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ТОП
Доба в АТО: бойовики активізувалися на
всіх напрямках
За минулу добу бойовики 85 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО... У штабі повідомили, що внаслідок
бойових дій минулої доби 8 бійців сил АТО отримали
поранення.

Порошенко: Журналістика в Україні стала
четвертою владою
Президент Петро Порошенко заявив, що журналістика в
Україні насправді стала четвертою владою, але закликав
журналістів бути об’єктивними і дотримуватися
стандартів.

Порошенко підписав
квоти на ТБ

закон

про

мовні

Президент Петро Порошенко підписав закон про мовні
квоти на телебаченні. Про це йдеться на офіційній
сторінці президента у Twitter.
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Із Києва до Перемишля запустять іще
один потяг - іншим маршрутом
З Києва до Перемишля запустять ще один потяг - через
Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Про це сказав
міністр інфраструктури України Володимир Омелян,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

СВІТ
Сенатор США: Втручання Росії є більш
масштабним, ніж повідомляється
Віце-голова Комітету з питань розвідки американського
Сенату Марк Уорнер наголошує, що повідомлення про
результати розслідування щодо наслідків втручання
Росії...

У США встановили причетність Росії до
кібер-атак на Чорногорію
Компанія FireEye, яка спеціалізується на комп'ютерній
безпеці, виявила слід російського підрозділу кібероперацій APT 28 у хакерських атаках на Чорногорію...

ФБР виявило слід російських хакерів в
інциденті з Катаром
Представники ФБР, які допомагають владі Катару
розслідувати інцидент
з появою
в державному
інформагентстві країни фейкового матеріалу, який призвів

Генпрокурор США просив Трампа про
відставку через розслідування щодо РФ ЗМІ
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс просив у
президента Трампа про свою відставку після того, як
самоусунувся від розслідування щодо Росії, однак той
йому відмовив.

У Трампа передумали створювати "центр
реагування" на компромат ЗМІ
Попри заявлені раніше наміри адміністрації Білого дому
створити так званий "центр реагування" на оприлюднення
в ЗМІ компрометуючої інформації щодо оточення Трампа..

США відновили удари з Середземного
моря в рамках операції проти ІДІЛ
Ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем «Джордж
Буш» в Середземному морі відновила операції в підтримку
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Буш» в Середземному морі відновила операції в підтримку
проведеної міжнародною коаліцією...

Коаліція завдала удару по силах Асада
Очолювані США сили міжнародній антитерористичній
коаліції знову завдали авіаудар по проурядових силах в
місті Ат-Танф на південному заході Сирії...

Попри заяву мера Лондона Трамп всеодно збирається до Британії
Попри заклик мера Лондона Садіка Хана скасувати
державний візит президента США до Великої Британії
після скандальних дописів глави Білого дому в Твітері...

РФ становить стратегічну небезпеку для
Канади – Фріланд
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд вважає,
що мілітаризована Росія безпосередньо загрожує Канаді
та демократичному світу загалом. Про це міністр заявила..

УКРАЇНА
МінТОТ: Слід подумати про альтернативні
проекти електропостачання на Донбасі
Українській владі слід серйозно підійти до розробки
проектів з альтернативного водо- та електрозабезпечення
Авдіївки, а також інших міст в районі лінії розмежування...

Гройсман: Ми категорично проти продажу
землі іноземцям
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що
земельна реформа має сприяти розвитку українського
села, але не повинна дозволити іноземцям купувати наші
землі.

МЗС висловило протест через візит до
окупованого Криму Валентини Матвієнко
Міністерство закордонних справ України висловив протест
у зв’язку з відвідуванням окупованого Криму російською
делегацією. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

ТОЧКА ЗОРУ
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ТОЧКА ЗОРУ
Шевченко: Ті, хто сьогодні не прокинувся,
повинні якнайшвидше прокидатися
Головний тренер «синьо-жовтих» назвав поразку від
Мальти «хорошим уроком». Головний тренер збірної
України Андрій Шевченко прокоментував сенсаційну
поразку 0:1 від 182-ї збірної у світовому рейтингу...

СУСПІЛЬСТВО
7 червня. Пам’ятні дати
Цього дня народився Петро Дужий (1916–1997),
український політичний діяч, поет, публіцист, редактор,
борець за свободу і незалежність України.

В сім'ї Джоржда і Амаль Клуні народилися
близнюки
Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль
стали батьками двох близнюків. Про це повідомляє у
вівторок агентство AP.

NASA
відкрило
десять
потенційно
небезпечних для Землі астероїдів
В рамках місії NEOWISE в 2016 році відкрито 97 раніше
невідомих об'єктів, серед них 28 — навколоземних, 64 — з
головного поясу астероїдів і п'ять — комет. Десять з них...

На дні Мертвого моря знайшли сліди
стародавньої катастрофи
Вчені з Тель-Авівського університету виявили сліди
древньої екологічної катастрофи, яка була викликана
людською діяльністю. Аналіз зразків, отриманих з дна...

В Японії почав вивергатися вулкан: попіл
піднімається на три кілометри
У вівторок, 6 червня, в Японії почав вивергатися вулкан
Сакурадзіма.
Про
це
з
посиланням
повідомляє IFLScience. За інформацією токійського...

У метро Тегерана зіткнулися
десятки людей поранені

потяги,

У Тегерані два потяги зіткнулися на станції метро Тарашт,
внаслідок чого поранення отримали щонайменше 48
пасажирів. Про це інформує АР...
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Бунт у мексиканській в’язниці: вбиті троє
поліцейських і охоронець
Через перестрілку у в'язниці мексиканського міста
Сьюдад-Вікторія в штаті Тамауліпас вбиті троє
поліцейських і один охоронець, ще шість людей отримали
поранення. Про це повідомляє Reutеrs.

7 червня: народний календар і астровісник
Сьогодні Івана-Головатого; на порядку денному – знову
капуста! Сьогодні Церква згадує третє віднайдення голови
Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
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Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки
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