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СВІТ
В інтернеті новий уряд Молдови
підтримують понад 90% громадян
Новий уряд Молдови на чолі з Маєю Санду
підтримують понад 90% учасників відкритого
інтернет-голосування.

Діаспора виступає на підтримку нового
уряду Молдови
Представники молдавської діаспори провели у
великих містах Європи акції на підтримку
нового уряду Молдови на чолі з Маєю Санду.

У Молдові група офіцерів МВС перейшла
на бік нового уряду
Група офіцерів Міністерства внутрішніх справ
Молдови заявила про свою підтримку нового
уряду під керівництвом Маї Санду.

Демократи в Конгресі вважають можливим
імпічмент Трампа
Спікер Палати представників США Ненсі
Пелосі, яка останнім часом критикувала
можливість негайного запровадження
імпічменту проти президента Дональда
Трампа, заявила, що це питання залишається
на розгляді, однак потребує додаткового
обґрунтування.

Британські лейбористи спробують
заблокувати «жорсткий» Brexit
Лейбористська партія Британії ініціює в
парламенті голосування про можливість для
депутатів перейняти від уряду контроль над
порядком денним Палати громад.

У Греції розпустили парламент і
призначили дострокові вибори
Грецький парламент офіційно розпущено,
дострокові вибори у країні призначено на 7
липня.

Щомісяця ЄС отримує до 60 тисяч заяв на
притулок
Від громадян третіх країн щомісяця надходить
50-60 тисяч запитів на отримання притулку в
ЄС. Зараз на розгляд чекають більше 430 тисяч
таких справ.

Російський журналіст Голунов вийшов на
волю
Російського журналіста Івана Голунова, проти
якого було сфабриковано кримінальну справу,
звільнили з-під домашнього арешту.

США ввели санкції проти олігарха прибічника Асада
Уряд США запровадив санкції проти
сирійського олігарха Самера Фоза, а також
його бізнес-імперії, яка є одним із джерел
збагачення режиму Башара Асада.

США готові зміцнювати армію Грузії
Сполучені Штати залишаються відданими ідеї
посилення оборонних можливостей Грузії та
підтримки її руху в НАТО на тлі російської
агресії.

УКРАЇНА І СВІТ
США закликають Росію звільнити
затриманих кримських татар
Посольство Сполучених Штатів Америки в
Україні закликає владу Російської Федерації в
окупованому Криму припинити арешти
кримських татар.

Омбудсмени України та РФ домовилися
створити робочу групу зі звільнення
засуджених
Уповноважений Верховної Ради з праві
людини Людмила Денісова та російський
омбудсмен Тетяна Москалькова обговорили у
Москві питання можливого взаємного
звільнення затриманих і засуджених громадян.

ЄСПЛ зобов'язав Росію помістити Бекірова
до лікарні - адвокат
Європейський суд із прав людини постановив
терміново помістити в лікарню
кримськотатарського активіста Едема
Бекірова.

ТОЧКА ЗОРУ
Політична криза у Молдові: Тимчасова
коаліція або двовладдя?
Парламент Молдови став повністю
функціональним, але криза не вичерпана...

«Солодка праця»: Скільки можна заробити
на збиранні черешні
Кореспондентка Укрінформу на один день
влаштувалася на підприємство, яке
спеціалізується на вирощуванні ягоди

СУСПІЛЬСТВО
12 червня: народний календар і астровісник
Пробачайте кривдників, женіть подалі злість і
образу, пам’ятаючи, що «Єдиний спосіб
перемогти потворність у світі – це перемогти її
у собі».

ЄС закликає боротися за права кожної
дитини
З нагоди Всесвітнього дня боротьби з дитячою
працею, який відзначається 12 червня, Високий
представник ЄС та Єврокомісія закликали
боротися за права кожної дитини.

У Ризі відкрилася конференція з
інформбезпеки Riga StratCom Dialogue-2019
У латвійській столиці відкрилася Riga StratCom
Dialogue - міжнародна конференція по темі
глобальних комунікацій, протистояння
загрозам кібербезпеки, в тому числі
агресивного впливу Росії.
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