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Топ новини
"Хлібне перемир'я" в АТО: 35 обстрілів за
добу, один боєць загинув, троє поранені
Впродовж минулої доби бойовики 35 разів відкривали
вогонь по позиціях українських армійців. Про це
повідомляє прес-центр штабу АТО.

У Microsoft підтвердили провину софту
M.E.Doc у масованій кібератаці
Microsoft повідомив про масовану хакерську атаку, яка
розпочалася з України, а потім інформація про зараження
почала з'являтися в 64 інших країнах.

США підтвердили готовність завдати удар
по Сирії в разі нової хіматаки
Американські військові кораблі та літаки приведені у
бойову готовність для здійснення удару по Сирії у разі
чергової хімічної атаки. Про це повідомляє CNN з
посиланням на джерела в Пентагоні.
http://archive.sendpulse.com/0c3803d3/?_ga=2.4631347.1800895279.1498732206-14399128.1496749995
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ФБР
«штормить»
Касперського - ЗМІ

Лабораторію

Співробітники
ФБР
навідалися
до
помешкань
щонайменше десятка працівників американського офісу
російської ІТ-компанії «Лабораторія Касперського». Про це
із посиланням на поінформовані джерела пише Reuters.

США запровадили нові заходи безпеки
для пасажирських авіарейсів
Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило в
середу комплекс додаткових заходів для забезпечення
більшої безпеки міжнародних авіаперельотів до США з
урахуванням даних розвідки щодо нових планів терористів.

Світ

Катастрофа літака в Аризоні: двоє людей
загинуло
Щонайменше, двоє людей загинули в результаті
катастрофи малого літака в американській Аризоні, який
злетів з аеропорту Бакей та розбився в горах Гіла Бенд на
півдні штату.

Ізраїльські
військові
палестинського нападника

вбили

Ізраїльські військові застрелили палестинського стрілка,
який відкрив по ним вогонь. Як повідомляє Reuters, у
момент нападу ізраїльтяни саме проводили рейд у місті
Хеврон на Західному березі Йордану.

Асад відмовився від хімічної атаки після
попередження США – Меттіс
Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що
сирійський уряд "серйозно сприйняв" попередження
офіційного Вашингтона щодо неприпустимості нової
хімічної атаки та уникнув її проведення.

Міністри оборони США й Німеччини
обговорили посилену присутність військ у
Європі
Посилена військова присутність США та сил НАТО в
Європі стала однією із головних тем зустрічі глави
Пентагону Джеймса Меттіса і міністра оборони Німеччини..

Генерал Макмастер: Зусилля проти агресії
Москви потрібно продовжувати
Радник президента США з питань національної безпеки
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Радник президента США з питань національної безпеки
генерал-лейтенант Герберт Макмастер наголосив на
необхідності продовжувати зусилля з протистояння...

Екс-політики закликали Трампа і Путіна
знизити військову загрозу
Четверо колишніх політиків звернулися з відкритим листом
до президентів США і РФ перед їх першою особистою
зустріччю на полях саміту G20, який відбудеться в
Гамбурзі 7-8 липня.

Екс-радника
Трампа
викликають
слухання до Конгресу США

на

Екс-радник Дональда Трампа, стратег республіканської
кампанії Роджер Стоун наступного місяця має надати
свідчення під час слухань у Комітеті з питань розвідки
Палати представників американського Конгресу.

Польща
та
“дорожню
партнерства

Азербайджан
підписали
карту”
стратегічного

Польща та Азербайджан підписали “дорожню карту”
стратегічного партнерства і співпраці в різних сферах. Це
відбулося у ході дводенного візиту президента ...

Лідери Сербії та
відновити діалог

Косова

планують

Лідери Косова і Сербії висловилися 28 червня за
відновлення переговорів між Приштиною і Белградом
після кількох місяців напруження у відносинах. Про це
повідомляє "Радіо Свобода".

