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Топ новини
Доба в АТО: бойовики гатять з мінометів,
артилерії і танків
Упродовж
минулої
доби
російсько-терористичні
бандформування 22 рази обстрілювали позиції ЗСУ
вздовж усієї лінії зіткнення... один український воїн загинув,
четверо бійців сил АТО зазнали поранень...

У зоні відчуження горить ліс
29 червня о 12:30 у Зоні відчуження біля ЧАЕС сталося
загорання лісової підстилки на площі близько 20 га. Про це
повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних
ситуацій.

Тука заявив, що Донбас приречений через
радіацію - треба відселяти людей
На Донбасі відбувається підвищення рівня радіації у
природних водах через затоплення шахт і підняття
зараженої води, що призведе, за аналітичними
матеріалами НАН України, до розповсюдження її...
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Трамп заявив про намір продавати Україні
мільйони тонн вугілля
Президент США Дональд Трамп готовий продавати
Україні "мільйони і мільйони тонн вугілля". Про це
повідомляє Reuters.

Сенат США вніс поправки в законопроект
про санкції проти РФ
Сенат США вніс "технічні поправки в законопроект, який
запроваджує нові санкції проти Росії. Про це заявив голова
Комітету з міжнародних справ Боб Коркер...

Світ

США запровадили санкції проти Китаю
через допомогу Північній Кореї
Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій
проти фізичних та юридичних осіб Китайської Народної
Республіки, залучених до незаконних фінансових та інших
оборудок з режимом Північної Кореї...

Війська коаліції в Сирії
оточення оплоту ІДІЛ

заявили

про

Командування підтримуваної США коаліції курдських та
арабських
загонів
повідомило,
що
бойовики
терористичного угруповання Ісламська держава повністю
оточені в проголошеній ними "столиці халіфату"

Німецькі
фахівці
з
інформбезпеки
закликали посилити захист від кібератак
Федеральна служба безпеки у сфері інформаційної техніки
(BSI) дала низку порад щодо захисту від новітніх кібератак. Вони запропоновані на сайті відомства...

Смоленська катастрофа: ексгумовано 33ю жертву трагедії
У четвер у Варшаві ексгумовано 33-ю жертву Смоленської
катастрофи - колишнього голову Бюро національної
безпеки Польщі Владислава Стасяка.

Держдеп: Ми знаємо, як важливо росіянам
повернути конфісковані дачі
Росіяни надають важливого значення поверненню
конфіскованих у них дипломатичних дач у штатах
Мериленд і Нью-Йорк, які потрапили під санкції...
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Мериленд і Нью-Йорк, які потрапили під санкції...

Білий дім підтвердив підготовку зустрічі
Трампа й Путіна в Гамбурзі
Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з
російським лідером Володимиром Путіним під час саміту
"Великої двадцятки", який запланований в німецькому
Гамбурзі в період 7-8 липня.

Зростання економіки США
більшим, ніж очікувалось

виявилося

Реальний ВВП Сполучених Штатів Америки у першому
кварталі 2017 року перевищив очікування зростання на 0,2
відсотка. Про це йдеться у доповіді...

Прем'єр-міністром Сербії вперше стала
жінка з нетрадиційною орієнтацією
Парламент Сербії обрав новий уряд на чолі з прем'єрміністром Аною Брнабич. Про це повідомляє агентство
Tanjug. "Сербський парламент у четвер більшістю голосів

Хорватія не виконуватиме рішення Гааги у
територіальній суперечці зі Словенією
Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що
Загреб не буде виконувати рішення Арбітражного суду в
Гаазі щодо суперечки зі Словенією стосовно морського
кордону в Піранській затоці.

Анкара обвинуватила Європу в подвійних
стандартах
Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин
обвинуватив європейські країни в застосуванні подвійних
стандартів щодо Туреччини. Про це повідомляє Анадолу.

Україна

Регламентний комітет планує розглядати
подання ГПУ цілий тиждень
Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації
роботи парламенту наступного тижня розгляне п'ять
подань
Генеральної
прокуратури
на
зняття
недорканності...
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"Народний
фронт"
і
БПП
можуть
об'єднатися – замглави фракції НФ
У парламентській фракції "Народний фронт" не
виключили, що їх партія може об'єднатися в одну
політсилу з Блоком Петра Порошенка.

