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Топ новини
АТО: 36 обстрілів за добу, бойовики
гатили із важкої артилерії та БМП
Внаслідок ворожих обстрілів один український воїн
отримав поранення... зросли не лише кількість та
щільність ворожих обстрілів, а й суттєво збільшився калібр
озброєння...

У Пенса розповіли про результати зустрічі
з Порошенком
Позиція Сполучених Штатів залишається прихильною
підтримці
зусиль
Нормандського
формату
щодо
імплементації Мінських угод для забезпечення безпеки...

Меттіс
на
зустрічі
з
Порошенком
висловився за збереження санкцій проти
РФ
Президент України Петро Порошенко в ході візиту в США
провів зустріч з очільником Пентагону Джеймсом
Меттісом. Про це у Твіттері пише прес-секретар...
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Меттісом. Про це у Твіттері пише прес-секретар...

Білий дім: Трамп вважає Росію агресором
В адміністрації США на чолі з президентом Дональдом
Трампом вважають, що Москва виступає в ролі агресора
на сході України, та очікують, що Росія припинить...

Держдеп пояснив заяву Тіллерсона щодо
можливої заміни "Мінську"
США продовжують наполягати, що Мінські домовленості
мають бути виконані, передусім, з боку Москви, та
чекають від неї відповідного результату.

Світ

Гігантський зсув у Гватемалі: 11 загиблих
Щонайменше 11 осіб загнуло у західній Гватемалі
унаслідок велетенського зсуву ґрунту, спровокованого
зливами. Про це із посиланням на Національний центр із
подолання наслідків надзвичайних ситуацій Гватемали
повідомляє Reuters.

Прем'єр
Бельгії
скликає
екстрене
засідання Ради безпеки після теракту у
Брюсселі
Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель скликав екстрене
засідання Ради безпеки королівства після теракту на
Центральному вокзалі Брюсселя. Про це він написав...

Держдеп:
КНДР
має
відповідальність
за
американського студента

нести
смерть

Офіційний Вашингтон вважає режим Північної Кореї
відповідальним за смерть американського студента Отто
Вормб'єра, який понад півтора роки утримувався...

Розвідка США доповідає про підготовку
КНДР до ядерного випробування
Американські спецслужби вважають, що КНДР готова до
проведення ядерного випробування. Супутники-шпигуни
зафіксували діяльність на полігоні ядерних випробувань...

США відправили до берегів Кореї два
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США відправили до берегів Кореї два
надзвукові бомбардувальники
Над Корейським півостровом пролетіли два надзвукові
бомбардувальники армії США. Про це повідомляє
AP. "Американські бомбардувальники були залучені для...

У РФ погрожують відповісти на нові
санкції США
У Москві починають розробляти відповідні заходи після
чергового розширення Вашингтоном списку санкцій проти
Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ

Заступник Тіллерсона летить до Росії на
переговори
Заступник Державного секретаря США з політичних
питань
Томас Шеннон наприкінці цього тижня
відправиться з візитом до Російської Федерації...

Британія не змінить свого рішення щодо
виходу із ЄС – Мей
Уряд Великобританії виконає волю свого народу і покине
Євросоюз на
умовах,
що
матимуть
найширшу
підтримку. Про це заявила...

Трюдо закликає проявити співчуття до
біженців
Зважаючи на безпрецедентні масштаби сучасної
глобальної міграційної кризи, світ мусить допомагати
біженцям. Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністр
Канади Джастіна Трюдо з приводу Всесвітнього дня
біженців.

Україна

У МЗС засудили напад бойовиків на ОБСЄ
У Міністерстві закордонних справ України засудили напад
бойовиків "ДНР" на спостерігачів місії ОБСЄ. Про це спікер
відомства Мар'яна Беца повідомила в Twitter.

"Суд" над Чийгозом: Дані свідка Ковітіді
не відповідали відеодоказам - адвокат
Свідчення так званого члена Ради Федерації Росії та
колишнього кримського депутата Ольги Ковітіді, що
виступала у вівторок в окупованому Криму свідком...
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виступала у вівторок в окупованому Криму свідком...

НАБУ оголосило про підозру охоронцям
Розенблата і помічнику Полякова
Детективи Національного антикорупційного бюро України
та прокури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
20 червня повідомили про підозру шести особам...

Умови НАТО майже збігаються з нашими
цілями в євроінтеграції - КлимпушЦинцадзе
Критерії членства в НАТО на 70-80% збігаються із
завданнями, які стоять перед Україною в процесі
європейської інтеграції. Про це заявила...

Порошенко порівняв Трампа з Рейганом
Президент
України
Петро
Порошенко
висловив
переконання, що нинішній глава Білого дому Дональд
Трамп зможе допомогти припинити агресію Росії проти
України так само, як президент Рейган отримав перемогу
в холодній війні з СРСР.

Порошенко передав керівництву США
листи від родичів українських заручників
Президент України Петро Порошенко в ході візиту до
Штатів передав керівництву США листи від родичів
українських заручників, які перебувають на окупованих
територіях та в РФ.

Точка зору

Росія намагається нав'язати Європі своє
бачення
історії
–
конференція
в
Бундестазі
Спроби Росії нав'язати Європі, світові свою версію історії,
зокрема історії Другої світової війни, а також сьогоднішніх
подій не повинні вводити в оману західне суспільство.

Суспільство
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21 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні Міжнародний день йоги. День встановлений
згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 69/131 від
11 грудня 2014 року з ініціативи Індії й відзначається...

Американці навчилися опріснювати воду
сонячною енергією
Розробники з Університету Райса у Х'юстоні (Техас, США)
створили технологію, здатну не тільки зменшити
споживання енергії під час опріснення води, але і зовсім
не використовувати у процесі електроенергію.

Рейтинг кращих авіакомпаній світу очолив
Qatar Airways
Світовий рейтинг кращих авіакомпаній світу очолила
компанія Qatar Airways (Катар), яка в 2016 році була на
другій позиції в ТОП авіаперевізників за версією
британської маркетингової компаній Skytrax.

В Україні презентували збірку норм ООН
про права біженців
У Києві презентували перекладену українською мовою
збірку норм "Керівні принципи ООН з внутрішнього
переміщення", розроблену і затверджену Комісією ООН з
прав людини у 1998 році.

Держкіно дасть
кінофестиваль

мільйон

на

Одеський

Восьмий Одеський міжнародний кінофестиваль, що
пройде 14-22 липня цього року, отримає від Державного
агентства України з питань кіно 1 мільйон гривень.

В
Україні
треба
створити
єдиний
міжвидавничий каталог для закупівель експерт
В Україні необхідно створити єдиний міжвидавничий
каталог для закупівель бібліотеками, де буде міститися
інформація про книги всіх українських видавництв...

21
червня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні день літнього сонцестояння; Перун-Стратилат
на грози багатий. Сьогодні день літнього сонцестояння, а
ще Православна церква вшановує великомученика
Феодора Стратилата.
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Феодора Стратилата.
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