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Топ новини
АТО:
57 обстрілів за добу, один
військовий загинув і п'ятеро поранені
Проросійські НЗФ продовжують застосовувати зброю
проти українських воїнів та обстрілювати житлові квартали
прифронтових населених пунктів.

Вашингтон засудив затримання учасників
акцій протесту в Москві
Сполучені Штати засудили затримання учасників
протестних акцій проти корупції в Росії і закликали їх
звільнити. Про це повідомляє Reuters.

Держдеп
США
розширив
глобальних терористів

список

Зовнішньополітичне відомство США оголосило про
внесення до списку глобальних терористів особливої
категорії одного з лідерів ІДІЛ у Іраку, а також...
http://archive.sendpulse.com/e5b31e86/?_ga=2.128483724.1663447438.1497263183-14399128.1496749995
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Апеляційний суд США знову виступив
проти міграційного указу Трампа
Апеляційний суд другої інстанції США виніс рішення, яке
продовжує призупинення указу президента Дональда
Трампа щодо тимчасової заборони на в'їзд для громадян...

У Берліні стартувала конференція G20Африка
Конференція
з
питань
співробітництва
"Великої
двадцятки" і Африки почала свою роботу в Берліні в
понеділок увечері.

Світ

Сирійські сили наближаються до центру
Ракки
Підтримувані США сирійські повстанці продовжують
наступ на бойовиків «Ісламського держави» в місті Ракка,
наближаючись до Старого міста - центрального району.

Іванка Трамп дивується "жорстокості" на
адресу її батька з боку опонентів
Донька й радник президента США Іванка Трамп здивована
тим, з якою злістю і жорстокістю критикують її батька
політичні опоненти в країні. Про це вона розповіла...

Американські ЗМІ відреагували на стрічку
Стоуна "Інтерв'ю з Путіним"
У кабельній мережі США в понеділок стартував показ
документальної
стрічки
"Інтерв'ю
з
Путіним"
американського режисера Олівера Стоуна, який у 2014...

Навальний
отримав
адміністративного арешту

30

діб

Симоновський суд Москви призначив опозиційному
політику Олексію Навальному за порушення правил
проведення мітингів і демонстрацій покарання у вигляді...

Китай і Панама встановили дипломатичні
відносини
Китай і Панама оголосили про встановлення двосторонніх
дипломатичних

відносин.

Про

це

повідомляє
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дипломатичних
відносин.
Про
це
повідомляє
Reuters. Відповідну заяву зробив панамський президент...

В університеті Сеула вибухнув пакунок
нашпигований цвяхами
У одному з кабінетів південнокорейського університету
Йонсей, розташованому у центрі Сеула, вибухнув
пакунок. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише Reuters.

Україна

В Україні потрібно прийняти закон про
колабораціонізм - експерт
В Україні потрібно прийняти закон про колабораціонізм,
згідно з яким особам, які співпрацювали з терористами,
буде заборонено обирати, обиратися, працювати...

Суди винесли 12 вироків за заклики в
інтернеті до захоплення
влади —
Золотухін
Українські суди вже винесли 12 вироків щодо громадян за
розповсюдження в інтернеті матеріалів із закликами до
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу...

У НАБУ розповіли про
судовій тяганині

антирекорд у

Із 68 кримінальних проваджень, у яких детективи
Національного антикорупційного бюро України завершили
досудове розслідування, а прокурори САП скерували...

Точка зору

Український
безвізовий
десант
у
Брюсселі: вікна можливостей та «золота
шахта»
Перший безвізовий десант - у рік відзначення 25-ліття
встановлення
дипвідносин
між
Україною
й
Бельгією. Перший день безвізу для України з ЄС у столиці
http://archive.sendpulse.com/e5b31e86/?_ga=2.128483724.1663447438.1497263183-14399128.1496749995
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Як Бориспіль гучно відгуляв перший день
безвізу
Під гаслом «Європа без кордонів» аеропорт зустрів
пасажирів народними танцями та виступами на
пероні. Сьогодні новинами за тегом #безвіз наших
читачів..

У Тампере візу на ЧС-2018 не оформили,
але крок до цього зробили
Настрій нам не зіпсували навіть не найкращі результати
решти матчів у нашій групі (ісландці виграли у хорватів, а
турки – у косоварів). Перемогам у спорті не потрібно...

Вирішальний вересень: потрібні мінімум 4
очки
Як потрібно зіграти нашій збірній, щоб вийти на
ЧС-2018. Відбір на ЧС-2018 входить у завершальну стадію.
Залишається осінній відрізок, де збірній Україні...

Суспільство

13 червня. Пам’ятні дати
Цього дня у 2014 році українські війська визволили від
проросійських окупантів Маріуполь...143 роки від дня
народження Марка Черемшини...

Біля берегів грецького острова Лесбос
стався землетрус
Потужний землетрус стався біля берегів грецького
острова Лесбос в Егейському морі. За даними AP, в
результаті стихії загинула одна жінка, близько десяти
осіб..

Канада виділила 100 млн на боротьбу із
поліомієлітом
Уряд Канади ухвалив рішення виділити протягом трьох
років 100 млн дол на боротьбу із поліомієлітом у світі. Про
це заявила міністр міжнародного розвитку Канади...

Дітей з початкової школи варто навчати
правилам поводження в інтернеті - МІП
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правилам поводження в інтернеті - МІП

Дітей варто ще зі школи навчати правилам безпечного
поводження в інтернеті, зокрема, у рамках курсу щодо
основ безпеки життєдіяльності.

У Римі за купання в історичних фонтанах
штрафуватимуть до €240
Мер Риму Вірджинія Раджі підписала указ, що забороняє
купатися, сидіти і смітити біля фонтанів міста. Штрафи
становитимуть від 40 до 240 євро. Про це повідомляє АР.

Forbes опублікував список найбільш
високооплачуваних знаменитостей
Американський репер Шон Комбс, відомий як Дідді або
Паф Дедді, очолив рейтинг найбільш високооплачуваних
знаменитостей за версією журналу Forbes.

Палеонтологи у Китаї знайшли скелет
стародавнього крокодила
Палеонтологи виявили у провінції Цзілінь на північному
сході Китаю скам'янілий скелет крокодила і кістки, що
належать, щонайменше, шести різним видам динозаврів...

13
червня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Єрма-розпрягальника; на Єрма розпрягай коня і
слухай зозулю. Сьогодні Церква згадує апостола від 70-ти
Єрма, мученика Єрмія, а також вшановує ікону Божої
Матері, яку називають «Непорушною стіною».
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