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Топ новини
Конгрес США затвердив держбюджет із
$560 мільйонами для України
Після кількох тижнів політичних переговорів та досягнення
компромісів Сенат США затвердив більшістю голосів
консолідований проект державного бюджету...

Палата представників США підтримала
нові санкції проти КНДР
Нижня
палата
американського
Конгресу
майже
одностайно затвердила законопроект, який розширює
санкції проти Північної Кореї через її провокаційну...

В Україну прилетів головний фаворит
Євробачення-2017
У четвер ввечері в київському аеропорту "Бориспіль"
приземлився
італієць
Франческо
Габбані,
якому
букмекери з перших днів пророкують перемогу на
міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2017.
http://archive.sendpulse.com/05e5e794/?_ga=2.99312606.1501061545.1493981553-1343383106.1487161111
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Світ

У Венесуелі убитий лідер студентського
руху
У
Венесуелі
убитий
лідер
студентського
політехнічного університету штату Ансоатегі
Лопес. Про це повідомляє Globovision.

Палата представників прийняла
медстрахування Трампа

руху
Хуан

план

Палата представників США після довгих спроб у четвер
прийняла з мінімальною перевагою новий законопроект
щодо медичного страхування в країні, який замінить так
званий Obamacare...

Трамп і Папа Римський
наприкінці травня

зустрінуться

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Папою
Римським Франциском у Ватикані 24 травня. Про це
повідомляє агентство Reuters з посиланням на...

Трамп дозволив церкві політичну агітацію
Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ
про релігійні свободи, що пом'якшує заборону на
політичну агітацію в церкві. Про це повідомляє Російська
служба ВВС.

Туск попереджає, що гарячі суперечки
можуть зірвати переговори про Brexit
Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав
переговори щодо Brexit "достатньо складними". При
цьому він застеріг: якщо сторони почнуть сперечатися ще
перед

Спікер парламенту
відставку

Хорватії

подав

у

Спікер парламенту Хорватії Божо Петров подав у
відставку після спроби відправити у відставку міністра
фінансів Здравко Маріча. Про це повідомляє Balkan
Insight.

Американські ВПС перехопили одразу
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Американські ВПС перехопили одразу
чотири російські літаки біля Аляски
Американські винищувачі перехопили одразу чотири
російські літаки біля берегів Аляски – два застарілих
стратегічних бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі...

Російський
художник
Павленський
отримав політичний притулок у Франції
Російський художник Петро Павленський отримав
політичний притулок у Франції. Про це повідомляє ВВС з
посиланням на адвоката художника.

Ракета Ariane-5 стартувала з космодрому
Куру
Ракета-носій Ariane-5 успішно стартувала з космодрому
Куру у Французькій Гвіані. Про це повідомляє компаніяоператор космодрому Arianespace. Запуск ракети
відбувся

Україна

Доба в АТО: бойовики застосовують
артилерію на всіх напрямках
За минулу добу бойовики 58 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО... десять військовослужбовців
Збройних Сил України отримали поранення.

Бойовики забили мешканця Станиці
Луганської під час "роз’яснювальної
бесіди"
У Луганську бойовики під час "роз’яснювальної бесіди" до
смерті
забили
38-річного
мешканця
Станиці
Луганської. Про це повідомляє відділ комунікації поліції...

Донецька фільтрувальна станція - досі
без світла
Станом на ранок п'ятниці Донецька фільтрувальна
станція залишається знеструмленою. Про це повідомляє
прес-служба ДСНС.

Захоплені бойовиками підприємства в
ОРДЛО зупиняються - Тука
Захоплені окупантами українські підприємства в ОРДЛО
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Захоплені окупантами українські підприємства в ОРДЛО
зупиняються. Про це в ефірі "5 каналу" заявив заступник
міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО

Після загибелі громадянина США
Донбасі ОБСЄ знову обстрілюють

на

Після загибелі на Донбасі громадянина США зі складу
спостережної місії ОБСЄ два тижні тому, інші спостерігачі
продовжують піддаватися небезпеці, залякуванням та...

МЗС перевіряє дані про кримський вояж
муфтіїв з Білорусі та Естонії
Міністерство закордонних України перевіряє інформацію
про відвідування анексованого Криму муфтія з Білорусі
Абу-Бекіра Шабановича і муфтія з Естонії Ільдара
Мухамедшина.

Нормандський формат продовжить свою
роботу - Кулеба
Незважаючи на паузу в зустрічах Нормандської четвірки на
вищому рівні, обумовлену майбутніми виборами у Франції
та Німеччині, зустрічі представників усіх чотирьох країн...

У Росії ФСБ затримала українця
Федеральна служба безпеки Росії затримала в Краснодарі
громадянина України. Про це "Інтерфаксу" повідомили в
групі громадських зв'язків управління ФСБ Росії по
Краснодарському краю.

Точка зору

Підприємство та його
мучусь, але не каюсь

1С:

караюсь,

Кожне четверте підприємство в Україні користується
російським бухгалтерським «софтом». Про ризики ні, не
чули. Рада національної безпеки попередила...

Суспільство

5 травня. Пам’ятні дати
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5 травня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1581 році, вийшов друком перший
східнослов’янський календар і водночас останнє видання
Івана Федорова – «Хронологія». Сталася ця знаменна...

Майже 25 тисяч дітей-біженців у Європі
знаходяться без своїх сімей
У Європі сьогодні майже 25 тисяч дітей- біженців
знаходяться без сімей. Статистику дитячого фонду ООН
ЮНІСЕФ наводить німецький портал новин телекомпанії...

Українська документалка "Рідні" здобула
головний приз на МКФ в Австрії
Головний приз 13-го Crossing Europe Film Festival Linz
отримала українська документальна стрічка режисера
Віталія Манського "Рідні". Про це повідомили в продакшнкомпанії "435 Films".

На Майдані запрацювали світломузичні
фонтани
На Майдані Незалежності у Києві офіційно запрацювали
оновлені “Великий” та “Малі” фонтани, які розташовані по
парній стороні Хрещатика біля торговельного центру
"Глобус".

Розенко
пояснив,
навіщо
виділяти
мільярд на Всеукраїнський перепис
Гроші, що будуть виділені на Всеукраїнський перепис
населення, - 1 млрд грн, - будуть витрачатися серед
усього іншого на оплату роботи людей...

5 травня: народний календар і астровісник
Сьогодні в нас Луки – ані хліба, ні муки… Чи ні? Сьогодні
Церква вшановує пам’ять апостола Луки, відомого як
автора одного з чотирьох Євангелій та одного з перших
іконописців.
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