Турчинов
вимагає
збільшити
фінансування заходів з кібербезпеки
Серед механізмів поширення небезпечного комп'ютерного
вірусу в Україні були система оновлення програмного
забезпечення бухгалтерської звітності та документообігу
та хостинг-майданчик одного з інтернет-провайдерів...

Порошенко не підтримав петицію щодо
розблокування «ВКонтакте»
Президент України Петро Порошенко відповів на
електронну петицію щодо скасування блокування
«Вконтакте», яку підписали 25 359 людей з 25 тисяч
необхідних.

Полозов
закликав
ПАРЄ
прийняти
резолюцію для негайного звільнення
Чийгоза
ПАРЄ має прийняти резолюцію проти злочинів Росії в
Криму, зокрема щодо кримських татар, які стали
заручниками Москви.

Україна і НАТО спільно зміцнюватимуть
кібероборону
Започаткована Україною і НАТО спільна платформа у
протидії гібридній війні є потенційним інструментом для
зміцнення кібероборони сторін.

НАБУ і ФБР домовилися про співпрацю ще
на два роки
НАБУ і ФБР підписали меморандум про співпрацю
впродовж двох років у сфері міжнародного розслідування
відмивання коштів, хабарництва і корупції.

Україна продовжить участь в операції
НАТО в Афганістані - Полторак
Незважаючи на постійну загрозу російської агресії, Україна
виконуватиме зобов’язання щодо участі в операції НАТО в
Афганістані. На цьому наголосив міністр оборони України
Степан Полторак за результатами участі...
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Делегація Міноборони України здійснить
історичний візит до Австралії
Українська військова делегація вперше за 25 років
здійснить візит до Австралії. Про це повідомив міністр
оборони України Степан Полторак за результатами
зустрічі з австралійським колегою у четвер...

Точка зору

Вірус Petyа і гіпермаркети: хто кого?
Торговельні мережі оговтуються після ураження вірусом, і
життя «шопоголіків»
знову налагоджується. Наслідки
атаки підступним комп'ютерним вірусом Petyа, який 27
червня поклав «на лопатки»...

Суспільство

30 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні виповнюється 110 років від дня народження
Романа Шухевича - українського політичного діяча,
Головнокомандувача Української Повстанської Армії.

У передмісті Парижа невідомий намагався
в’їхати у людей біля мечеті
У передмісті Парижа 29 червня арештували чоловіка, який
намагався в’їхати автом у юрбу людей перед
мечеттю. Про це інформує "Радіо Свобода".

В США камера автобусу зняла криваву
перестрілку чоловіка з поліцією
Чоловік після озброєного пограбування намагався втекти
від поліції автобусом в американському місті Балтімор,
відстрілюючись із двох пістолетів, однак був убитий при
спробі втечі.

Страшна

ДТП

в

Румунії:

Військова

вантажівка впала у прірву, є постраждалі
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вантажівка впала у прірву, є постраждалі

Військова вантажівка, що перевозила військовослужбовців
з навчань, впала у прірву на одній з автомагістралей
повіту Арджеш.

Берлін пішов під воду
Берлін буквально пішов під воду внаслідок зливи, що не
припиняється в місті з полудня. У столиці Німеччини
фактично надзвичайний стан...

Грузія потерпає від страшної зливи
Грузія потерпає від наслідків страшної негоди, що
обвалилася на країну увечері 29 червня. Про це
повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс".

Кардинала Ватикану обвинуватили
сексуальних домаганнях

в

Поліція Австралії обвинуватила фактичного міністра
фінансів Ватикану, кардинала Джорджа Пелла у численних
випадках сексуальних домагань. Про це заявили у четвер..

Японія вирішила відправити людину на
Місяць до 2030 року
Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA)
оголосило про плани відправити людину на Місяць до
2030 року. Про це повідомляє газета Asahi.

30
червня:
астровісник

народний

календар

і

Сьогодні Мануїла; червона рута проти відьомської
мани. Сьогодні трьох братів мучеників Мануїла, Савела та
Ісмаїла. Вони жили на зорі християнства й постраждали за
віру – були страчені при дворі імператора Юліана.
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