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Топ новини
Доба в АТО: під Широкиним окупанти двічі
відкривали вогонь зі 120-мм мінометів
Минулої доби противник 29 разів відкривав вогонь по
наших опорних пунктах і один раз - по житлових кварталах.
...в ході бойових дій двоє українських воїнів зазнали
поранень.

Москва: під час робіт у колекторі загинули
двоє українців - ЗМІ
У Москві під час проведення робіт у каналізаційному
колекторі загинули п'ятеро робітників, серед яких двоє, громадяни України. Про це повідомляє РІА Новости ...

Біля Золотих Воріт зарізали чоловіка
У Києві біля станції метро "Золоті Ворота" ножем
смертельно поранили чоловіка. Про це у Фейсбуці пише
журналіст Олександр Рудоманов.
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ЄС політично погодив
санкцій проти Росії

продовження

Лідери Євросоюзу на вищому політичному рівні погодили
рішення про продовження економічних обмежувальних
заходів проти Росії. Пр це домовилися глави держав...

США вимагають від Росії припинити
залякування місії ОБСЄ на Донбасі
Офіційний Вашингтон закликав Росію вплинути на
підконтрольних їй сепаратистів на сході України з метою
припинення ними залякувань та насильства...

Світове
українство
закликає
продовжувати санкції проти Росії

США

Численна
українська
діаспора
закликає
США
продовжувати тиск на Росію, застосувавши проти Москви
додаткові санкції. Про це заявив президент Світового
конгресу...

Світ

До Конгресу США подано законопроект
щодо ядерної загрози від Росії
Старший член Комітету з питань збройних сил нижньої
палати Конгресу США Адам Сміт на чолі групи з понад 20ти конгресменів представив законопроект, який зобов'язує

Меркель задоволена рішеннями ЄС у
сфері оборонної політики
Канцлер ФРН Ангела Меркель задоволена досягнутими в
четвер лідерами ЄС домовленостями у сфері спільної
оборонної політики. Про це вона заявила, коментуючи...

У Німеччині спецслужбам дозволили
перехоплювати повідомлення в Skype і
WhatsApp
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує рішення
спецслужб про ведення спостереження за листуванням
підозрюваних у причетності до терористичної діяльності,
водночас обіцяє громадянам захист конфіденційності.

Канадський снайпер
відстані майже 3,5 км

убив

бойовика

з

Канадський снайпер встановив світовий рекорд, убивши в
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Канадський снайпер встановив світовий рекорд, убивши в
Іраку бойовики з відстані 3 тис. 450 метрів. Про це
повідомляє Globe and Mail.

Катар
отримав перелік
припинення бойкоту – ЗМІ

вимог

для

Кувейт передав Катару перелік вимог, виконавши які Доха
зможе припинити бойкот, оголошений іншими арабськими
державами. Про із посиланням на місцеві ЗМІ пише
Reuters.

Канаді слід ухвалити «акт Магнітського» парламентський комітет
Парламентський комітет із закордонних справ та
міжнародного розвитку Канади одноголосно підтримав
ухвалення так званого «акту Магнітського»...

Україна

Штаб АТО пропонує ввести "режим тиші"
на час випускних вечорів у школах
Штаб Антитерористичної операції пропонує ввести
"режим тиші" на час випускних вечорів у школах. Про це
повідомляє прес-центр штабу.

У Раді сьогодні - година запитань до уряду
У Верховній Раді у п'ятницю відбудеться година запитань
до уряду. Порядком денним сьогоднішнього засідання
парламенту
також
запланований
розгляд
двох
законопроектів про внесення змін...

Росія і надалі зриватиме процес масового
обміну полоненими - Жемчугов
Українці, що перебувають у полоні на окупованих
територіях Криму та Донбасу, для Росії стали
інструментом тиску на Україну у переговорному процесі.

Слідчі дії по справі Сущенка скасовані Фейгін
Захисник незаконно

затриманого

в Росії журналіста

Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив про
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Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив про
плановані на п'ятницю слідчі дії по справі його
підзахисного.

Гужва назвав народного депутата, який
звинуватив його в шантажі
Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва
пов’язує обшуки у редакції та своє затримання з
депутатом від Радикальної партії Дмитром Ліньком.

НАЗК перевірить декларації
нардепів, суддів і прокурорів

ще

20

Національне агентство з питань запобігання корупції
ухвалило рішення про повну перевірку декларацій 20 осіб,
серед яких народні депутати, судді та представники...

Депутати
Європарламенту
та
представники дипмісій їдуть сьогодні на
Донбас
Сьогодні, 23 червня, депутати Європарламенту Петрас
Аустревічус, Анна Фотига та представники дипломатичних
місій разом з українськими парламентарями...

Турчинов
обговорив
із
секретарем
міноборони Британії санкції проти РФ
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр
Турчинов обговорив з постійним секретарем Міністерства
оборони Великої Британії Стівеном Лавгроувом ситуацію...

Точка зору

Відповідальність
Німеччини
перед
Україною: нинішня важливіша за історичну
Україна була основною метою взагалі всієї Другої світової
війни, її епіцентром - вважає історик Тімоті Снайдер. Той,
хто не зможе правильно осмислити історію, ризикує...

Російські ліберали: Час нам розходитися і
з Шендеровичем
До чергового українсько-російського розбирання в Мережі,
"індульгенцій" на розпалювання війни та іншого від
"лібералів". Розлучення – болюча штука, як на рівні...
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"лібералів". Розлучення – болюча штука, як на рівні...

Мережеві відео про тяжкі злочини: зняв,
залив, забув?..
Бездіяльність
правоохоронців
у
кримінальних
розслідуваннях спонукає громадян самостійно збирати
докази. Знятих та викладених в мережу відео про скоєння
різноманітних злочинів – хоть греблю гати.

Суспільство

23 червня. Пам’ятні дати
100 років тому І Універсалом Української Центральної
Ради було проголошено автономію України. 23 червня (10
червня за ст. стилем) 1917 року після молебню...

У Дружківці відкрили Центр надання
адмінпослуг, витрати на нього склали
понад 10 млн грн
У місті Дружківка Донецької області за рахунок бюджету за
допомогою міжнародних партнерів з ПРООН відкрили
Центр надання адміністративних послуг.

Міносвіти
тепер
зможе
професійно-технічні заклади

розвивати

Міністерство освіти і науки підписало меморандум про
співробітництво з громадською спілкою «Національне
галузеве партнерство в легкій промисловості України...

Учасники ЗНО сьогодні отримають повні
результати тестування
У п'ятницю, 23 червня, на інформаційних сторінках
учасників зовнішнього незалежного оцінювання буде
розміщена повна інформація про результати...

Хроніки війни більшовиків з українським
народом: Історики представили книгу про
Голодомор
Представник Українського інституту національної пам'яті у
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Представник Українського інституту національної пам'яті у
Чернігівській області Сергій Бутко та співробітник цього
інституту Сергій Горобець презентували свою книгу...

23
червня:
астровісник

народний

календар

і

Тимофієві знамення;
добро
як квітка,
зло
як
клітка. Православна церква цього дня вшановує пам’ять
священномученика Тимофія, який був єпископом...
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