В ООН засудили ультиматум Катару щодо
закриття "Аль-Джазіри"
Один з пунктів ультиматуму Катару з боку держав регіону,
який потребує припинення роботи медіа мережі "АльДжазіра", є серйозним ударом по свободі преси і
плюралізму думок.

КНДР заочно засудила екс-президента
Південної Кореї до смерті
Північна Корея заочно оголосила смертний вирок експрезиденту Південної Кореї Пак Кин Хе та начальнику
південнокорейської розвідки Лі Бен Хо. Про це повідомляє
Бі-Бі-Сі.

Обвинувачення

проти

президента
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Обвинувачення
проти
Бразилії вже у Конгресі

президента

Верховний суд Бразилії направив обвинувачення проти
президента Мішеля Темера до Конгресу. Про це
повідомляє Reuters.

Україна

Авдіївка без газу: проводити
газопроводу досі небезпечно

ремонт

В Авдіївці досі відсутнє газопостачання, у зв'язку з
небезпекою для працівників. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Суд сьогодні продовжить розгляд справи
про держзраду Януковича
Оболонський районний суд Києва сьогодні о 10 годині
продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням
екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

В’ятрович закликав не вірити російській
пропаганді
Український історик, директор Інституту національної
пам’яті Володимир В’ятрович в ефірі телеканалу SBS
прокоментував основні тези російської пропаганди.

Канада остаточно завершила ратифікацію
вільної торгівлі з Україною
Міністерство закордонних справ Канади дипломатичними
каналами повідомило офіційний Київ про остаточне
завершення канадською стороною процедури ратифікації

Українська
діаспора
привітала
продовження Євросоюзом санкцій проти
РФ
Світове українство вітає одностайне рішення усіх 28
держав-членів Європейського Союзу продовжити до 31
грудня 2017 р. цільові економічні санкції...

Точка зору
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Вступна кампанія-2017: Що треба знати
Міністерство освіти та науки встановило три категорії
коефіцієнтів для абітурієнтів: галузевий, регіональний та
сільський.16 червня в Україні завершилася основна сесія
зовнішнього незалежного тестування.

Чи варто зараз міняти Конституцію?
На запитання Укрінформу відповіли Віктор Ющенко,
Леонід Кравчук, Юрій Єхануров, Вітольд Фокін. Питання –
як нам облаштувати наше конституційне життя – виникає
в Україні з приходом...

Суспільство

29 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні річниця з дня загибелі Василя Сліпака українського оперного співака і воїна, захисника
України. Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний
співак (бас-баритон), соліст...

Страшна повінь в Китаї: понад 5 млн
постраждалих
У провінціях Китаю в результаті рясних опадів, які
тривають з 22 червня, відбулися масштабні повені, в
результаті яких постраждали понад 5 мільйонів осіб.

Італія може
мігрантів

закрити

свої

порти

для

Влада Італії пригрозила заборонити іноземним судам
висаджувати в італійських портах мігрантів з інших
країн. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

Німецький суд дав дозвіл на містечко
антиглобалістів у Гамбурзі
Федеральний конституційний суд ФРН у середу скасував
рішення суду Гамбурга щодо заборони на організацію в
центрі міста наметового містечка під час саміту Великої
Двадцятки 7-8 липня.

«Шлюб за добу» з початку року вже
уклали понад 10 тис. українських пар
Послугою «Шлюб за добу», започаткованою Міністерством
юстиції у 2017 році, вже скористалися 10 500 українських
пар. Про це повідомила сьогодні на брифінгу радник з
http://archive.sendpulse.com/0c3803d3/?_ga=2.4631347.1800895279.1498732206-14399128.1496749995
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пар. Про це повідомила сьогодні на брифінгу радник з
комунікації міністра юстиції Олена Семикіна...

29
червня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Тихона; зозуля мандрикою вдавилася і «Дякую
тобі…». В Китаї сьогодні свято «Тянь-куан зце»,
присвячене Богові Неба. Все просто: понад мільярд
мешканців Піднебесної вшановує Небеса.
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