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Топ новини
Комітет міністрів РЄ підтримав "кримську"
резолюцію ООН, яку блокував Кремль
Комітет міністрів Ради Європи підтримав виконання
"кримської" резолюції Генасамблеї ООН. Про це в Твітері
повідомив міністр закордонних справ України...

Палата представників США прийняла
законопроект щодо протидії впливу Росії
Нижня палата Конгресу США прийняла законопроект,
який розширює зусилля американського уряду щодо
протидії впливу Росії на внутрішню політику Сполучених
Штатів...

Сьогодні
розпочинається
Януковичем

суд

над

Сьогодні, 4 травня, розпочнеться суд над президентомвтікачем Віктором Януковичем, якого звинувачують у
державній зраді. Про це повідомив генеральний прокурор
України Юрій Луценко.
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України Юрій Луценко.

Світ

Кількість жертв вибуху на шахті в Ірані
зросла до 35
Кількість жертв вибуху на вугільній шахті поблизу міста
Азадшахр на півночі Ірану зросла до 35 осіб. Про це
повідомляє Reuters, посилаючись на дані уряду Ірану.

Стрілянина в американському коледжі:
двоє людей загинули
Щонайменше, тіла двох людей були знайдені на території
студентського кампусу в місті Даллас, штат Техас, після
повідомлень про стрілянину в середу.

У Польщі затримали "нічного вовка" через
загрозу безпеці країни
Польські прикордонники затримали в місті Мисловіце на
півдні країни громадянина Росії, який становить загрозу
для безпеки країни. Росіянина, як згодом виявилося...

Макрон виграв останній раунд дебатів у
Ле Пен
Лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон показав себе
більш переконливо під час теледебатів із головою
ультраправої партії Національний фронт Марін Ле Пен.

ООН закликає до відновлення сирійських
переговорів в Астані
Після того, як сирійська опозиція демонстративно
залишила переговори в Астані через нові удари по них,
спецпосланець генсека ООН з питань Сирії...

Іран здійснив невдалий запуск ракети з
підводного човна - ЗМІ
Іранські збройні сили намагалися провести тестування
системи запуску ракет з підводного човна, яке зазнало
поразки. Про це повідомив у середу...

Україна
http://archive.sendpulse.com/34c017c4/?_ga=2.151583033.1213918723.1493894556-1343383106.1487161111

2/5

04.05.2017

Єдина країна - Україна і світ - 04.05.2017

Доба в АТО: в районі Авдіївки бойовики
застосовують танки та міномети
За минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь по
позиціях сил АТО... дев’ять військовослужбовців
Збройних Сил України отримали поранення.

Тука не пов'язує загострення в АТО із
зустріччю Меркель і Путіна
Останнє загострення ситуації на окупованих територіях
не пов'язано із проведенням переговорів у Сочі канцлера
ФРН Ангели Меркель з президентом РФ...

Інтерпол відмовився шукати Ставицького
й Онищенка
Інтерпол припинив розшук екс-міністра енергетики часів
Януковича - Едуарда Ставицького та депутата
Олександра Онищенка, щодо якого НАБУ веде...

Горбатюк розповів, чому Інтерпол зняв з
розшуку Януковича та Клюєва
Комісія Інтерполу вирішила зняти з міжнародного розшуку
екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра,
екс-секретаря РНБО Андрія Клюєва та інших...

Рішення Інтерполу щодо Януковича буде
оскаржене – ГПУ
Рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку екс-президента
Віктора Януковича буде оскаржене. Про це заявив
начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ...

Захист Сущенка готується до розгляду
скарги на продовження арешту
Адвокат незаконно затриманого в Росії кореспондента
Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що
вони з підзахисним готуються до розгляду скарги...

МЗС: Комітет міністрів РЄ підтвердив
незмінність позиції щодо України
Комітет міністрів Ради Європи в черговий раз підтвердив
незмінність позиції стосовно незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України у межах...
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Точка зору

Сочинський бліц Меркель
Давно минули часи, коли німецькі керівники із
задоволенням стояли на Червоній площі під спалахи
камер. Менше п'яти годин провела...

Суспільство

4 травня. Пам’ятні дати
Цього дня 1915 року закінчилися бої між Легіоном
Українських Січових Стрільців і російськими військами за
гору Маківка. Жорстокі позиційні бої за Маківку...

У Києві вандали спаплюжили пам'ятник
Героям Небесної Сотні
У Голосіївському районі Києва вандали спаплюжили
пам'ятник Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє "5
канал".

Київгаз відключив 40 котелень у дев’яти
районах столиці
Станом на сьогодні ПАТ "Київгаз" припинив постачання
газу 40 котельним, які знаходяться в управлінні ПАТ
"Київенерго". Про це йдеться на сайті "Київенерго".

Підручники для 9 класу можна буде
скачати в електронному вигляді
Підручники
для
9
класів,
видавництво
яких
здійснюватиметься за державний кошт, будуть мати
безкоштовну електронну версію.

У Росії можуть заблокувати
WhatsApp і Telegram

Viber,

Популярні месенджери Viber, WhatsApp та Telegram
знаходяться під загрозою блокування в РФ. Про це пише
портал znaj.ua.

NASA показало космічне "цунамі"
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NASA показало космічне "цунамі"

Астрономи NASA за допомогою радіотелескопа Chandra
зафільмували дивовижне явище – космічне "цунамі" з
гарячого газу. Про це повідомляється на сайті Агентства.

4 травня: народний календар і астровісник
Сьогодні Прокла; «Хай буде з вами сила!». Сьогодні
шанувальники всесвітньо відомої кіносаги «Зоряні війни»
святкують День Зоряних воєн, перший фільм якої...
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