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Топ новини
США назвали умови для переговорів з
КНДР
Сполучені Штати відкриті для переговорів з Північною
Кореєю лише в тому разі, якщо правлячий режим у
Пхеньяні підтвердить гарантії ядерного роззброєння...

В Авдіївці відновили електропостачання
Станом на 7 годину 28 квітня централізоване
електропостачання
міста
Авдіївка
на
Донеччині
відновлено за рахунок підключення в тестовому режимі
нової лінії...

Україна зупиняє легалізацію польських
пам’ятників – В’ятрович
Інститут національної пам’яті призупиняє легалізацію
польських меморіальних об’єктів в Україні та наполягає на
об’єктивному розслідуванні всіх фактів нищення...
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У Конгресі США стежитимуть за справами
Сенцова, Сущенка та інших
Гельсінська комісія
Конгресу Сполучених Штатів
зосереджуватиме увагу на розвитку ситуації зі справами
Олега
Сенцова,
Романа
Сущенка,
Олександра
Кольченка..

У Парижі поліція розганяла сльозогінним
газом мітинги проти Макрона і Ле Пен
У Парижі сталися зіткнення молоді з правоохоронцями
під час демонстрації проти кандидатів у президенти
Франції Марин Ле Пен й Еммануеля Макрона.

Демонстранти взяли штурмом парламент
Македонії
У столиці Македонії Скоп'є в четвер, 27 квітня, сотні
демонстрантів взяли штурмом парламент. Як повідомляє
DW, в четвер, 27 квітня, прихильники колишнього...

Світ

У Трампа вважають перші 100 днів
президентства його успіхом у зовнішній
політиці
Перші 100 днів перебування президента США Дональда
Трампа на посаді засвідчили успіх на найбільш
актуальних напрямах зовнішньої політики після тривалого
періоду...

Авіаудари Туреччини створили небезпеку
для сил США в Сирії й Іраку – Держдеп
Односторонні й неузгоджені дії турецьких ВПС, які завдали
авіаударів по об'єктах в Сирії та Іраку, спричинили втрати
у дружніх сил, а також створили загрозу безпеці...

Прибічники Асада крадуть гуманітарку представник США в ООН
Урядові сирійські війська та прибічники Асада не тільки
блокують доступ гуманітарної допомоги ООН в райони,
що продовжують перебувати під облогою, але й
розкрадають

Пентагон

почав

розслідування
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Пентагон
почав
розслідування
фінансових угод Майкла Флінна
Міністерство
оборони
США
розпочало
офіційне
розслідування щодо отримання колишнім генералом,
радником президента США Майклом Флінном великих...

Представник США в ООН радить тиснути
не на Асада, а на Москву
Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі
виступила з різкою заявою проти Росії через те, що вона
продовжує підтримувати кривавий режим Асада...

Європарламент
зловживаннях

звинувачує

Шульца

в

Європейський парламент висунув низку звинувачень на
адресу свого колишнього керівника, а нині кандидата на
пост канцлера ФРН Мартіна Шульца.

Колишній канцлер ФРН
журналіста мільйон євро

відсудив

у

Екс-канцлер Німеччини Гельмут Коль виграв суд проти
журналіста
Геріберта
Швана,
який
видав його
біографію. Про це повідомив телеканал ARD.

Україна

Під Красногорівкою загинув військовий,
ще четверо отримали поранення - штаб
АТО
Під
час
обстрілу
бойовиками
опорного
пункту
механізованої бригади поблизу Красногорівки один
військовослужбовець загинув, ще четверо поранені.

Піротехнікам залишилося очистити 15 га
території довкола Балаклії
Нерозмінованими залишаються важкодоступні місця:
лісосмуги та болотиста місцевість у 100-метровій зоні від
знищеного вибухами балаклійського арсеналу.

