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Топ новини
Доба в АТО: бойовики продовжують
обстріли вздовж усієї лінії зіткнення
За минулу добу бойовики 35 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Внаслідок ворожих обстрілів один
військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, ще
один український воїн – бойове травмування.

Порошенко: Сьогодні Україна об'єднує
Сполучені Штати Америки
Українське питання, яке міцно об'єднало республіканців і
демократів у Конгресі США, наразі об'єднує й нову
адміністрацію президента Дональда Трампа.

США вважають, що Росія
відмовляється від діалогу

даремно

США висловлюють жаль через скасування російською
стороною двосторонньої зустрічі на рівні заступників глав
закордонних відомств в Санкт-Петербурзі після посилення
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Контактна
група
погодила
перемир'я" на Донбасі

"хлібне

Тристороння контактна група підтримала звернення
місцевих рад про початок так званого "хлібного перемир'я"
- дотримання режиму тиші на час збирання врожаю.

Обвинувачені у вбивстві Нємцова
останньому слові вказують на Кремль

в

П'ятеро обвинувачуваних у справі про вбивство
російського політика Бориса Нємцова на засіданні
Московського військового окружного суду виступили з
останнім словом.

Світ

На півдні США вирує шторм "Сінді" є
жертви
Тропічний шторм "Сінді", який вирує на півдні та прямує
на південний захід Сполучених Штатів, спричинив
загибель дитини та частково зруйнував інфраструктуру в
місцевих регіонах.

У США евакуювали аеропорт
поранення поліцейського

після

Аеропорт в американському місті Флінт у штаті Мічиган 21
червня евакуювали після поранення поліцейського ножем
у шию. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Представники США і Китаю обговорюють
нові способи тиску на Пхеньян
Глави зовнішньополітичних відомств і міністри оборони
США і Китаю зустрілися у Вашингтоні, щоб знайти нові
способи тиску на КНДР. Про це повідомляє Reuters.

Трамп продовжив санкції проти Північної
Кореї
Президент США Дональд Трамп своїм указом продовжив
ще на рік санкції проти КНДР, пов'язані з дестабілізуючими
діями уряду цієї країни в регіоні, репресіями та
провокаційною політикою режиму Пхеньяна.

Бойовики ІДІЛ підірвали головну мечеть
Мосула
Бойовики терористичної організації «Ісламська держава»
підірвали соборну мечеть «Ан-Нурі» в іракському
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підірвали соборну мечеть «Ан-Нурі» в іракському
Мосулі. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на
заяву збройних сил Іраку.

Мей вибачилася за реакцію уряду на
трагедію у Grenfell Tower
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вибачилася
за офіційну реакцію уряду на пожежу в 24-поверховому
житловому будинку Grenfell Tower, що забрала життя 79
людей.

У Франції сформували уряд
За підсумками парламентських виборів, що відбулися 18
червня, у Франції сформовано новий склад уряду. Список
міністрів оголосив генеральний секретар Єлисейського
палацу Алексі Колер, передає"Комерсант".

Штати відреагували
Нагірному Карабаху

на

ескалацію

в

Офіційний Вашингтон висловив глибоке занепокоєння у
зв'язку зі сплеском насильства в регіоні Нагірного Карабаху
та закликав сторони конфлікту негайно зменшити
напруженість.

Україна

Контактна група розробить заходи для
безперебійного
водопостачання
на
Донбасі
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на
сході України підготує заходи для забезпечення
безперебійної роботи водної інфраструктури.

В ОБСЄ вимагають покарати тих, хто
напав на спостерігачів в Ясинуватій - Хуг
У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ чекають
покарання людей, які напали 20 червня на спостерігачів
СММ на залізничній станції в Ясинуватій...

Подання на 5 нардепів: Холодницький
каже, САП готова розкрити таємницю
слідства
САП готова розкрити таємницю слідства і надати необхідні
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САП готова розкрити таємницю слідства і надати необхідні
матеріали парламенту для ухвалення рішення щодо
позбавлення
недоторканності
п'ятьох
народних
депутатів..

