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СВІТ
США можуть розмістити у Польщі дві
тисячі військових
Сполучені Штати розглядають можливість
розміщення двотисячний військовий
контингент на території Республіки Польща з
метою протидії російській агресії в Східній
Європі.

США створять у Польщі військове
командування та базу безпілотників
(Декларація)
США розгорнуть на території Польщі передове
командування дивізійного рівня, центр бойової
підготовки, а також ескадрилью безпілотних
літальних апаратів MQ-9.

Польща не хоче бути у сфері впливу Росії Дуда
Польща хотіла б, щоб Росія була другом, але
останнім часом Москва знову показує своє
імперське обличчя.

Штати розглядають санкції проти Nord
Stream 2 - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що
можливість запровадження американських
санкцій проти російського проекту "Північний
потік - 2" є одним із питань, яке перебуває на
його розгляді.

У Трампа немає дедлайну для нових
тарифів проти Китаю
Президент США заявив, що не визначив
кінцевого терміну запровадження додаткових
тарифів на китайську продукцію загальною
вартістю понад $300 млрд.

Додон провів консультації про можливість
перегляду рішень КС Молдови
Президент Молдови Ігор Додон обговорив із
колишніми главами Конституційного суду
можливість перегляду рішень КС, які могли
стати однією з причин політичної кризи в
країні.

Спікер парламенту Молдови: Мирна
передача влади – єдиний вихід
Мирна передача влади є єдиним шляхом
виходу Молдови з політичної кризи.

У Гонконгу поліція застосувала гумові кулі
Поліція Гонконгу почала силовий розгін акції
протесту. Правоохоронці застосовують проти її
учасників перцевий газ, кийки та гумові кулі.

В Афганістані авіація помилково
розбомбила військову базу
Унаслідок помилкового авіаудару по
військовій базі урядових сил на півночі
Афганістану загинули п'ять силовиків.

Родичі жертв МН17 протестували під
посольством РФ у Нідерландах
Рідні загиблих у катастрофі MH17 засудили
позицію Росії, яка відмовляється визнавати
свою причетність до трагедії.

У Камеруні бойовики вбили 37 осіб
Жертвами бойовиків ісламістської організації
"Боко харам" стали 16 силовиків і 21 мирний
житель.

«Мы – Голунов», або Як у Росії похитали
стілець під Путіним (Аналітика)
Історія російського журналіста, якому
поліцейські підкинули наркотики, змушує
замислитися над неминучими майбутніми
подіями

Протести у Москві: майже всіх затриманих
відпустили
У Москві відпустили майже всіх із понад 400
затриманих на марші на підтримку журналіста
Івана Голунова 12 червня.

УКРАЇНА І СВІТ
Росія не збиралася виконувати норми
морського права - начальник Генштабу
ЗСУ
Початком Керченської кризи була провокація з
російського боку проти українських кораблів.

Майже 80 тисяч жителів окупованого
Криму отримали закордонні паспорти на
Херсонщині
За п'ять років більш як 78 тисяч жителів
окупованого Криму звернулися за
закордонними паспортами до відділень
міграційної служби Херсонської області.

Виборів 21 липня не буде, якщо КСУ визнає
незаконними два пункти указу – ОПОРА
Дострокові парламентські вибори, призначені
на 21 липня, можуть не відбутися, якщо
Конституційний суд визнає незаконними
одразу 2 пункти указу Президента Володимира
Зеленського про розпуск ВР.

Фінансисти в Берліні обговорили
перспективи інвестицій в Україну
Представники великих фінансових структур
України та ФРН узяли участь у конференції,
яка відбулася у столиці Німеччини.

СУСПІЛЬСТВО
13 червня: народний календар і астровісник
День ідеальний для початку будь-якої
серйозної справи.

Препарат “Miracle Mineral Solution” є
небезпечним для здоров’я - ЦГЗ
У Центрі громадського здоров’я МОЗ України
попереджають про шкоду та небезпеку для
організму людини препарату «Miracle Mineral
Solution», що позиціонується в Інтернеті, як
"ефективні ліки проти раку, аутизму, СНІДу та
інших тяжких захворювань".

У Латвії готуються заборонити форму СРСР
і Третього Рейху
Комісія Сейму Латвії схвалила поправки до
законодавства, які забороняють носити на
громадських заходах однострої тоталітарного
режиму СРСР і нацистської Німеччини.

Понад 150 мільйонів дітей у світі змушені
працювати, аби вижити
Практично всі вони живуть у країнах, які є
учасниками Конвенції з ліквідації найгірших
форм дитячої праці. Про це заявляє
Міжнародна організація праці,
повідомляють Новини ООН.

З початку червня в Україні вода забрала
понад 100 життів
Від початку поточного місяця на водоймах
України загинули 103 особи.

З початку року поліція виявила 189
злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми
Більшість потерпілих у кримінальних
провадженнях, що стосуються торгівлі
людьми, становлять чоловіки.

13 червня. Пам’ятні дати
Цього дня, 5 років тому, українські війська
визволили від проросійських окупантів
Маріуполь.
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