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СВІТ
П'ять країн ЄС підтримали парламент
Молдови
П'ятірка країн Євросоюзу висловила підтримку
парламенту Молдови і закликала всі сторони
конфлікту до стриманості. Про це йдеться в
спільній заяві ФРН, Франції, Великобританії,
Польщі та Швеції, розміщеній на сайті
німецького МЗС.

Голова ОБСЄ закликав до політичного
розв'язання кризи в Молдові
Громадяни Республіки Молдова потребують
політичного вирішення нинішньої кризи та
стабільності, щоб забезпечити європейський
шлях країни.

На кордоні з Молдовою посилили заходи
безпеки
Державна прикордонна служба посилила
заходи безпеки на кордоні з Молдовою у
звʼязку з ситуацією в цій країні.

Жертвами боїв за Ідліб стали майже 1,5
тисячі осіб
У Сирії з початку наступу армії президента
Башара Асада та його союзників на Ідліб
загинули щонайменше 1465 осіб.

У нью-йоркський хмарочос врізався
гелікоптер (Відео)
Гелікоптер зазнав катастрофи під час зіткнення
з хмарочосом на Мангеттені, в центрі НьюЙорку.

Аварія гелікоптера в Нью-Йорку не є
терактом — місцева влада
Інцидент з гелікоптером, який врізався у
хмарочос у центрі Мангеттена, не містить
ознак терористичного нападу.

На крісло премʼєра Британії претендують 10
політиків (Список)
На посаду лідера Консервативної партії
Британії та відповідно - очільника уряду офіційно претендують десять політичних
діячів.

Суд в РФ відклав розгляд справи блогера
Мемедемінова
Російський суд відклав перше засідання по суті
у справі кримськотатарського блогера
Нарімана Мемедемінова у зв'язку з тим, що
його не доставили із СІЗО Сімферополя до
Ростова-на-Дону.

УКРАЇНА І СВІТ
В Україні - майже 1,4 мільйона внутрішніх
переселенців
В Україні на облік взято 1 383 700 внутрішньо
переміщених осіб, які через російську
окупацію були змушені виїхати з окремих
районів Донеччини й Луганщини, а також із
Криму.

Окупанти арештували першого із
затриманих 10 червня кримських татар
Суддя підконтрольного Росії Київського
районного суду Сімферополя Денис Діденко
обрав кримському татарину Ризі Омерову
запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО
терміном на 1 місяць і 26 днів.

Ще трьох затриманих сьогодні кримських
татар арештували до 5 серпня
Підконтрольний Росії Київський “райсуд”
Сімферополя взяв під арешт до 5 серпня ще
трьох затриманих 10 червня кримських татар:
Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і
Айдера Джеппарова.

Забруднення річки Рось: поліція розповіла,
як винні у ДТП "замели сліди"
Правоохоронці поки не встановили, хто
забруднив річку Рось хімікатами, зокрема
через те, що зловмисники «замітали сліди», і
наразі неможливо ідентифікувати автомобіль,
на якому вони перевозили хімікати.

У Лондоні відкривається візовий центр
України
Візовий центр прийматиме та передаватиме на
розгляд Посольства України у Великій
Британії клопотання про оформлення віз для
в'їзду в Україну іноземців та осіб без
громадянства, що проживають у Сполученому
Королівстві.

Кияни стоять у заторах довше, ніж жителі
Нью-Йорка і Токіо (Дослідження)
Київ у рейтингу завантаженості доріг у 2018
році посів 13 місце серед міст світу,
випередивши такі мегаполіси, як Нью-Йорк,
Токіо та Лондон.

ТОЧКА ЗОРУ
Три події тижня. Дебют у Брюсселі, ренесанс
у Мінську та неспокійна Молдова
Володимир Зеленський побував у політичній
столиці ЄС та НАТО. Повернення Леоніда
Кучми до Трьохсторонньої контактної групи у
Мінську супроводжувалося резонансними
заявами. Молдову охопила політична криза.

Президентські вибори в Казахстані:
передбачувано, але не тихо
Касим-Жомарт Токаєв отримав 70%, тобто
менше за нинішнього президента України. Зате
– в першому турі

СУСПІЛЬСТВО
11 червня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 2017 році, для громадян України
набув чинності безвізовий режим з
Європейським Союзом.

Канада заборонить одноразовий пластик
Уряд Канади планує заборонити використання
з 2021 року одноразових пластикових виробів.

У Польщі знайшли тунель, який може вести
до Бурштинової кімнати
Польські дослідники виявили в місці
розташування колишнього штабу сухопутних
військ Вермахту замаскований вхід у тунель,
який може вести до легендарної Бурштинової
кімнати.

“Шлюб за добу” за три роки уклали понад
64 тисячі молодят
За три роки, що в Україні діє послуга “Шлюб
за добу”, нею скористалися понад 64 тисячі
молодят.

11 червня: народний календар і астровісник
Надзвичайно сприятливий час для глибинних
змін, а для цього треба відмовитись від усіх
попередніх надбань і здобутків, якими б
чудовими вони не були.
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