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Топ новини
Угода про Асоціацію з ЄС набуде чинності
1 вересня
Президент України Петро Порошенко заявив, що Угода про
асоціацію України з Європейським Союзом пройде
останню процедуру ратифікації цього тижня та почне...

Порошенко розповів
зустрічі в Вашингтоні

про

заплановані

Президент України Петро Порошенко повідомив, що під
час візиту до Вашингтона планує провести зустрічі в
Білому домі, Державному департаменті, Пентагоні, в інших

Про Україну докладно розкажуть у Білому
домі – президент УККА
Представники п'яти впливових американських експертних
установ завершили робочу поїздку по містах України й
зараз готують аналітичну доповідь для американського
уряду, яка міститиме рекомендації щодо зовнішньої
політики...
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політики...

Росія грозиться збивати літаки США в
Сирії, американці готові вдарити у
відповідь
Російська сторона заявила, що не виключає ураження
системою ППО американських літаків у Сирії, якщо вони
перебуватимуть у зоні дій сирійських урядових сил.

У церкві в Гельсінкі планувався теракт
Поліція Фінляндії провела спецоперацію, реагуючи на
загрозу теракту в популярній серед туристів церкві в
Гельсінкі. Про це із посиланням на Національне бюро
розслідувань Фінляндії повідомляє Reuters.

Світ

У США помер студент, доставлений у комі
з в'язниці КНДР
Американський студент Отто Вормб'єр, якого минулого
тижня доставили у стані коми в Сполучені Штати з
ув'язнення в Північній Кореї, помер, не прийшовши до
тями.

Троє
французьких
журналістів
постраждали під час вибуху міни в Мосулі
Троє французьких журналістів отримали поранення в
результаті підриву на міні в іракському Мосулі. Про це
повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на газету Le Figaro.

США зберігатимуть діалог з РФ щодо
Сирії, однак захищатимуть свої інтереси
Американська сторона налаштована на збереження
конструктивної взаємодії з росіянами щодо польотів у небі
над Сирією, однак наголошує, що захищатиме...

ЦУР розповів про підкилимні
"підстави" у спецслужбах РФ

ігри

і

Викриття хакерської групи "Шалтай-Болтай" та її куратора
- полковника ФСБ Сергія Михайлова - стало ударом у
відповідь ГРУ ГШ РФ на підривну діяльність ФСБ...

У Латвії розмістився багатонаціональний
батальйон НАТО
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батальйон НАТО
На базі Адазі поблизу Риги до виконання обов’язків зі
стримування Росії заступив очолюваний Канадою
багатонаціональний батальйон НАТО.

Шидло сказала, чого чекає від саміту
“Східного партнерства”
Кінцева декларація п’ятого саміту “Східного партнерства”,
підготовка до якого розпочалася, має бути конкретною і
мати стратегічний характер.

Прем'єр Франції Філіп залишиться на своїй
посаді
Президент Франції Еммануель Макрон залишив Едуарда
Філіпа на посаді прем'єр-міністра країни. Про це
повідомляє AFP у своєму Twitter.

Від
лісових
пожеж
постраждали вже 135 осіб

у

Португалії

Кількість постраждалих від масштабних лісових пожеж, що
спалахнули в центральній частині Португалії, зросла до
135 осіб. Про це повідомляє ВВС.

У
Мексиці
поліцейських

розстріляли

чотирьох

У Мексиці зловмисники із засідки розстріляли підрозділ
правоохоронців, убивши чотирьох і поранивши ще сімох
осіб. Про це Reuters повідомили в офісі генпрокурора
Мексики.

Протести у Венесуелі: ще один загиблий,
30 поранених
Одна людина загинула і ще близько тридцяти отримали
поранення внаслідок зіткнень між протестувальниками й
правоохоронцями у Каракасі. Про це повідомляє Reuters.

ОАЕ погрожують Катару
тривалими
санкціями через “збочену точку зору”
Об'єднані Арабські Емірати попередили Катар, що введені
проти нього сусідніми країнами санкції можуть тривати
протягом багатьох років, якщо Доха не погодиться...

Катар не домовлятиметься із сусідами до
зняття санкцій
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зняття санкцій
Катар не вестиме перемовин зі своїм сусідами стосовно
врегулювання дипломатичної кризи, доки не будуть
скасовані введені проти Дохи економічні санкції.

Україна

Доба
в
АТО:
поблизу
Кримського
бойовики
застосували
міномети
і
артилерію
...російсько-терористичні злочинні угруповання 47 разів
відкривали вогонь по позиціях...четверо українських
воїнів вчора зазнали поранень.

Авдіївка вже два тижні без газу
Через пошкоджений
в результаті ворожого обстрілу
газопрові Авдіївка залишається без газу вже два тижні. Про
це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через бої на Донбасі без води може
залишитися мільйон людей - ОБСЄ
Через бойові зіткнення на Донбасі без води може
залишитися 1 мільйон людей. Про це повідомляє ОБСЄ у
Тwitter. "Бойові зіткнення загрожують залишити понад 1
млн осіб без води.

Парубій
назвав
ключові
принципи
законопроекту про деокупацію Донбасу
Запропонований законопроект про деокупацію окремих
районів Донецької та Луганської областей дозволить
використовувати всі військові підрозділи без обмеження...

Омбудсмен РФ пропонує смертельно
хворій матері Чийгоза їхати до СІЗО Полозов
Адвокат одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза
Микола Полозов назвав блюзнірством пропозицію
російського омбудсмена привезти смертельно хвору матір
підсудного до СІЗО для зустрічі з сином.

Гриневич пояснила, навіщо потрібен закон
"Про освіту"
Міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголошує на
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Міністр освіти та науки Лілія Гриневич наголошує на
необхідності прийняття Верховною Радою закону "Про
освіту", аргументуючи це тим, що українська шкільна
освіта зовсім не відповідає вимогам сьогодення.

Парубій:
Безпекова угода зі США
передбачає
розміщення
військових
резервів в Україні
У разі підписання безпекової угоди між Україною та США
передбачається розміщення американських військових
резервів на території Української держави.

Точка зору

Фестиваль на Ясній горі: карильйони,
президентський оркестр і «Постріл»
пам’яті Сліпака
У Гошівському монастирі на Івано-Франківщині пройшов
унікальний фестиваль карильйонного мистецтва. Чи
знаєте ви, що таке карильйон?

Суспільство

20 червня. Пам’ятні дати
Щороку 20 червня з ініціативи ООН відзначається
Всесвітній день біженців. День встановлений згідно з
рішенням 55-ї сесії ГА ООН від 4 грудня 2000 року й
відзначається з 2001 року водночас з Африканським днем
біженця.

Освітні центри «Донбас-Україна» та «КримУкраїна» чекають на абітурієнтів
У понеділок, 19 червня, розпочали роботу освітні центри
«Донбас-Україна» та «Крим-Україна», завдяки яким
абітурієнти з непідконтрольних територій зможуть...

У роботі Skype стався глобальний збій
Увечері 19 червня стався збій у роботі сервісу для
спілкування Skype. Про це у соціальних мережах пишуть
користувачі соціальних мереж з України, країн ЄС і США...

20

червня:

народний

календар
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народний

календар

і

Святий Федот тепло дає – жито в золото веде. Сьогодні
мученика Феодота Анкірського, а з ним ще семи дів.
Феодот жив на межі ІІІ–ІV століть в місті Анкірі.
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