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Топ новини
Доба в АТО: 50 ворожих обстрілів, загинув
український боєць
Минулої доби незаконні бандформування на сході України
50 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗСУ вздовж усієї
лінії фронту. Зафіксовано 9 випадків застосовування...

Україна і США підписали Меморандум про
співпрацю між парламентами
Меморандум про двостороннє співробітництво між
парламентами України і Сполучених Штатів підписали в
четвер Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і
спікер Палати представників США Пол Раян.

Сенат США вивів діяльність NASA з-під
загальних санкцій проти Росії
Верхня палата Конгресу США в четвер ухвалила поправку
до законопроекту щодо розширення санкцій проти Росії,
яка робить виняток для співпраці у космічній галузі...
http://archive.sendpulse.com/2afd3a5a/?_ga=2.200961582.1663447438.1497263183-14399128.1496749995
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Генасамблея ООН схвалила створення
Управління боротьби з тероризмом
Генеральна Асамблея ООН в четвер, 15 червня, схвалила
створення Управління з протидії тероризму для
координації всіх зусиль для боротьби з цим явищем.

Світ

Віце-президент США найняв
через розслідування щодо Росії

адвоката

Розслідування щодо втручання Росії у президентські
вибори в США дісталося й до віце-президента Сполучених
Штатів Майка Пенса, який вирішив найняти приватного
адвоката для допомоги йому в цій справі.

У Брюсселі та Лондоні підтвердили дату
початку переговорів щодо Brexit
Переговорний процес щодо виходу Великої Британії зі
складу Європейського Союзу (Brexit) розпочнеться, як
планувалося, 19 червня. Такої домовленості досягнули...

Прем'єром Сербії вперше стане жінка
Президент Сербії Олександр Вучич доручив сформувати
уряд міністру державного управління та місцевого
самоврядування Ани Брнабич. Як повідомляє ВВС...

В
Туреччині
за
участь
у
спробі
державного перевороту 23 військових
отримали довічний термін
Суд у Туреччині виніс перший вирок відносно учасників
невдалого державного перевороту 2016 року. Згідно із
судовим рішенням, 23 людини були визнані винними...

Єврогрупа домовилася виділити Греції
новий кредит у розмірі €8,5 млрд
Рада міністрів фінансів країн єврозони погодила
можливість виділити Греції черговий транш фінансової
допомоги в €8,5 млрд. Відповідне повідомлення
опубліковане на сайті Єврогрупи.

Молдова отримає від ЄС 100 млн євро на
реформи
Посли країн Євросоюзу затвердили Угоду про надання

http://archive.sendpulse.com/2afd3a5a/?_ga=2.200961582.1663447438.1497263183-14399128.1496749995
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Посли країн Євросоюзу затвердили Угоду про надання
Молдові макрофінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів
євро: кошти підуть на стабілізацію економіки і заплановані
структурні реформи.

Україна

ГПУ підозрює, що Радецький підробив
документи, щоб отримати посвідчення
адвоката
Генпрокуратура розпочала розслідування за фактом
використання підроблених документів з метою отримання
свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю...

Фігуранта "справи Онищенка" затримав
спецназ НАБУ
Обвинуваченого у "справі Онищенка" Валерія Постного
випустили з Лук'янівського СІЗО і одразу затримали
спецпризначенці Національного антикорупційного бюро.

МЗС України вимагає, щоб окупанти
дозволити Чийгозу попрощатися з матір'ю
МЗС України вимагає від окупаційної "влади" Криму
дозволити незаконно заарештованому заступнику голови
Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу
побачитися зі смертельно хворою матір'ю.

Під посольством РФ у Берліні пройшла
акція на підтримку Сущенка
Під час «прямої лінії» президента РФ Володимира Путіна
навпроти посольства Росії в Берліні були розвішані
плакати в підтримку кореспондента Укрінформу Романа
Сущенка...

Парубій
сподівається
на
рішення
Вашингтона по зброї для України до кінця
року
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, який зараз
перебуває з візитом у Вашингтоні, висловив сподівання,
що адміністрація США прийме рішення про надання...

Україна увійшла у ТОП-50 інноваційних
країн світу
http://archive.sendpulse.com/2afd3a5a/?_ga=2.200961582.1663447438.1497263183-14399128.1496749995
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країн світу
Україна посіла 50-те місце в рейтингу інноваційних країн
світу. Про це повідомляється на сайті Global Innovation
Index. Перші п'ять місць у рейтингу посіли Швейцарія,
Швеція, Нідерланди, США та Велика Британія.

Точка зору

Білий дім відчуває тиск Конгресу щодо
надання Україні зброї – експерт
У нинішній адміністрації США є багато людей, які
виступають за надання Україні оборонної зброї, а також
тих, хто висловлює скептицизм. Однак у цьому питанні...

Суспільство

16 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Михайла Сороки – українського
правозахисника,
багатолітнього
в’язня
радянських
концтаборів.

Тіла шістьох жертв пожежі у лондонській
висотці ідентифікували
З 17 загиблих унаслідок пожежі у багатоповерхівці Grenfell
Tower у Лондоні наразі ідентифіковано шістьох. Про це
заявив командир поліції Стюарт Канді, повідомляє The
Guardian.

В Європі за підозрою в тероризмі за рік
заарештували більше тисячі людей
Згідно з даними Європолу, у 2016 році правоохоронними
органами восьми європейських країн за звинуваченням у
терористичній діяльності було заарештовано 1002
людини.

На Евересті зібрали п'ять тонн сміття
Члени франко-непальской експедиції в травні зібрали на
схилах Евересту більше ніж п'ять тонн сміття - газових
балонів, наметів, консервних банок і пластика.

16

червня:

народний

календар

http://archive.sendpulse.com/2afd3a5a/?_ga=2.200961582.1663447438.1497263183-14399128.1496749995

і

4/5

16.06.2017

16
червня:
астровісник

Єдина країна - Україна і світ - 16.06.2017

народний

календар

і

На Лук’яна не лягай рано. Сьогодні Церква згадує
мученика Лукілліана, котрий жив в Антіохії в ІІІ столітті.
Лукілліан спочатку був язичницьким жрецем.
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