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Топ новини
США ініціюють посилення міжнародних
санкцій проти КНДР
Сполучені Штати мають намір посилити економічний,
політичний і дипломатичний тиск на режим Пхеньяна з
метою примушення його до мирних переговорів.

Human Rights Watch вивчає ситуацію з
Романом Сущенком
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch
(HRW) відстежує справи Олега Сенцова, Романа Сущенка
та багатьох інших політв'язнів в Росії, які переслідуються...

Конгресу США запропонували
Кадирова до Списку Магнітського

внести

Відомий російський опозиціонер, соратник Бориса
Нємцова, Володимир Кара-Мурза, який пережив дві
спроби смертельного отруєння в Москві, запропонував...
http://archive.sendpulse.com/811ed692/?_ga=2.214887826.484078620.1493289607-1343383106.1487161111
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Путін
дав
українському
громадянство РФ

політологу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про
надання
россійського
громадянства
українському
соціологу, засновнику компанії...

Суд у справі Насірова взяв перерву до
ранку
Суддя Вікторія Кицюк оголосила перерву у засіданні з
розгляду продовження запобіжного заходу чолі ГФС
Роману Насірову. Засідання продовжиться 27 квітня
09:45.

Світ

У Білому домі відбувся секретний брифінг
щодо КНДР для сенаторів США
Повний склад американського Сенату - всі 100
законодавців верхньої палати Конгресу - прибули у середу
в Білий дім на секретний брифінг щодо ситуації навколо...

Берлін та Пекін застерігають від ескалації
навколо Корейського півострова
ФРН і КНР виступають за мирне вирішення конфлікту на
Корейському півострові і вітають ті кроки США, які не
ведуть до ескалації. З такими заявами виступили глави...

Трамп
призупинив
вихід
міжнародної угоди NAFTA

США

з

Після розмови з президентом Мексики і прем'єр-міністром
Канади в середу глава Білого дому Дональд Трамп
прийняв рішення призупинити процес виходу США...

Меркель: Захист зовнішніх кордонів питання виживання ЄС
Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає недостатніми
попередні заходи щодо захисту зовнішніх кордонів
ЄС. Свою думку в зв'язку з цим вона висловила у середу...

Рада
Європи:
Росія
та
Іран
використовують Інтерпол для політичних
цілей
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цілей
Європейські парламентарії визнали Росію й Іран серед
групи
країн,
які
зловживають
«червоними
повідомленнями» Інтерполу з метою арешту політичних...

Трамп
пропонує
податки

суттєво

скоротити

Президент Дональд Трамп в середу запропонував різке
скорочення корпоративних та індивідуальних податків, що,
на його думку, має стимулювати розвиток середнього...

Вибух автобуса у Стамбулі: є постраждалі
У Стамбулі в результаті вибуху в мікроавтобусі
приватного університету постраждали п'ять осіб. Про це
повідомляє турецька газета Hurriyet.

Іракська армія вибила ІДІЛ з давнього
міста
Іракської армії вдалося звільнити від бойовиків ІДІЛ
археологічний пам'ятник – стародавнє місто Хатра (ЕльХадр), який розташований на півночі країни...

Євросоюз
Угорщини

може

ввести

санкції

проти

Євросоюз почав штрафну процедуру проти Угорщини
через новий закон про вищу освіту, який може призвести
до закриття Центрально-європейського університету...

Венесуела вирішила вийти зі складу
Організації американських держав
Каракас ініціює вихід країни із Організації американських
держав (ОАД). Про це заявила глава МЗС Венесуели Делсі
Родрігес, передає Reuters. За словами міністра...

Україна

Доба в АТО: по Мар'їнці бойовики гатили
із БМП та гранатометів
Ситуація у зоні АТО загострюється. За минулу добу
підрозділи
російсько-окупаційних військ
47
разів
відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє...
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відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє...

ГПУ оприлюднила
прокурорів

склад

нової

Ради

Всеукраїнською конференцією прокурорів обрано 11
членів
Ради
прокурорів
України
та
5
членів
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Справа Мартиненка:
Суд відправив
гендиректора "СхідГЗК" під домашній
арешт
Директора державного підприємства «Східний гірничозбагачувальний комбінат» Олександра Сорокіна взяли під
нічний домашній арешт строком на два місяці.

Польські
націоналісти
пам’ятник воякам УПА

зруйнували

Активісти та представники польських націоналістичних
організацій 26 квітня розібрали на кладовищі села
Грушовичі поблизу Перемишля надгробний пам'ятник...

Порошенко:
Обговорили
можливості
експорту електроенергії в Білорусь
Президенти України і Білорусі Петро Порошенко та
Олександр Лукашенко обговорили можливості експорту
української електроенергії в Білорусь.

Насалик та спецпредставник Держдепу
США
обговорили
ситуацію
в
енергетичному секторі
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор
Насалик провів зустріч зі спеціальним представником і
координатором з міжнародних енергетичних питань...

Суспільство

27 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні в королівстві Нідерландів День короля –
національне і, крім того, найулюбленіше свято
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національне і, крім того, найулюбленіше свято
голландців. Як відомо, Нідерланди – спадкова монархія.

Теніс: Світоліна перемогла росіянку на
Istanbul Cup
Перша "ракетка" України Еліна Світоліна провела перший
матч на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) TEB BNP
Paribas Istanbul Cup-2017 у Стамбулі (Туреччина)...

Кличко і Джошуа провели
тренування у Лондоні

відкрите

Боксери
Володимир
Кличко
та
Ентоні Джошуа
напередодні головного бою цього року провели відкрите
тренування у Лондоні (Велика Британія).

Під час Євробачення у Києві стартує
фестиваль сучасного мистецтва «Kyiv Art
Week»
Під час проведення Євробачення в Києві відбудеться
другий
інтернаціональний
фестиваль
сучасного
мистецтва «Kyiv Art Week», що пройде з 4 по 7 травня...

У Києві 29 квітня стартує
фестиваль «Open Podil 2017»

16-денний

У Києві 29 квітня стартує культурно-мистецький проект з
організації розважальної зони «Feel Ukraine» - «Відчуй
Україну», яка представлятиме собою фестиваль...

Єгипет запроваджує систему електронних
віз
Єгипет у червні цього року планує впровадити систему
електронних віз для іноземців. Оформити такі в'їзні візи
можна буде не по приїзду до Єгипту, а з будь-якої точки...

NASA
розробила
кольчугу
для
космонавтів, надруковану на 3D-принтері
Інженери NASA розробляють спеціальну кольчугу, яка
слугуватиме способом захисту космічних кораблів і
космонавтів. Про це повідомляє Gizmodo.

Китай хоче побудувати базу на Місяці
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Китай хоче побудувати базу на Місяці

Представники Китаю і Європейського космічного
агентства обговорюють можливість будівництва бази на
супутнику Землі - Місяці. Про це повідомляє Bloomberg з
посиланням

27
квітня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Мартина-Лисогона; час ловити лисиць і тікати
від вовка. Сьогодні вшановується пам’ять святителя
Мартина, папи Римського.
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