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Топ новини
АТО: 55 обстрілів за добу, троє військових
поранені
Минулої доби незаконні збройні формування 55 разів
відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України вздовж
усієї лінії фронту.

У США розпочали розслідування щодо
Дональда Трампа
У США розпочато розслідування відносно президента
Дональда Трампа. Про це повідомляє DW з посиланням
на The Washington Post . Як зазначається...

Сенат США прийняв законопроект про
розширення санкцій проти Росії
Верхня палата Конгресу США переважною більшістю
голосів прийняла в середу законопроект, який передбачає
широкий набір санкцій проти Росії в покарання за...
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У Мінінформі назвали 50 перемог України
за 50 днів
Заступник міністра інформаційної політики Дмитро
Золотухін склав список 50 перемог України за 50 днів.
Серед них - ратифікація Сенатом Нідерландів Угоди...

Посольство
України
в
прокоментувало
можливий
Порошенка

США
візит

Посольство України в Вашингтоні постійно опрацьовує
питання підготовки візитів представників української влади
до США, в тому числі на найвищому рівні, однак...

Світ

Трамп у свій день народження привітав
військових з днем заснування армії США
Американський президент Дональд Трамп, який святкує в
середу свій 71-й день народження, привітав також
американських військовослужбовців із заснуванням
Сухопутних військ США.

Юридичний комітет Сенату США має намір
окремо розслідувати звільнення Комі
Голова Юридичного комітету Сенату США республіканець
Чак Гресслі заявив, що має намір дослідити будь-які дії, які
могли вплинути на розслідування ФБР, у тому числі...

Уряд Румунії йде у відставку
Унікальна ситуація склалася в правлячій коаліції в Румунії:
всі члени уряду Румунії, за винятком прем'єр-міністра
Соріна Гриндяну, подали прохання про відставку.

Канада виділила $22 млн
миру у світі

на підтримку

Уряд Канади ухвалив рішення виділити 22.6 млн дол на
розвиток проектів, що підтримують мир у світі, в тому
числі й в Україні. Про це заявила міністр закордонних
справ Канади Христя Фріланд...

Україна
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У Балаклії до вибухів були дві спроби
диверсій - Зубко
Віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Геннадій
Зубко наполягає, що
пожежа з детонацією боєприпасів у Балаклії була
диверсією.

ОБСЄ: вибухи у зоні бойових дій на
Донеччині почастішали
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє про
збільшення кількості вибухів у зоні бойових дій у Донецькій
області. Згідно зі звітом місії 13 червня на Донеччині...

Фейгін
вимагає
допиту
"головного
фальсифікатора" в справі Умерова
Адвокат Марк Фейгін вважає, що справа Ільмі Умерова
ведеться з метою репресивної практики щодо всіх
кримських татар, і заявив, що цю практику необхідно...

Парубій: У питанні України "є повна
єдність"
між
республіканцями
і
демократами
Голова Верховної Ради Андрій Парубій був "приємно
здивований", що кількість сенаторів США, які підтримали в
середу закон щодо посилення санкцій проти Росії...

Тіллерсон припускає, що Київ і Москва
знайдуть заміну "Мінську"
Державний секретар США Рекс Тіллерсон висловив
припущення, що конфлікт між Росією і Україною може бути
розв'язаний, якщо офіційні Київ і Москва вийдуть з Мінської
угоди та досягнуть інших домовленостей.

Суд ООН оприлюднив графік процесу
"Україна проти Росії"
Міжнародний суд ООН у Гаазі оприлюднив часові рамки,
визначені на подачу матеріалів у справі за позовом
України проти Росії. Про це повідомляється на сайті
суду...

ЄБРР посилить допомогу
реформою Нафтогазу

Україні

з

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку
посилять співпрацю в сфері реформи корпоративного
управління, а також реалізації проектів розбудови...
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Точка зору

Чому росте гривня, або До кінця літа
долар – відпочиває!
Експортери і населення завалили Україну валютою - літо,
відпустки, міцна гривня, затишшя. Українці (деякі, звісно)
запанікували – на валютному ринку гривня пішла в ріст.

Рада громадського контролю при НАБУ –
має бути «зручною» чи прозоро обраною?
Новий склад Громадської ради НАБУ запрацював. На
законних
підставах,
але
з
претензіями
щодо
законності... Ще 31 травня відбулись вибори до...

Суспільство

15 червня. Пам’ятні дати
Цього дня народився Іван Миколайчук (1941-1987) –
актор,
кінорежисер,
сценарист,
знакова
постать
українського кінематографа ХХ століття.

Майже 100 тисяч дітей, які мають батьків,
вимушені жити в інтернатах - Кулеба
В Україні майже 100 тисяч дітей, які мають батьків,
сьогодні вимушені жити в інтернатних закладах. Про це
заявив Уповноважений Президента України з прав
дитини...

Уряд виділив гроші на Чорнобильський
заповідник
Уряд виділив кошти на Чорнобильський радіаційноекологічний біосферний заповідник. Про це повідомив
міністр екології та природних ресурсів України...

В українській соцмережі Nimses вже 2
мільйони акаунтів
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Протягом перших двох тижнів після запуску нова
українська соціальна мережа Nimses отримала вже 2
мільйони користувачів в Україні і ще п'яти країнах...

Держдума взялася за закон про заборону
анонімності у месенджерах
Держдума у середу ухвалила в першому читанні
законопроект, що регулює діяльність месенджерів.
Про це повідомляє Інтерфакс.

Руслана їде на «Porto Franko» в ІваноФранківськ
В Івано-Франківську головну сцену фестивалю «Porto
Franko» відкриє Руслана Лижичко. Про це на своїй сторінці
у Фейсбуці повідомили організатори фестивалю «Porto
Franko».

На Камчатці
селище

вулкан

засипає

попелом

Вулкан Шивелуч, що вивергається на Камчатці, викинув
стовп попелу на висоту до 12 кілометрів над рівнем
моря. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на...

15
червня:
астровісник

народний

календар

і

А липи цвітуть, духмяні-духмяні… Непомітно сягнув своєї
середини червень, продовжує буяти природа: одні
рослини відцвітають, натомість починають квітнути інші.
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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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