в Україні й у Європі. Про це пише у понеділок
брюссельське видання EU Today, повідомляє...

Допомога USAID в 2018 році для України
може скоротитись на 68,8%
Гасло президента США Дональда Трампа "Америка
передусім" включає план різкого скорочення допомоги
країнам, що розвиваються, у тому числі на 68,8% для
України.

Україна
презентує
в
національну програму

НАТО

Річну

Україна і НАТО проведуть засідання Комісії - темою є
презентація Річної національної програми
співробітництва з Альянсом. Українську делегацію на
засіданні Комісії...

Світ

США зберігають готовність завдати удару
по КНДР - Гейлі
Сполучені Штати все ще розглядають варіант завдання
удару по Північній Кореї у разі продовження з її боку
провокаційної поведінки, що включатиме подальші...

Новим

речником

Держдепу

стала

телеведуча з улюбленого шоу Трампа
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телеведуча з улюбленого шоу Трампа
Державний департамент США оголосив про офіційне
призначення на посаду речника відомства колишню
ведучу телешоу "Fox та його друзі" телеканалу Fox News...

Трамп планує скоротити внески США в
ООН
Президент Дональд Трамп заявив Сполучені Штати
вважають свою частину внесків у "неефективний" і
"роздутий" бюджет ООН завищеною й планують...

США протистоятимуть Росії в Афганістані
- глава Пентагону
Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що
Сполучені Штати протистоятимуть Росії в Афганістані
через те, що вона постачає зброю угрупованню Талібан у
цій країні.

Експертиза встановила, кому належить
голос на записах щодо MH17
Голос організатора транспортування по території
Донбасу комплексу "Бук", з якого був збитий літак рейсу
MH17,
належить
російському
офіцеру
Сергію
Дубинському.

Експерти сказали, хто в ЄС залишився
дружнім до Кремля
Експерти центру Kremlin Watch проаналізували зміни в
позиціях країн Євросоюзу по відношенню до Росії після її
агресії проти України і розділили їх на кілька умовних груп.

Помічника Каддафі оголосили в розшук
Колишнього керівника Агентства з внутрішньої безпеки
Лівії було оголошено в розшук за підозрою у вчиненні
воєнних злочинів. Про це повідомляє Reuters.

У Венесуелі зростає кількість загиблих у
протестах
Щонайменше одна людина загинула у понеділок під час
участі в протестах, що охопили Венесуелу. Про це
повідомляє Reuters.
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У Македонії знову вимагали дочасних
виборів парламенту
У столиці Македонії, Скоп’є, 24 квітня знову відбулися
протести проти залучення албанських партій до урядової
коаліції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Мексиці викрали радіоактивну речовину
Невизначена кількість радіоактивної речовини була
викрадена в понеділок у Мексиці. Про це із посиланням на
голову рятувальної служби Мексики Луїса Філіпе Пуенте
пише Reuters.

Україна

Доба
в
АТО:
Найгарячіше
Приморському напрямку

-

на

Ситуація у зоні АТО залишається контрольованою
Збройними Силами України. За минулу добу російськоокупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях...

У Мар’їнці під час обстрілу бойовики
поранили волонтера - МВС
Під час обстрілу бойовиками житлових кварталів Мар’їнки
Донецької області було поранено волонтера. Про це
повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

Тука: Донбас заборгував близько 11 млрд
грн за електроенергію
Заборгованість "Луганського енергетичного об’єднання"
перед ДП "Енергоринок" складає 5,2 млрд грн, а на
Донеччині - 5,8 млрд грн.

НАЗК дасть оцінку міністрам-поручителям
Мартиненка
Національне агентство із запобігання і протидії корупції на
підставі ухвали Солом'янського райсуду Києва дасть
оцінку діям міністрів, які взяли на поруки екс-депутата...
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В НБУ сказали, коли Приватбанк зможуть
пустити з молотка
Продати Приватбанк зможуть за 5 років, проте лише не
контрольний пакет акцій фінустанови. Про це заявила
очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва під час...

Україна
направить
РФ
ноту
щодо
виконання рішення Міжнародного суду
ООН
Україна звернеться до РФ за роз'ясненням, як саме вона
виконує проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо
ліквідації всіх форм расової дискримінації в окупованому...

Трамп і Меркель поговорили про КНДР,
Близький Схід і Україну
Американський і німецький лідери у понеділок мали
телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію
навколо Північної Кореї, Сирії, Ємену, а також в Україні.

Україна
повідомила
Канаду
про
завершення ратифікації Угоди про ЗВТ
МЗС України повідомило офіційну Оттаву про остаточне
завершення українською стороною процедури ратифікації
Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Точка зору

Український патріотизм як уміння послати
«москалів» під три чорти
Навіть в умовах українсько-російської війни у нас є
проблеми важливіші, ніж полеміка з російськими
пропагандистами. Давно відомо: російська пропаганда...

Суспільство

25 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні – Міжнародний день ДНК та Міжнародний день
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Сьогодні – Міжнародний день ДНК та Міжнародний день
боротьби з малярією. День ДНК – пам’ятний день, що
відзначається 25 квітня в деяких країнах світу...

У Ємені кожні 10 хвилин гине одна дитина
до 5 років - ООН
У Ємені дві третини населення країни потребують
гуманітарної допомоги, а кожні 10 хвилин гине дитина
молодше п'яти років. Про це повідомляє Управління з
координації гуманітарних питань (УКГП) ООН...

Елтона Джона шпиталізували - ЗМІ
Британський музикант Елтон Джон потрапив до
лікарні. Про це повідомляє Reuters з посиланням на його
прес-секретаря Френ Кертіс.

Розенко порахував, скільки грошей треба
на перепис українців
Віце-прем'єр
Павло
Розенко
оцінює
вартість
Всеукраїнського перепису населення в 1 млрд
гривень. Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

25
квітня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Радовниця – за повір’ям, душі померлих
зустрічаються з живими і єднаються в любові. У вівторок
наступного тижня після Великодня й через день після...
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