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ВИБОРИ – 2019
З'їзд президентської партії: а чи спрацює
ліфт?
"Всі в сад!" - Партія "Слуга народу" проводила
з'їзд у Ботанічному саду

Перша сотня претендентів у виборчий
список "Слуги народу"
На з'їзді партії «Слуга народу», який відбувся
9 червня, було названо сотню претендентів у
виборчий список політсили на дострокових
виборах до Верховної Ради 21 липня.

Джапарова пояснила, чому вирішила йти на
вибори разом з Гройсманом
Демократичні сили, які пройдуть в парламент,
мають об’єднуватись та тримати той вектор,
яким країна крокує 5 років, продовжуючи
реалізацію започаткованих реформ в майже
усіх сферах суспільно-політичного буття.

У програмі "Слуги народу" - подолання
корупції, народне вето та електронне
голосування
Передвиборча програма, з якою політична
партія "Слуга народу" йде на вибори до
Верховної Ради 21 липня, складається з 16
пунктів, які з-поміж іншого стосуються…

СВІТ
У НАТО прокоментували політичну кризу в
Молдові
НАТО стурбоване політичною кризою в
Молдові та закликає політичні сторони до
стриманості й врегулювання ситуації шляхом
діалогу.

Венесуельці кинулися до Колумбії після
відкриття кордону з нею
Після відкриття кордону з Колумбією на
прикордонних переходах утворились величезні
черги. Венесуельці кинулись у сусідню країну
для придбання найнеобхіднішого в магазинах.

Кандидат на посаду прем'єра Британії
шкодує про вживання кокаїну
Колишній міністр юстиції Великої Британії та
кандидат на посади очільника уряду та
Консервативної партії Майкл Гоув каже, що
глибоко шкодує про вживання наркотиків у
молоді роки.

Грузія засудила "вибори" в окупованій
Росією Південній Осетії
Офіційний Тбілісі заявив у неділю, що так
звані "парламентські вибори", що проводилися
на окупованих територіях, є незаконними та не
можуть мати жодного юридичного ефекту.

В Казахстані оприлюднили екзит-поли:
протеже Назарбаєва перемагає
Виконувач обов’язків президента Казахстану
Касим-Жомарт Токаєв, ставленик екс-глави
держави Нурсултана Назарбаєва, перемагає на
виборах президента.

Іран розробив власну систему ППО
"Хордад-15"
Під час урочистої церемонії в Тегерані міністр
оборони Ірану Амір Хатамі показав
журналістам систему ППО "Хордад-15".

Геополітична напруженість становить
ризик для світового зростання економіки G20
Міністри фінансів та керівники центральних
банків країн G20 у неділю зробили спільну
заяву в японському місті Фукуока за
підсумками дводенної зустрічі, на якій
розглядали питання торгівлі та цифрової
економіки у світі.

УКРАЇНА І СВІТ
РНБО провела нараду через політичну
кризу в Молдові
Секретар Ради національної безпеки
та оборони (РНБО) України Олександр
Данилюк провів розширену нараду у зв’язку
з політичною кризою в Молдові.

МЗС України закликало не допустити
російського сценарію федералізації Молдови
Україна зацікавлена у стабільній,
демократичній і європейській Молдові та
готова надати, у разі необхідності, сприяння у
розв'язанні наявних проблем.

УКРАЇНА
Забруднення хімікатами Росі: результати
аналізу води оприлюднять вже сьогодні
Результати аналізу води в річці Рось на вміст
хімічних речовин будуть оприлюднені 10
червня.

У оператора «24 каналу», якого побили у
Харкові, стався інсульт
Оператор «24 каналу» Вадим Макарюк
перебуває у лікарні з інсультом після нападу в
Харкові.

Прокуратура поновила розслідування щодо
Іванющенка — ЗМІ
Генеральна прокуратура України поновила
справи щодо екс-регіонала з оточення Віктора
Януковича - Юрія Іванющенка.

СУСПІЛЬСТВО
10 червня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам'яті Олега Ольжича українського поета, археолога, політичного
діяча.

Окупанти 26 разів обстріляли позиції ЗСУ, 8
- із забороненої зброї
9 червня збройні формування Російської
Федерації 26 разів порушили режим
припинення вогню. Унаслідок ворожих
обстрілів втрат серед українських захисників
немає.

У боях за Тріполі загинули понад 650 осіб —
ВООЗ
У Лівії з початку бойових дій в околицях
столиці Тріполі з 4 квітня загинули 653 людей.

Новий аеропорт Стамбулу встановив рекорд
з кількості прийнятих літаків
Новий аеропорт Стамбулу сьогодні прийняв
рекордну кількість літаків та пасажирів:
загалом приземлилося та відлетіло 1294 літаки,
близько 200 тисяч пасажирів було прийнято.

Кіану Рівз розкрив дату виходу гри
Cyberpunk 2077
Актор Кіану Рівз оголосив дату виходу гри
Cyberpunk 2077, в якій він з'явиться в якості
одного з персонажів.

Дощі, грози і спека: синоптики назвали
―мокрий‖ список областей
Короткочасний дощ, грозу та спеку обіцяють
синоптики на найближчі дні в Україні.

10 червня: народний календар і астровісник
Сьогодні рудого Микити; кому нині конче
треба йти в поле, до чого ранковий туман і як
позбутися псевдочеснот

СПОРТ
Українські ветерани завоювали чотири
«золота» на міжнародних змаганнях у
Шотландії
У Шотландії на міжнародних змаганнях The
Cateran Yomp-2019 команда
військовослужбовців і ветеранів із України
завоювала чотири золоті та дві бронзові
медалі.

Українці виграли три медалі в заключний
день першості Європи з вільної боротьби
В іспанському місті Понтеведра завершилася
юніорська першість Європи зі спортивної
боротьби.

З Люксембургом буде важче, ніж з сербами –
Шевченко
Степаненко готується до гри, Бесєдін – ні.

Для "Реала" розробили форму з
перероблених пластикових пляшок
Мадридський футбольний клуб «Реал»
представив нову форму з перероблених
пластикових пляшок.
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