Окупанти тримають у полоні вже 127
українців - Геращенко
Перший заступник ВР Ірина Геращенко зустрілась з
Генеральним директором Управління зовнішньої політики
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Генеральним директором Управління зовнішньої політики
МЗС Португалії Франсішку Антоніу Дуарте Лопешом.

У МІП кажуть, що російська пропаганда
"сіє зраду" до 9 травня
Українці можуть вільно та за власним бажанням
відзначати 9 травня перемогу над нацизмом у Другій
світовій війні. Втім російська пропаганда щороку...

ГПУ порушила кримінальну справу за
фактом вбивства Ніла Хасевича
Генеральна прокуратура розпочала розслідування за
фактом вбивства у 1952 році художника Ніла Хасевича
капітаном Борисом Стекляром.

Луценко:
Закарпатські
митники
пропустили майже тонну бурштину в
Угорщину
Митники Угорщини затримали в транспорті, який виїхав з
України, контрабанду – 125 002 пачок сигарет та 916
кілограмів бурштину-сирцю. Про це повідомив...

У
Краматорську
обговорили
проект
розвитку телерадіомовлення на вільних
територіях Донеччини – Жебрівський
У Краматорську на рівні Міністерства інформаційної
політики України та Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення обговорили проект розвитку

Уряд
поки
не
визначив
монетизації субсидій - Зубко

механізм

Рішення Кабінету міністрів України, яке було ухвалене
вчора на урядовому засіданні, щодо грошової компенсації
1,5 млн господарств за зекономлені субсидії, не містить...

Точка зору

Пхеньян потрібний Пекіну лише злий і з
бомбою
Тому, хоча військовий удар США по КНДР відкладається,
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Тому, хоча військовий удар США по КНДР відкладається,
однак його ймовірність не зменшується. З останніх
повідомлень на цю тему відзначимо учорашній збір усіх
ста сенаторів США ...

Гібридна війна
невивчені уроки

«Бронзової

ночі»

-

Що потрібно знати Україні про заворушення, які були
інспіровані в Естонії 10 років тому. У ніч з 26 на 27 квітня
виповнилося рівно десять років події, яка залишилася...

Чи нашкодили
квітневі холоди?

майбутньому

врожаю

Фруктові дерева, суниці, полуниці та цукровий буряк
можуть
постраждати,
зерновим
–
шкоди
не
завдано.
Арктичний
холод
і
аномально
низькі
температури

Суспільство

28 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні 70-та річниця сумнозвісної операції «Вісла» депортації
українців
з
їх
етнічних
земель
у
Польщі. Операція «Вісла» розпочалася о 4 годині ранку...

Нижня палата парламенту Німеччини
схвалила обмеження на носіння нікабу
Нижня палата парламенту Бундестагу схвалила ряд
заходів безпеки, що обмежують носіння елементів одягу,
що
закривають
обличчя.
Документ
забороняє
державним...

Китай побудує ще 2 млн базових станцій
4G
Кількість абонентів мобільного зв'язку 4G в Китаї
збільшилася за три місяці з 770 млн до 836 млн. Такі
статистичні
дані
станом
на
кінець
березня
оприлюднило...

Супрун назвала вакцинацію
національної безпеки

питанням

Проведення щеплень дітям від найбільш поширених
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Проведення щеплень дітям від найбільш поширених
інфекційних захворювань – це питання національної
безпеки. Про це на брифінгу з нагоди...

У
Держкомтелерадіо
відрізняти ворожі книжки

пояснили

як

Затверджено рекомендації з підготовки рецензій на
видання, які мають походження чи виготовлені та/або
ввозяться з території держави-агресора...

Відомий угорський музикант привіз до
Чернігова свою "Таємничу Україну"
У рамках IX Міжнародної Пасхальної асамблеї "Духовність
єднає Україну", в Чернігові виступили відомий угорський
музикант, композитор, етнограф, володар багатьох...

28
квітня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Пуда; «Де лад – там і клад». Церква вшановує
пам’ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима, які
були учнями апостола Павла і проповідували...
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