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Топ новини
Доба в АТО:
бойовики гатять
забороненої зброї на всіх напрямках

із

Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь по
позиціях сил АТО фактично вздовж усієї лінії
розмежування... двоє українських захисників загинули,
ще 11 зазнали поранень, повідомили у штабі.

США мали запровадити величезні санкції
проти Росії ще під час анексії Криму –
Джуліані
Сполучені
Штати
вважають
кінцевою
метою
врегулювання
ситуації
на
Донбасі
відновлення
територіальної цілісності України, і жодних компромісів
щодо цього бути не може.

Європейське
агентство
з
безпеки
польотів запускає новий проект з
Україною
Європейське агентство з безпеки польотів (EASA)
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Європейське агентство з безпеки польотів (EASA)
запустило новий проект співпраці з Україною. Про це
кореспондентові Укрінформу повідомили в штаб-квартирі
EASA.

Екс-глава ФБР підтвердив,
вимагав від нього відданості

що

Трамп

Президент США Дональд Трамп просив на той час
директора ФБР Джеймса Комі присягнути йому особисто
на вірність, владнати з розслідуванням по Росії, щоб воно..

Трамп офіційно висунув Рея на посаду
глави ФБР
Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про
своє рішення призначити новим керівником Федерального
бюро розслідувань Крістофера Рея. Про це повідомили...

Світ

КНДР запустила кілька балістичних ракет
Військові КНДР запустили кілька балістичних ракет зі свого
східного узбережжя. Про це повідомило агентство
"Ренхап" з посиланням на південнокорейських військових.

Адвокат Трампа прокоментував заяву ексдиректора ФБР
Письмові свідчення колишнього директора ФБР Джеймса
Комі перед слуханнями в Сенаті щодо його контактів з
Дональдом Трампом були сприйняті самим президентом..

Син Трампа про демократів: "Для мене
вони навіть не люди"
Молодий 33-річний бізнесмен, син президента Ерік Трамп
заявив, що не вважає за людей політичних опонентів його
батька через ту критику, яку вони висловлюють.

Європа
стоїть
перед
серйозними
викликами, і це не лише Brexit - Меркель
Європейський Союз стоїть перед серйозними викликами,
які зовсім не обмежуються виходом Британії з ЄС. Про це
заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після переговорів...
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заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після переговорів...

У Британії пройдуть парламентські вибори
У Великобританії в четвер, 8 червня, відбудуться
дострокові парламентські вибори. Виборчі дільниці
відкриються по всій країні в 7:00 за місцевим часом.

Британська поліція затримала ще 3 осіб у
зв'язку з лондонським терактом
Британська поліція затримала ще трьох осіб у рамках
розслідування теракту в Лондоні. Двоє чоловіків були
затримані на сході Лондона в районі Ілфорд, третій - після
обшуку в одній з осель в цьому ж районі міста...

Іран звинувачує Саудівську
причетності до терактів

Аравію у

Корпус вартових Ісламської революції заявив у середу, що
Саудівська Аравія (СА) стоїть за подвійним терактом у
Тегерані, внаслідок якого загинуло близько 12 осіб...

У Південній Африці
шторм, є жертви

вирує

потужний

У районі південноафриканського Кейптауна в результаті
сильного шторму вісім осіб загинули і тисячі були змушені
залишити свої будинки. Про це повідомляє агентство
Reuters.

На борту зниклого у М'янмі літака було 122
особи, у тому числі 15 дітей
Військовий літак Y-8 збройних сил М'янми, який зник з
радарів між містами Міїк и Янгон, перевозив 122 осіб, з
яких 15 - діти. Про це повідомляє Reuters.

Україна

На території посольства США у Києві
прогримів вибух
Уночі в Шевченківському районі Києва на території
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Уночі в Шевченківському районі Києва на території
посольства США пролунав вибух. Про це повідомляють
Вартові.Еспресо.

Жебрівський сподівається, що до ранку
Авдіївка буде з водою
На Донецькій фільтрувальній станції резервуари почали
заповнювати водою, і є надія, що вже зранку її отримає
населення Авдіївки.

