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СВІТ
США офіційно звинуватили Іран в нападі
на танкери в Османській затоці
Державний секретар США Майк Помпео
заявив, що після вивчення розвідувальної
інформації про ситуацію в Оманській затоці, де
в четвер були атаковані два комерційних
танкери, уряд США дійшов висновку, що за
нападом стоїть Іран.

Рада Безпеки ООН засудила атаку на
нафтові танкери в Оманській затоці
Радбез ООН засудив атаку на два нафтові
танкери в Оманській затоці у четвер, 13
червня.

У Польщі засудили екс-урядовця за
організацію польоту Качинського у 2010
році
Варшавський окружний суд засудив у четвер
колишнього голову канцелярії прем’єрміністра Польщі Томаша Арабського на 10
місяців ув’язнення за неналежне виконання
обов’язків під час організації польоту літака
президента Лєха Качинського у квітні 2010
року.
Франція не буде терпіти порушення Росією
міжнародного права – глава МЗС
Франція не може бути толерантною до
порушення Росією міжнародного права і
кордонів у Європі.

У Німеччині протестували проти
екстрадиції Ассанжа
Зусилля німецьких лівих активістів, які
протестували проти видачі засновника
WikiLeaks Джуліана Ассанжа, не мали успіху.

ЄС й надалі шукатиме мирне рішення
Карабаського конфлікту
Європейський Союз підтвердив рішучість у
пошуку мирного рішення конфлікту в
Нагірному Карабасі.

Спецслужби Солсбері замінили авто на
майже £1 млн після отруєння Скрипаля
Служба швидкої допомоги у Південно-західній
Англії та поліція у графстві Вілтшир витратили
891 922 фунтів стерлінгів на заміну заражених
автомобілів після отруєння офіцера ГРУ Сергія
Скрипаля у Солсбері торік.

До Сенату США внесли законопроект з
новими санкціями проти Nord Stream 2
Сенатор-республіканець Джон Баррассо вніс
проект закону S.1830 "Про співробітництво у
сфері енергетичної безпеки з партнерами в
Європі" (ESCAPE Act), який "відкриває
можливість членам НАТО уникнути
політичного тиску й маніпуляцій з боку Росії".

Штати продовжили санкції проти Білорусі
Адміністрація президента США Дональда
Трампа прийняла рішення продовжити режим
санкцій відносно Білорусі ще на рік.

УКРАЇНА І СВІТ
ОБСЄ озвучила кроки для врегулювання
конфлікту на Донбасі
Першим кроком до врегулювання ситуації на
Донбасі повинно бути припинення вогню.

Болтон: Обрання Зеленського створює
можливість для миру на Донбасі
Обрання президентом Володимира
Зеленського створює нову можливість для
досягнення миру на Донбасі.

Американський експерт назвав гібридні цілі
Росії між виборами в Україні
Росія зацікавлена використати момент
політичної невизначеності в Україні в
перехідний період для досягнення принаймні
двох проміжних цілей – посилення
нестабільності в сусідній державі, а також
створення вигідного для себе політичного
середовища.

НБУ дозволив банкам давати кредити
іноземним компаніям у гривні для купівлі
ОВДП
Національний банк України дозволив банкам з
14 червня надавати іноземним компаніям та
банкам гривневі кредити для придбання
облігацій внутрішньої державної позики.

ТОЧКА ЗОРУ
Віднині дрони в законі. Поки лише в Європі
В чому суть та чого чекати від нових
європейських правил в сфері регулювання
цивільних безпілотників

На «гонконзькому фронті» перемир’я та
прибирання сміття
Мешканці Гонконгу протестували проти
можливої екстрадиції до Китаю політичних
опонентів Пекіна

Як Росія задіює «стратегію хаосу» в Італії
Російська Федерація застосувала «активні
заходи» для підтримки ультраправих рухів в
Італії

СУСПІЛЬСТВО
14 червня: народний календар і астровісник
День розширення і зміцнення зв’язків, але
треба бути уважним до деталей.

У Львові щомісяця проводитимуться
авторські екскурсії
Авторські екскурсії Львовом започаткувала
команда проєкту ReHERIT разом із гідами.
Вони проводитимуться щомісяця і відкриють
туристам і місцевим жителям багато невідомих
сторінок з історії міста.

У Стамбулі проводять флешмоби задля
популяризації читання
Близько двох тисяч людей зібралося в
Стамбулі для читання книг гуртом та
популяризації читання.

14 червня. Пам’ятні дати
Цього дня народився Євген Коновалець –
український військовий і політичний діяч,
полковник Армії УНР, засновник Організації
українських націоналістів.
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