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Топ новини
Конгрес США прийняв закон із новими
санкціями проти Росії
Нижня палата американського Конгресу переважною
більшістю голосів затвердила проект закону з новим
пакетом санкцій проти Росії, Ірану, а також Північної Кореї.

Українські та британські моряки провели
навчання на борту есмінця НАТО
В Одесі українські та британські військові моряки провели
спільні заняття на борту есмінця Duncan.

Тіллерсон виступає за продовження
санкцій проти Росії - Держдеп
Державний секретар США Рекс Тіллерсон продовжує бути
твердо переконаним у необхідності збереження санкцій
проти Росії, поки вона не виконає умов, досягнутих раніше.
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Манафорт свідчитиме у Сенаті щодо
втручання РФ у вибори президента США
Юридичний комітет Сенату США постановив, що ексголова передвиборної кампанії Дональда Трампа Пол
Манафорт має дати свідчення щодо ймовірного втручання
Росії у вибори президента США у 2016 році.

Світ

США і Росія поки не домовилися про
повернення дипломатичних дач
Болюче для російської сторони питання виведення з-під
санкцій двох об'єктів, так званих "дипломатичних дач" на
території США, станом на сьогодні залишається без
досягнутих домовленостей.

Зятя Трампа допитували три години на
закритих слуханнях щодо Росії – ЗМІ
Зять президента США Дональда Трампа й старший радник
Білого дому Джаред Кушнер протягом трьох годин
відповідав на запитання конгресменів...

Сенат США обговорить новий
законопроект на заміну Obamacare
Сенат США проголосував за те, щоб почати обговорення
нового законопроекту, який замінить Obamacare.

Сторони конфлікту в Лівії домовилися про
перемир'я та проведення виборів
Представники сторін конфлікту в Лівії за посередництва
президента Франції Еммануеля Макрона домовилися про
припинення
вогню
та
проведення
дострокових
президентських і парламентських виборів у країні.

Російський Ан-26 помітили поблизу
кордону Латвії
Патрульні літаки НАТО ідентифікували біля кордону Латвії
над Балтійським морем військово-транспортний літак
Російської Федерації.

Росія заперечила свою причетність до
озброєння «Талібану»
МЗС РФ заперечило заяви американського телеканалу
CNN щодо озброєння Росією угрупування «Талібан» в
Афганістані.
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Сенат Канади закликав Венесуелу
дотримуватися прав людини
Венесуела має відновити на своїй території верховенство
права та повагу до демократичних цінностей.

Австралія відкидає критику ООН щодо
біженців
Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп
категорично відкинула адресований її країні заклик
верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо
Гранді змінити політику щодо нелегальних мігрантів.

Україна

Доба в АТО: бойовики накрили вогнем із
БМП та мінометів Новозванівку
Російсько-терористичні
угруповання
продовжували
порушувати мирні домовленості обстрілюючи сили АТО
переважно зі стрілецької зброї і гранатометів...

Держдеп про візит Волкера: Нас дуже
непокоїть обмежений доступ для СММ
Держдеп стурбований обмеженим доступом для роботи
спостерігачів СММ ОБСЄ на окупованих проросійськими
бойовиками територіях сходу України.

«Укроборонпром» піднявся на шість
позицій в рейтингу світових виробників
зброї
«Укроборонпром» посів 62 місце серед обороннопромислових компаній світу в рейтингу Defense News-2017.

Добкін подав апеляцію та пообіцяв, що не
втече з України
Адвокати нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла
Добкіна подали апеляційну скаргу на рішення Печерського
районного суду Києва про взяття його під варту з
альтернативою застави.

Точка зору

Чи є світло в кінці тунелю? Соціологія від
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песиміста і соціологія від оптиміста
Суспільство стало однорідним, але намітилися інші лінії
поділу...

Чому відмова грати в Маріуполі – це
перемога ворогів України
Український футбольний чемпіонат - то нескінченне
джерело скандалів. Наступний сезон ще не почався, а вже
мали тяганину з новачками...

Суспільство

26 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні
виповнюється
86
літературознавцю,
дисиденту,
академіку Івану Дзюбі.

років
українському
громадському
діячу,

Україна здобула вже 60 медалей на
Дефлімпіаді-2017
За сім днів XXIII літніх Дефлімпійських ігор, які тривають у
турецькому місті Самсун, спортсмени збірної України
виграли вже 60 нагород.

Всесвітні ігри-2017: Україна виграла третє
"золото"
Третю золоту нагороду на X Всесвітніх іграх у Вроцлаві
(Польща) збірній України приніс представник пауерліфтингу
Сергій Білий.

В Івано-Франківську створюють єдину
базу безпритульних собак
В Івано-Франківську створюють єдину базу безпритульних
собак. Для цього влада підписали меморандум з
активістами, які ведуть облік тварин.

Google Maps впровадить SOS-сповіщення
про небезпеку
Компанія Google додала нову функцію SOS Alerts («SOSсповіщення») для свого пошуковика та Google Maps.
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26 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні Гавриїла-архангела; збирайте городину і не
приймайте важливих рішень.
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