СБУ показала, як вилучали хабар на $5
мільйонів у Фонді гарантування
Співробітники СБУ та ГПУ затримали уповноважену особу
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка вимагала
хабар у $5 мільйонів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У Мін'юсті анонсували початок реалізації
проекту «Я маю право»
Міністерство юстиції за підтримки Програми USAID «Нове
правосуддя» у 2017 році здійснить всеукраїнський
просвітницький проект «Я маю право» з метою підвищити
рівень поінформованості українців про їхні права...

Єлісєєв анонсував указ Порошенка,
важливий для співпраці з НАТО
Президент Петро Порошенко скоро підпише указ про
призначення представника України при НАТО. Про це
повідомив заступник голови АП Костянтин Єлісєєв...

Росія перекинула з Каспію морську піхоту
в окупований Крим
Підрозділи морської піхоти Каспійської флотилії РФ
перекинули на маневри в окупований Крим. Про це
повідомили "Інтерфаксу" у середу...

Україна посідає 4-те місце у Європі з
виробництва грибів - експерт
Україна посідає 4-те місце з виробництва грибів у Європі після Франції, Італії та Іспанії. Водночас, Україна має
набагато дешевшу сировинну базу для вирощування...

Точка зору
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Точка зору

Вибори в Британії: Чому Тереза Мей не
виграє, чого хотіла
Після виборів консерватори можуть не тільки не посилити
позиції, а навпаки – втратити більшість. Консерваторів
можна вважати найбільш вірогідними кандидатами...

Катар – Саудівська
лідерство"

Аравія:

бійка

за

Але війни «саудівської 9-ки» з Катаром та Іраном не буде.
Гострота
конфлікту
між
сунітськими
країнами
перебільшується. Так звана дипломатична криза навколо..

Кремлівська
Аміни

зачистка

і

кулі

снайпера

Війна в Україні стосується не тільки тих, хто сидить в
окопах Донбасу. Вона стосується всіх. Після замаху на
командира батальйону...

Чому не потрібно топити цю збірну
У команди Андрія Шевченка є нагода реабілітуватися у
Фінляндії. «В мішок і в Дніпро» - головний лейтмотив
реакції українських вболівальників на ганебну поразку...

Суспільство

8 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні з ініціативи ООН відзначається Всесвітній день
океанів. День був заснований згідно з резолюцією
Генеральної Асамблеї ООН від 5 грудня 2008 року...

Держдеп США
місяця ЛГБТ

підтримав

проведення

Державний департамент США підтримав проведення
місяця ЛГБТ, під час якого по всьому світу проходять
паради
представників
нетрадиційної
сексуальної
орієнтації, та підтвердив солідарність з тими, хто відстоює

Мерія Москви дозволила антикорупційний
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Мерія Москви дозволила антикорупційний
мітинг Навального 12 червня
Московська мерія узгодила проведення 12 червня ходи і
мітингу проти корупції, організованих прихильниками
опозиціонера Олексія Навального. Фотокопію документа
опублікував глава федерального штабу Навального...

У Німеччині оприлюднили кількість жертв
Берлінської стіни
За час існування внутрішньонімецького кордону між НДР і
ФРН – на ній знайшли свою смерть, найменше, 327
осіб. Такі дані дослідження наукового об'єднання SEDStaat при Вільному університеті Берліна...

В Японії заарештували чоловіка через 45
років після злочину
Члена японського радикального лівого угруповання
заарештували за звинувачення у вбивстві поліцейського
після того, як він понад 40 років переховувався.

У
Мозамбіку
зафіксовали
вбивства лисих чоловіків

ритуальні

Поліція Мозамбіку попередила лисих чоловіків, що вони
можуть постраждати від ритуальних нападів - у
центральній частині країни вже знаходили тіла трьох
лисих чоловіків. Про це повідомляє ВВС.

8 червня: народний календар і астровісник
Сьогодні Русалчин великдень; не ходіть до річки і в поле –
лоскотавка залоскоче. У перший четвер після Зеленої
неділі наші пращури відзначали Русалії або...
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