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Топ новини
Доба в АТО: бойовики вдаються
обстрілів населених пунктів

до

...минулої доби один військовослужбовець ЗС України
загинув, ще шестеро зазнали поранень. Окрім того,
внаслідок ворожого обстрілу отримали травмування
семеро українських прикордонників.

Екзит-поли в Британії: Консервативна
партія буде найбільшою, але не здобуде
більшості
Згідно з результатами екзит-полів, оприлюднених після
закриття виборчих дільниць на виборах у Великій Британії,
Консервативна партія може стати найбільшою партією у
парламенті, однак не здобути більшості.

ІДІЛ погрожує влаштувати
восьми країнах – ЗМІ

теракти

у

Терористична
організація
"Ісламська
держава"
розповсюдила
заяву
з
погрозами
на
адресу
восьми
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розповсюдила заяву з погрозами на адресу восьми
країн. Про це повідомляє Espreso.tv із посиланням на
бельгійське видання DH.be.

Пхеньян
заявив
про
успішне
випробування нового типу ракет
Північна Корея провела успішне випробування нового типу
крилатих ракет. Про це повідомляє Yonhap. Агентство
підтвердило, що Пхеньян випробував ракети класу...

Світ

Екс-директор ФБР пояснив, чому не
довіряв Трампу та записував розмови з
ним
Екс-директор ФБР Джеймс Комі пояснив, що почав
документувати всі розмови з Дональдом Трампом через
те, що не довіряв йому та не виключав, що...

У Трампа заперечили звинувачення, які
Комі озвучив у Сенаті
Особистий адвокат Дональда Трампа, який працює з ним
протягом багатьох років, Марк Касовіц у четвер виступив із
заявою, якою заперечив звинувачення, оприлюднені ексдиректором ФБР Джеймсом Комі на слуханнях у Сенаті.

Рівень загрози з боку Росії залишається
дуже високим - Мацеревич
Загроза з боку Росії для східного флангу НАТО
залишається дуже високою. Дуже ймовірно, що після
навчань “Запад-2017” Росія залишить частину своїх військ
на території Білорусі.

Польща хоче
повністю
“Північний потік-2”

заблокувати

Мета Польщі є простою: повністю заблокувати
будівництво “Північного потоку-2” як такого, що порушує
енергетичну стратегію Євросоюзу.

У США назвали поставки скрапленого газу
до Польщі взаємовигідним проектом
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до Польщі взаємовигідним проектом
Офіційний Вашингтон вважає, що налагодження поставок
скрапленого газу зі США до Польщі сприяє зміцненню
енергетичної безпеки Європи з одного боку та створенню
робочих місць - з іншого.

Молдова відмовилася платити
Придністров'я "Газпрому"

борги

Республіка Молдова не оплачуватиме накопичені борги
невизнаного Придністров'я за спожитий природний газ
(більше шести мільярдів доларів).

Ангела Меркель не збирається ставати
«лідером вільного світу»
Канцлер ФРН Ангела Меркель не має наміру приміряти на
себе роль «лідера вільного світу», яку їй пророкують
міжнародні спостерігачі. Про це вона заявила після...

Спроба путчу: суд Чорногорії підтвердив
звинувачення двом росіянам
Верховний суд Чорногорії підтвердив звинувачення 14
підозрюваним, у тому числі двом росіянам, в організації
спроби перевороту. Про це повідомляє АР.

Україна

Бойовики обстріляли
поранено підлітка

Кам'янку,

тяжко

Хлопчик 2002 року народження отримав мінно-вибухову
травму. Його було доправлено до лікарні Авдіївки, а після
транспортовано у госпіталь Покровська.

Уряд затвердив субвенції на житло для
інвалідів війни та сімей загиблих
Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції на
компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей ветеранів. Про це інформує прес-служба
Мінсоцполітики.

