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СВІТ
Кількість загиблих в аварії катера у
Будапешті зросла до 19 осіб
Кількість загиблих в результаті зіткнення
прогулянкового катера з круїзним судном на
Дунаї в Будапешті, що відбулося минулого
тижня, зросла до 19 осіб.

Британія запропонувала РФ поводитися
чемніше
Відносини між Великою Британією та РФ
покращаться тільки за умови, що Москва
змінить свою поведінку.

ЄС налаштований продовжити санкції
проти Росії
Євросоюз має твердий намір продовжити
економічні санкції стосовно РФ через її
агресію проти України.

Фірташа можуть на початку липня
екстрадувати до США - ЗМІ
Українського олігарха Дмитра Фірташа, який
зараз перебуває в Австрії, можуть
екстрадувати до США на початку липня.

Клімкін назвав скандал навколо промови
Зеленського “комедійною історією”
До історії з частковим збігом виступів
нинішнього президента Володимира
Зеленського у Брюсселі та п'ятого глави
держави Петра Порошенка на з'їзді
«Європейської солідарності» слід поставитися
з гумором та іронією.

У НАБУ розцінили рішення КСУ як
узаконення розкрадання коштів
Національне антикорупційне бюро розцінило
як узаконення розкрадання коштів рішення
Конституційного суду про визнання
неконституційним права НАБУ вимагати
скасування в судовому порядку угод, які
вважаються корупційними.

Незаконне збагачення: на Банковій
вважають позицію Ради зневагою до
українців
Законопроект про відповідальність за
незаконне збагачення, який ініціював Глава
держави, був єдиним, що давав можливість
покарати тих, хто незаконно заробляв
протягом останніх кількох років.

Князєв: Реформа Нацполіції - це ще довгий
шлях
ільник Нацполіції Сергій Князєв заявив у ефірі
програми «Право на владу» про те, що
поліцейська реформа – це важлива частина
реформи всієї правоохоронної системи.

ТОЧКА ЗОРУ
Брюссельські “оглядини” нового
президента України
До першої зустрічі Володимира Зеленського з
лідерами НАТО та ЄС особливих претензій
нема. Рух на Захід триває

Дивні ініціативи Кучми: що це було?
У відповідь не стріляти, блокаду ОРДЛО
скасувати... А, може, взагалі забудемо про
агресію й знову почнемо дружити?

Нас 350 тисяч. І ми не зможемо не стріляти у
відповідь - експерт
В Україні налічується понад 350 тисяч осіб, які
мають посвідчення учасника бойових дій, і які
добре розуміють, що означає припинити
стріляти у відповідь на обстріли російськоокупаційних військ.

СУСПІЛЬСТВО
7 червня. Пам’ятні дати
Цього дня, 100 років тому, почалася
Чортківська наступальна операція Української
Галицької Армії.

Окупанти за добу 16 разів порушили
"тишу", двоє військових поранені
6 червня збройні формування Російської
Федерації 16 разів порушили режим
припинення вогню. Внаслідок ворожих
обстрілів двоє військовослужбовців
Об'єднаних сил отримали поранення.

Рада ухвалила у першому читанні
законопроект про військове капеланство
Законопроект підтримали 227 народних
депутатів при мінімально необхідних 226,
повідомляє кореспондент Укрінформу.

Бекірову продовжили арешт на два місяці
Рішенням Київського райсуду Сімферополя
кримськотатарський активіст Едем Бекіров
залишиться під арештом до 12 серпня.

У Туреччині з початку року затримали
понад 16 тисяч нелегалів
За п’ять місяців поточного року в Егейському
морі біля берегів Туреччини було затримано
понад 16 тисяч незаконних мігрантів.

Манікюр, вулична їжа та аптечка: у Супрун
дали поради для безпечної відпустки
У Міністерстві охорони здоров'я підготували
медичну пам'ятку, в якій оприлюднено поради,
як забезпечити здоровий відпочинок під час
відпустки.

В Україні у найближчі дні - грози та спека
до +34°
По всій території України у найближчі дні
синоптики прогнозують дощі та грози. 7
червня, в окремих районах очікуються грози,
сильні зливи та град, температура повітря
коливатиметься від 14° вночі до 30° вдень.

7 червня: народний календар і астровісник
Сьогодні Івана-Головатого; про топові
примовляння під час висадки капусти і що
починати з “чистого аркуша”

СПОРТ
Українки виграли три "бронзи" на
першості Європи-2019 зі спортивної
боротьби
На юніорській першості Європи зі спортивної
боротьби в Понтеведре (Іспанія) перші
комплекти нагород розіграли дівчата.

Україна - Сербія: статистика на нашу
користь
Збірна України зіграє ключовий матч відбору
на Євро-2020.

Богдан Бондаренко переміг на етапі
«Діамантової ліги»
В Римі Богдан повторив кращий результат
сезону в світі.

Фонсека однією ногою в «Ромі»
Влітку у «Шахтарі» може змінитися
тренерський штаб.

На турнірі претенденток сестри Музичук
здобули перші перемоги
В 6-у турі Марія та Анна обіграли росіянок
Гуніну і Костенюк.
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