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ТОП
Вісім
країн
розірвали
відносини з Катаром

дипломатичні

За понеділок вісім держав розірвали дипломатичні
відносини з еміратом Катар. Вранці про таке рішення
заявили Бахрейн, Саудівська Аравія, Єгипет та...

Трамп не блокуватиме слухань Джеймса
Комі в Сенаті – Білий дім
Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп не
застосовуватиме своїх президентських повноважень для
того, щоб заблокувати слухання директора ФБР...

У США з'ясували, хто зливав секретну
інформацію в ЗМІ
Американські правоохоронні органи затримали й висунули
звинувачення 25-річній працівниці федеральної установи,
яка надіслала в американські ЗМІ секретну доповідь про...

Всі заарештовані у справі про теракт в
Лондоні відпущені на свободу
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Лондоні відпущені на свободу
Скотленд-Ярд повідомив, що 12 осіб, заарештованих у ході
розслідування суботнього теракту в Лондоні, відпущені на
свободу без пред'явлення звинувачень.

СВІТ
Теракт у Лондоні: один з нападників мав
ірландське посвідчення особи
Один з трьох нападників на Лондонському мосту був
марокканського походження та певний час проживав в
Ірландії. Про це повідомила ірландська телекомпанія
RTE.

Захоплення
заручника
кваліфікували як теракт

у

Мельбурні

За інформацією поліції, вчорашній інцидент у Мельбурні із
захопленням заручниці, під час якого загинула одна
людина та отримали поранення троє поліцейських...

Лідер опозиції в Британії закликає Терезу
Мей піти у відставку
У Великій Британії лідер опозиції Джеремі Корбін закликав
прем’єр-міністра Терезу Мей піти у відставку. Про це
повідомляє видання The Independent.

Трамп ініціює передачу
державного
контролю над авіарухом у приватні руки
Президент США Дональд Трамп анонсував план передачі
контролю над авіасполученнями в Сполучених Штатах від
Федерального авіаційного управління...

Розвідка США вважає спецслужби РФ
відповідальними за хакерські атаки - ЗМІ
Розвідувальне співтовариство США встановило, що перед
днем голосувань на президентських виборах у США
комп'ютери виборчих комісій були масово атаковані...

Чехія відмовилася приймати біженців за
квотами ЄС
Прага офіційно виступила проти рішення Брюсселя про
справедливий
розподіл
біженців
у
рамках
Євросоюзу. Чеський уряд у понеділок, 5 червня, вирішив...
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Індія запустила ракету, яка у майбутньому
зможе виводити на орбіту астронавта
Індія у понеділок, 5 червня, успішно запустила ракету, яка
в перспективі зможе виводити астронавта на орбіту. Про
це повідомляє ABC News.

УКРАЇНА
Доба в АТО: бойовики гатять з реактивних
систем та артилерії
Минулої доби російсько-терористичні бандформування 77
разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО,
обстрілювали й житлові квартали...

Бойовики обстріляли школу у Павлополі
Бойовики обстріляли Павлопільску загальноосвітню
школу. Обстрілом бойовиків будівлі завдано серйозних
руйнувань. Про це йдеться у заяві української сторони...

Вода для Авдіївки: Російська сторона
СЦКК надала гарантію тиші для ремонту
Українська сторона СЦКК отримала від російської сторони
гарантію на режим тиші протягом ремонтних робіт на
ЛЕП, що постачає електрику до Донецької фільтрувальної
станції.

Доброволець
Осмаєв
відновлюється після нападу

успішно

Чеченський доброволець Адам Осмаєв, на якого 1 червня
в Києві на Подолі було вчинено напад, успішно
відновлюється після кульового поранення.

Ціна на російський газ буде переглянута з
2014 року – Коболєв
Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв розповів про рішення
Стокгольмського арбітражу щодо терміну, з якого буде
здійснений перегляд цін на газ. Про це повідомляє...

Парубій обговорив з головою Палати
депутатів Італії інформбезпеку
Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив з
головою Палати Депутатів Італійської Республіки Лаурою
Болдріні реформи в Україні та інформбезпеку світу.
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ТОЧКА ЗОРУ
Початок безвізу між Україною та ЄС:
поляки готують кордон
11 червня - старт безвізу. Що чекає на українців при
перетині «нервового» українсько-польського кордону? З
опівночі 11 червня між Україною та ЄС запрацює...

Дубілет з «Привату» пішов, а його iGov
почав там паспорти «видавати»
Розробники iGov «подарували» системі Приват-24 свою
технологічну інновацію. На добру і незабутню згадку. У
перший день літа Приватбанк анонсував запуск нової...

СУСПІЛЬСТВО
Боб Ділан надав свою Нобелівську лекцію
і тепер може отримати премію
Шведська королівська академія отримала і виклала у себе
на сайті Нобелівську промову лауреата премії з
літератури американського рок-музиканта з одеським
корінням...

Apple презентувала лінійку новинок
Всесвітньо відома американська компанія – виробник
комп'ютерної техніки й програмного забезпечення Apple в
понеділок представила лінійку нових розробок...

Єдиний в РФ опозиційний журнал закрив
друковану версію
Головний редактор російського опозиційного видання The
New Times Євгенія Альбац оголосила про закриття
паперової версії журналу. Лист головного редактора...

"Диво-жінка" за перший вікенд встановила
рекорд
Фільм американської режисерки Петті Дженкінс "Дивожінка" ("Wonder Woman") побив рекорди касових зборів у
США і Канаді серед стрічок, знятих жінками.

6 червня: народний календар і астровісник
Шипшина цвіте – рум’янець року веде. Колись давно
Зелені свята тривали аж цілий тиждень, який називали
зеленими святками. Кожен день був сповнений певними...
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