Уряд створює Раду з розвитку інновацій Гройсман
Уряд ініціює створення Ради з розвитку інновацій,
завданням якої буде підтримка науки та реалізація різних
проектів у реальному секторі економіки.

Порошенко обговорить з лідерами ЄС
загострення на Донбасі
Президент України Петро Порошенко проведе в четвер у
Брюсселі зустрічі з європейськими лідерами. Про це
власному кореспонденту Укрінформу у Брюсселі
повідомили у Європейській Раді...

Канада продовжуватиме
Україну - міністр оборони

підтримувати

Канада обіцяє допомагати українцям так довго, як вони
цього потребуватимуть. Про це заявив міністр оборони
Канади Харджит Саджан під час зустрічі...

Точка зору

Мораторій на продаж землі: маніпуляції,
домисли та факти
Фахові коментарі до тез, виголошених нещодавно лідером
БЮТ щодо мораторію на продаж землі. Майже рік, як
партія Батьківщина і її лідер Юлія Тимошенко ведуть
активну ПР-кампанію проти скасування мораторію...

Офіцери і джентльмени: випускники
військових кафедр стали в стрій
У військо прийшли не просто офіцери, а представники
громадянського суспільства, яким будувати армію. Все
було, ніби як завжди: люди в спортивних костюмах або ж
тертих джинсах, коротко стрижені й з великими валізами.

У Києві взялися за дніпровські кручі
Будуть добудовувати Музей Голодомору і реконструювати
паркову дорогу. У столиці після дев'ятирічної перерви
вирішили продовжити створення...
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Суспільство

22 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні День Скорботи і вшанування пам’яті
жертв війни. 22 червня 1941 року, попри таємну угоду про
ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) та тісну
військово-економічну співпрацю між Німеччиною і СРСР...

Українки виграли "бронзу" Кубка світу з
баскетболу 3х3
У Нанті (Франція) завершився четвертий розіграш Кубка
світу із вже олімпійського баскетболу 3х3. Жіноча збірна
України (Христина Філевич, Оксана Моллова, Ганна
Зарицька, Дар'я Завидна) у матчі за 3-тє місце вирвала...

Ребров очолив «Аль-Ахлі»
Українець два найближчі роки працюватиме в Саудівській
Аравії. Колишній тренер київського «Динамо» Сергій
Ребров очолив «Аль-Ахлі» з Саудівської Аравії.

Майже половина українців не збираються
оформлювати біометричні паспорти
Майже половина громадян України взагалі не збираються
оформлювати закордонні біометричні паспорти. Про це
свідчать результати соціологічного опитування...

Українські
фахівці
з
стажуватимуться у США

реабілітації

Українські фахівці з фізичної терапії, ерг-терапії та
реабілітації проходитимуть стажування в Національному
військово-медичному центрі «Волтер Рід» у США.

Українські
полярники
відзначили
Мідвінтер купанням у крижаній воді
Учасники експедиції зі станції «Академік Вернадський» та
дослідники Антарктиди з усього світу святкують сьогодні
«Середину зими» – Мідвінтер. Обов'язковим елементом...
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«Середину зими» – Мідвінтер. Обов'язковим елементом...

Tesla найняла експерта для розробки
систем автопілота
Корпорація Tesla найняла на посаду глави відділу по
розробці систем автопілота Андрія Карпатого, який
займався дослідженнями у сфері штучного інтелекту.

«Словник
музичних
термінів»
впорядкували в Івано-Франківську
Івано-Франківська обласна музична філармонія видала
«Словник музичних термінів». Про це в Івано-Франківську
розповів упорядник та директор обласної філармонії
Василь Тимків...

22
червня:
астровісник

народний

календар

і

У червні перша ягідка в роток, а друга – в
козубок. Сьогодні день Вайю – досить цікаве свято в
зороастризмі, пов’язане з тим, що Сонце знаходиться в 1му градусі Рака...
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