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Топ новини
Безвізом у перший день скористалися
понад 1400 українців - Слободян
Станом на 19.00 кордон у рамках безвізу перетнуло трохи
більше 1400 наших співвітчизників. Про це повідомив прессекретар ДПСУ Олег Слободян у Facebook.

На Донеччині святкували безвіз
сльозами на очах" - Жебрівський

"зі

У Покровську Донецької області святкують запровадження
безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Про це
повідомив
голова
обласної
військово-цивільної
адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Тіллерсон
і
Чавушоглу
ситуацію навколо Катару

обговорили

Держсекретар США закликав країни Перської затоки
утриматися від ескалації кризи. Про це повідомляє Голос
Америки.
http://archive.sendpulse.com/a6f45b64/
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Вибори у Франції: партія
перемогла в першому турі

Макрона

У першому турі парламентських виборах у Франції лідирує
партія президента країни Еммануеля Макрона "Вперед,
республіка". Про це повідомляє міністерство внутрішніх
справ Франції.

Світ

США завдали авіаудару по силах «АльШабааб» у Сомалі
У Пентагоні повідомили, що сили США здійснили в Сомалі
авіаудар проти ісламістського угруповання «АльШабааб», пов’язаного з «Аль-Каїдою». Це сталося
приблизно за 300 кілометрів на північний захід від столиці
Могадішо.

Косово: на виборах лідирує Демократична
партія
Явка на дочасних парламентських виборах у Косові склала
41,45%, повідомила тамтешня Центральна виборча
комісія після закриття виборчих дільниць. Про це
повідомляє Радіо Свобода.

У Барселоні пройшла масова акція за
незалежність Каталонії
Десятки тисяч каталонців вийшли на демонстрацію в
Барселоні, вимагаючи провести референдум щодо
незалежності Каталонії. Як передає DW з посиланням на
дані президента Женералітету Каталонії...

Жителі Пуерто-Ріко
приєднання до США

проголосували

за

Мешканці
Пуерто-Ріко
на
референдумі
схвалили
звернення до Конгресу США з проханням приєднати
острів до Америки і зробити його 51-м американським
штатом.

Екс-міністр оборони Молдови
партію Національної єдності

очолив

Колишній міністр оборони Молдови Анатол Шалару
обраний головою нової політичної сили - партії
Національної єдності. Про це повідомляє власний
кореспондент Укрінформу в Молдові.

http://archive.sendpulse.com/a6f45b64/
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кореспондент Укрінформу в Молдові.

На сайті Петербурга опублікували фільм
фонду Навального "Він вам не Дімон"
На офіційному сайті Комітету з питань законності,
правопорядку і безпеки уряду Санкт-Петербурга активісти
опублікували фільм-розслідування "Він вам не Дімон" про..

Україна

Доба в АТО: двоє українських військових
загинули, четверо поранені
Оперативна обстановка в районі проведення АТО
залишається складною. 67 разів бойовики відкривали
вогонь по підрозділах ЗС України минулої доби.

Представництво України при ЄС: «Безвіз»
підтвердив наше рівноцінне партнерство
Наданням українцям безвізового режиму Європейський
Союз засвідчив, що розглядає Україну як рівноцінного
партнера. Про це голова Представництва України...

Україна
обговорить
з
Шефчовичем
питання збереження транзитного статусу
Українська делегація обговорить з віце-президентом
Європейської комісії з питань енергетичного союзу
Марошем Шефчовичем питання щодо збереження за
Україною транзитного статусу. Про це в коментарі...

Цього тижня Укрзалізниця запускає потяг
Львів – Варна
Укрзалізниця з 15 червня запускає потяг сполученням
Львів – Варна. Про це повідомив глава ПАТ "Укрзалізниця"
Войцех Балчун у Facebook.

Точка зору

Шевченко: Наші футболісти довели, що
вони чоловіки
Тренер
боротьбу.

збірної

подякував

Головний

http://archive.sendpulse.com/a6f45b64/
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боротьбу. Головний тренер збірної України
Шевченко прокоментував перемогу над збірною...

Андрій

Перемога в Тампере: характер є, футболу
мало
Дебютний гол Бесєдіна приніс України перемогу над
Фінляндією 2:1. Збірна України здобула важливу перемогу
у відборі ЧС-2018, обігравши на виїзді Фінляндію 2:1.

Опера в свинарнику: європейські рецепти
відродження малих українських міст
Концептуальні підходи і практики відродження малих міст
з огляду на досвід Німеччини. Коли хочуть проілюструвати
глушину і безнадію, часто користуються згадуванням...

Коли з'явиться телескоп на Білому Слоні у
Карпатах?
У добру погоду на Піп Іван щодня піднімається до 400
людей. Однією з найвищих вершин Українських Карпат є
Піп Іван Чорногірський. Таку назву гора отримала від того..

Суспільство

12 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні Всесвітній день дій за усунення дитячої
праці. День відзначається за рішенням сесії Генеральної
конференції Міжнародної організації праці, яка відбулася...

Італійські рятувальники зберегли життя
1650 біженцям
Італійська берегова охорона здійснила одразу кілька
рятувальних операцій. Врятовано з води близько 1650
біженців, щонайменше десять осіб загинули, сотні зникли
безвісти.

Олег Криса відзначив своє 75-річчя
концертом на сцені Львівської філармонії
Зірка світової сцени – скрипаль Олег Криса відзначив своє
75-річчя у рідному Львові. Тут він зробив перші кроки не
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75-річчя у рідному Львові. Тут він зробив перші кроки не
тільки у житті, а й у музиці.

Переможець конкурсу стартапів пропонує
екологічний шифер із вторинної сировини
Екологічний шифер, виготовлений з вторинної сировини,
запропонував на конкурс стартапів «Best Invest»,
організований Дніпропетровською ОДА, Ілля Балуєв з
Павлограда.

На Хрещатику
расселів

пройшов

парад

джек-

У Києві пройшов перший в Україні парад собак породи
джек-рассел. Про це повідомляє "Громадське радіо". "У
центрі столиці спробували відтворити атмосферу з
фільму «Маска»", - йдеться в повідомленні.

Китай підняв у повітря рекордну кількість
дронів
Китай підняв у повітря рій із 119 безпілотників, побивши
попередній рекорд - 67 дронів. Про це повідомляє Сіньхуа
з посиланням на Китайську корпорацію електронних
технологій (CETC).

12
червня:
астровісник

народний

календар

і

Хто в Петрівку сіна не косить, той зимою і в собак їсти
просить. Початок Петрівки завжди припадає на перший
після трійчанського тижня понеділок.
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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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