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Топ новини
Оновлений
проект
бюджету
США
передбачає понад $560 млн для України
Консолідований закон про бюджетні асигнування США на
2017 фінансовий рік, представлений у Конгресі
Сполучених штатів, передбачає виділення...

У Білому домі розповіли, про що говорили
Трамп і Путін
Телефонна розмова у вівторок президента США
Дональда Трампа з російським лідером Володимиром
Путіним стосувалася, головним чином, ситуації в Сирії, а
також...

У Пентагоні визначають загрозу з боку РФ
на рівні тероризму
Командування спеціальних операцій США визначає
рівень загрози з боку Росії одним із найвищих, який
перебуває в одному списку із викликами...
http://archive.sendpulse.com/9405658a/?_ga=2.25465854.237804541.1493806746-1343383106.1487161111
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Всесвітній день свободи преси: Генсек
ООН закликав захищати свободу ЗМІ
Журналісти часто ризикують своєю свободою, здоров'ям
та життям, щоб донести правду і запобігти засилля
дезінформації, тому необхідно, щоб світові лідери...

Євробачення:
сьогодні
роздадуть автографи

учасники

Перша автограф-сесія учасників пісенного конкурсу
"Євробачення-2017" відбудеться у середу 3 травня. Про
це повідомляє UA:Перший.

Світ

Прем'єр Ізраїлю заявив, що в
залишилися десятки тонн хімзброї

Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в ефірі
«Дев'ятого телеканалу» дав оцінку запасів хімічної зброї,
що залишається в Сирії. «Перш за все, там залишилося...

У Франції провели
рейди в трьох містах

антитерористичні

У трьох французьких містах - Руані, Роані і Вільнев-д'Аску
- в рамках антитерористичної операції поліція затримала
п'ятьох осіб. Про це повідомляє The Local France.

У Британії розпустили парламент
Напередодні дострокових виборів припинив свою роботу
парламенту Великобританії. Відповідно до британського
законодавства, він повинен бути розпущений за 25
робочих днів до проведення загальних виборів.

Тіллерсон назвав розмову Трампа
Путіним "дуже конструктивною"

з

Державний секретар США Рекс Тіллерсон позитивно
оцінив телефонну розмову між лідерами США і Росії у
вівторок, назвавши її детальною й конструктивною.

Клінтон звинуватила кампанію Трампа в
координації дій з росіянами
Колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон
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Колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон
звинуватила президентську кампанію Дональда Трампа у
координації її дій з російським урядом.

Трамп відповів Клінтон на звинувачення у
зв'язках із росіянами
Президент США Дональд Трамп заперечив координацію
своєї президентської кампанії з діями росіян, які після
оприлюднення листів з пошти демократів зменшили...

Тіллерсон і Лавров можуть зустрітися на
Алясці наступного тижня
Державний секретар США Рекс Тіллерсон головуватиме
наступного тижня на зустрічі глав зовнішньополітичних
відомств Арктичної ради, до складу якої входить також...

ФБР проситимуть розслідувати, як Росія
відмила $22 мільярди у Молдові
Антикорупційна прокуратура Молдови планує звернутися
до Федерального бюро розслідувань США з проханням
надати допомогу в розслідуванні кримінальної справи...

Індія
випробувала
крилату
ракету
"БраМос" модифікації "земля-земля"
Індійські військові у вівторок здійснили успішний пуск
модернізованої крилатої ракети "БраМос". Про це
повідомляє видання The Times of India.

Україна

Доба в АТО: бойовики гатять з мінометів,
зенітних установок і БМП
За минулу добу бойовики 63 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО... один військовослужбовець ЗСУ
загинув, ще семеро захисників отримали поранення.

Донецька фільтрувальна станція досі без
світла
Станом на ранок середи Донецька фільтрувальна станція
залишається без електропостачання. Про це повідомляє
прес-служба ДСНС.
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У поліції розповіли, з чим зіткнулися в
Одесі 2 травня
Одеські правоохоронці 2 травня виявили кілька фактів
незаконного обігу наркотичних речовин і один факт
виявлення холодної зброї. Про це начальник поліції...

Точка зору

Чи легко бути патріотом. "Правий сектор"
Сергія Стерненка"
Загроза безпеки Одеси буде існувати доти, доки Росія
тримає Україну під прицілом. Чи легко бути патріотом
сучасної України в сучасній Україні? - це питання лягло...

Одеське Куликове поле 3 роки потому: як
це було
2 травня в Одесі, схоже, стає датою збору пенсіонерів, які
нудьгують за радянською молодістю. "Сакральна дата"
для деяких одеситів - 2 травня. Цьогоріч виповнилося...

Кіноман: Із джунглів у відкритий космос і
назад
Фестивалі місяця обіцяють вам зустріч з братами Люм'єр
і британським театром у кіно. Травневий кінорепертуар
пропонує випробуваним шанувальникам кіно справжній...

Суспільство

3 травня. Пам’ятні дати
Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Відзначається з
ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки
Генеральної Асамблеєї ООН.

Українська

пара-каратистка

завоювала
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Українська пара-каратистка завоювала
"золото" на чемпіонаті Європи
Українська пара-каратистка Каріна Айрапетян завоювала
золото на чемпіонаті Європи. Титул чемпіонки львів'янка
виборола на змаганнях серед атлетів з обмеженими...

Українка Ілона Семків – срібний призер ЧЄ
з боротьби
У
фіналі вона поступилась колишній українці Марії
Стадник. Українка Ілона Семків виборола срібну медаль
чемпіонату Європи з жіночої боротьби у ваговій категорії...

Принц Вільям хоче відсудити у таблоїдів
$1,6 млн за фото дружини топлес
Британська королівська сім'я вимагає з двох французьких
таблоїдів півтора мільйона євро компенсації за публікації,
на якій дружина принца Вільяма Кейт сфотографована...

У Голлівуді скасували перший страйк за 10
років
Голлівудські сценаристи і представники кіностудій у ніч на
вівторок змогли домовитися про скасування страйку через
низькі, на думку письменників, відрахування з кінофільмів.

Apple повідомила про падіння продажів
iPhone
Компанія Apple повідомила про падіння продажів iPhone в
другому кварталі 2017 року на 1% у порівнянні з
аналогічним періодом в 2016 році.

У США заарештували володаря дев'яти
Grammy
У США був затриманий один з найбільш популярних
виконавців Латинської Америки Луїс Мігель. Про це
передає "Комерсант". Співак здався американським...

NASA виявила зародження
планет, схожої на нашу

системи

Вчені, що працюють у проекті американського космічного
агентства NASA, виявили на відстані 10,5 світових років
систему планет, яка нагадує Сонячну систему...

3 травня: народний календар і астровісник
Сьогодні Федора Трихини або Власяника; у маю і баба в
http://archive.sendpulse.com/9405658a/?_ga=2.25465854.237804541.1493806746-1343383106.1487161111

5/6

03.05.2017

Єдина країна - Україна і світ - 03.05.2017

Сьогодні Федора Трихини або Власяника; у маю і баба в
раю: як не затанцює, то хоч молодість згадає. Народився
святий преподобний Феодор у Константинополі...
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