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Топ новини
Доба в АТО: 52 ворожі обстріли, один
український боєць загинув і семеро
поранені
Упродовж минулої доби підконтрольні РФ незаконні
збройні формування на сході України 52 рази відкривали
вогонь по позиціях ЗСУ і тричі обстріляли...

Сешнс відхрестився від впливу на
рішення республіканців щодо зброї для
України
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, який під час
виборчої кампанії мав впливові позиції в Республіканській
партії, заперечив свій вплив на зміну...

Мін'юст Нідерландів підписав ратифікацію
Угоди про асоціацію
Міністерство юстиції Нідерландів підписло закон про
ратифікацію Угоди про асоціацію між Європейським
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ратифікацію Угоди про асоціацію між Європейським
Союзом та Україною. Про це повідомив...

Генпрокурор
США
під
присягою
заперечив, що мав контакти з росіянами
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс категорично
заперечив будь-які контакти та розмови, пов'язані з
виборами, з російськими офіційними посадовцями під час

Ердоган: Ізоляція
смертної кари

Катару

подібна

до

Міжнародна ізоляція Катару подібна до смертної
кари. Таку думку висловив президент Туреччини Реджеп
Таїп Ердоган, повідомляє Reuters.

Світ

Конгрес хоче
заслухати приватного
адвоката Трампа щодо зв'язків з Росією –
ЗМІ
Особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен
отримав виклик на слухання в палаті представників США в
рамках розслідування щодо втручання Росії...

Сешнс визнав, що обговорював з послом
Росії в Вашингтоні агресію РФ проти
України
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс, будучи
сенатором під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах,
мав офіційну зустріч з послом Росії в Вашингтоні...

У Москві під час мітингів затримали 136
підлітків
У ході акції опозиції в Москві затримали 136
неповнолітніх. Про це повідомляє Інтерфакс. "Було
затримано 136 неповнолітніх...

Санкції
проти
Росії:
відмовляється коментувати
Сенату

держдеп
ініціативи
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Сенату
Державний департамент США відмовляється озвучувати
ставлення адміністрації США до готовності верхньої
палати Конгресу посилити санкції проти Росії.

Трамп
продовжив
керівництва Білорусі

санкції

проти

Президент США Дональд Трамп підписав указ про чергове
продовження терміном на рік санкцій проти керівництва
Республіки Білорусь, введених 11 років тому.

Колишнє керівництво Румунії судитимуть
за злочини проти людяності
Генеральна
прокуратура
Румунії
завершила
розслідування кримінальної справи про насильницьке
пригнічення мирних протестів шахтарів в червні 1990 рік.

Польща готова судитися з Єврокомісією у
питанні прийому біженців - МЗС
Початок оцінки Брюсселем відмови Польщею, Чехією й
Угорщиною приймати біженців з можливими подальшим
покаранням цих країн поглиблює кризу в ЄС.

Туреччина хоче продовжити переговори
про вступ до ЄС - прем'єр-міністр
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що
Анкара хоче продовжувати переговори з Європейським
Союзом щодо членства. Про це повідомляє АР.

Україна

Порошенко підписав Закон про оцінку
впливу на довкілля
Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про
оцінку впливу на довкілля", доопрацьований Верховною
Радою з урахуванням пропозицій Глави держави.

Сайдік проінспектував
Донбасу

деякі

райони

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні і
Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік
відвідав деякі райони Донецької і Луганської областей з 10
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відвідав деякі райони Донецької і Луганської областей з 10
по 13 червня 2017 року.

Кількість жертв серед цивільних
Донбасі зросла за рік на 110% - ОБСЄ

на

За даними Спеціальної моніторингової місії Організації з
безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні,
на Донбасі з початку року загинули 45 мирних жителів...

Єльченко в ООН: російські міни на Донбасі
загрожують
більше
цивільним,
ніж
військовим
Від вибухонебезпечних пережитків бойових дій у зоні
конфлікту на Донбасі лише за три місяці загинуло понад
три десятки цивільних, кількість поранених перевищує...

Точка зору

10 міфів про медичну реформу
Останнім часом поширюється багато міфів та “страшилок”
про медичну реформу в Україні. МОЗ зібрав 10
найпопулярніших та написав правду про зміни...

Справжні проблеми Київ має з Ватутіним,
а не з Шухевичем
Розмежування російських і українських діячів не настільки
складне, щоб вважати його неможливим. 12 червня
Окружний адміністративний суд Києва заборонив...

Суспільство

14 червня. Пам’ятні дати
Цього дня народився Євген Коновалець (1891-1938) –
український військовий і політичний діяч, полковник Армії
УНР, засновник Організації українських націоналістів.

Трамп заблокував у Twitter письменника
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Трамп заблокував у Twitter письменника
Стівена Кінга
Президент США Дональд Трамп додав письменника
Стівена Кінга до чорного списку у Twitter. Про це написав
сам Кінг у мікроблозі.

Apple
зосереджується
безпілотного автомобіля

на

розробці

Компанія Apple вирішила зосередити увагу своїх інженерів
на розробці технологій для безпілотних автомобілів. Про
це в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV розповів...

У
МЗС
відбудеться
присвячений Криму

OPEN

AIR,

У середу, 14 червня, під стінами Міністерства закордонних
справ відбудеться третій OPEN AIR. Джазовий концерт
«Музика вільних людей» стане символом солідарності...

14
червня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Агапіта і Устина; на Устина не городи тина –
милуйся ґоґоцками. Сьогодні християни вшановують
пам’ять преподобного Агапіта Печерського...
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