Гройсман обговорить з журналістами
регіональних ЗМІ пенсійну реформу
Прем'єр-міністр

Володимир

Гройсман

9

червня

зустрінеться з журналістами регіональних ЗМІ. Про це
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зустрінеться з журналістами регіональних ЗМІ. Про це
повідомляє Урядовий портал.

Українці
можуть
підтримку ООН у
рівності

розраховувати
на
питаннях гендерної

Українці можуть розраховувати на повну підтримку ООН в
питаннях гендерної рівності і захисту прав жінок. Про це
заявила виконавчий директор структури ООН-Жінки,
заступник генерального секретаря ООН...

Інтеграція України в НАТО допоможе в
деокупації Криму – Чубаров
Інтеграція України в НАТО у подальшому може зіграти
важливу роль у деокупації Криму. Про це в коментарі
Крим.Реалії заявив голова Меджлісу кримськотатарського
народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

Україна в ООН: мало знищити
потрібно відвернути її відродження

ІДІЛ,

Попри те, що терористичне угруповання "Ісламська
держава" зазнає краху на полі бою в Сирії та Іраку, воно
вдається до інших форм екстремістської діяльності...

Точка зору

Україна сьогодні розвіяла
Москви — польський експерт

сподівання

Рішення Верховної Ради про курс на інтеграцію з НАТО
показує чіткість зовнішньополітичних орієнтирів Києва і
розвіює ілюзії Росії на утримання позаблокового статусу
України.

Російська агресія проти України відкрила
світу очі на справжню політику РФ –
експерт
Росія завжди розглядала країни ЄС і Заходу в цілому як
ворога, однак зрозуміти та прийняти це світ зумів лише
після агресії Москви в Україні. Так вважає професор...

Суспільство
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9 червня. Пам’ятні дати
Цього дня у 1878 році народився Іван Мар’яненко (18781962), український актор, педагог, театральний діяч. За
свою 55-річну артистичну діяльність Іван Мар’яненко
зіграв понад триста ролей.

У Росії посилилася цензура через
конфлікт із Україною – правозахисники
Правозахисники заявляють, що після окупації Росією
українського Криму і російського втручання на сході
України 2014 року в Росії посилився тиск на незалежні
засоби інформації і неурядові організації.

Туреччина і ЄС вимагають, щоб діти
сирійських біженців ходили до школи
Туреччина, Європейський союз і ЮНІСЕФ офіційно
запустили проект щодо заохочення сирійців та інших
біженців у Туреччині відправляти своїх дітей до школи.

Діамантова ліга: Ольга Земляк та Юлія
Левченко беруть «бронзу»!
Земляк фінішувала третьою у забігу на 400 м, Левченко
посіла третє місце у стрибках у висоту. У Римі відбувся
четвертий етап престижного змагання з легкої атлетики...

Житомирський
дитячий
хор
здобув
"золото" на міжнародному фестивалі у
Чехії
Вихованці Зразкового дитячого хору Gloria із Житомира
здобули перемогу на 45-му міжнародному пісенному
фестивалі, що відбувся у чеському місті Оломоуц.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків уже
на 24 літні поїзди
Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків уже на
24 літні поїзди, які прямуватимуть до південних
курортів. Тож пасажири, які планують подорожі до Одеси,
Миколаєва, Херсона, Генічеська та Бердянська...

Археологи у Мексиці відкопали древній
храм ацтеків
У

Мексиці

розкопали

стародавній

храм

ацтеків,

http://archive.sendpulse.com/ecebda04/?_ga=2.187077864.1350565978.1496749995-14399128.1496749995

5/6

09.06.2017

Єдина країна - Україна і світ - 09.06.2017

У Мексиці розкопали стародавній храм ацтеків,
присвячений богу Кетцалькоатлю, та стадіон для
ритуальної гри з м'ячем. Про це повідомляє Phys.org.

9 червня: народний календар і астровісник
Сьогодні Ферапонта; Місяць уповні, стежмо за
комариками і власними емоціями... Ферапонт жив у ІІ
столітті і був єпископом на острові Кіпр.
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