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Топ новини
Саакашвілі заявив, що позбавити його
громадянства так просто не вийде
Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації
Михайло Саакашвілі записав відеозвернення у зв'язку з
повідомленнями про позбавлення його українського
громадянства.

Конгрес США досяг згоди про остаточне
затвердження нових санкцій проти РФ
Законодавці в Конгресі США досягли принципової
домовленості щодо остаточного затвердження Сенатом
законопроекту, який посилить санкції проти Росії та
обмежить повноваження президента скасовувати їх.

Україна отримала ліцензію на важливий
препарат від ВІЛ
Патентний пул лікарських засобів (Medicines Patent Pool)
оголосив про розширення ліцензії на атазанавір
(Atazanavir) для України і ще 11 країн. Цей інгібітор
протеази рекомендований ВООЗ для лікування ВІЛ як
препарат другої лінії.
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Світ

У Меркель заявляють, що європейські
компанії не повинні потрапити під санкції
США
В уряді Німеччини вкотре заявили про необхідність
координації санкцій політики між ЄС і США, а також про те,
що односторонні санкції не повинні завдавати шкоди
європейським компаніям.

Нові санкції США суперечать
міжнародному праву - МЗС Франції
У Міністерстві закордонних справ Франції вважають нові
санкції США проти Ірану, Росії та Північної Кореї такими,
що
суперечать
міжнародному
праву
через
їх
екстратериторіальне охоплення.

Республіканці в Сенаті США знову не
змогли скасувати Obamacare
Республіканська більшість Сенату США, яка активно
виступає за негайне скасування доступної для всіх
громадян системи медичного страхування Obamacare,
знову зазнала поразки на голосуванні в середу.

Тіллерсон прокоментував чутки щодо
своєї відставки
Рекс Тіллерсон спростував інформацію про свій відхід з
поста держсекретаря США.

Трампа переконують не чіпати
генпрокурора на тлі розслідування щодо
Росії
Представники найближчого оточення Дональда Трампа вже
протягом тижня намагаються переконати його припинити
спроби дискредитувати генпрокурора Джеффа Сешнса, що
може
посилити
конфронтацію
президента
з
республіканцями.

Румунія придбає ще 36 винищувачів F-16 і
ракетно-артилерійські системи США
Міністерство оборони Румунії планує додатково придбати
ще
36
багатофункціональних
винищувачів
F-16,
високомобільні ракетно-артилерійські системи «HIMARS»,
а також іншу військову техніку.
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Україна

Доба в АТО: 17 ворожих обстрілів, 11 - у
відповідь
Минула доба, у зоні АТО, завершилась відносно спокійно: з
18 години і до опівночі активність російсько-терористичних
угруповань була не значною.

Росія відправила на Донбас черговий
"гумконвой"
МНС РФ направило на Донбас черговий, 67-й за рахунком
"гуманітарний конвой".

Черновецький не розуміє, у чому його
звинувачують
Колишній мер Києва Леонід Черновецький, який наразі
живе у Грузії, заявляє, що не переховується від
українського слідства.

У
Києві
буде
представництво
Уповноваженого
з
прав
людини
з
особливим статусом
Для більш ефективного здійснення контролю за
дотриманням конституційних прав і свобод людини у
столиці планують створити регіональне представництво
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Українці
Канади
надали
гуманітарну
допомогу медзакладам Чернівців
Більше семи тонн гуманітарного вантажу на 6,5 млн грн
для лікувальних закладів міста отримало 26 липня
Чернівецьке міське управління охорони здоров’я.

Точка зору

Чужий серед чужих, або Казус Саакашвілі
«Український період» Міхо Саакашвілі не надто багато дав
йому особисто, але для України – це привід розібратися
самій з собою...

Суспільство
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27 липня. Пам’ятні дати
Сьогодні 15 роковини Скнилівської трагедії – однієї з
найбільших аварій в історії авіашоу.

Всесвітні ігри-2017: Україна здобула вже 20
медалей
За шість днів X Всесвітніх ігор, які тривають у Вроцлаві
(Польща), спортсмени збірної України виграли вже 20
нагород.

Україна здобула вже 75 медалей на
Дефлімпіаді-2017
За вісім днів XXIII літніх Дефлімпійських ігор, які тривають у
турецькому місті Самсун, спортсмени збірної України
виграли вже 75 нагород.

"Динамо" обіграло швейцарський "Янг
Бойз" у Лізі чемпіонів УЄФА
Футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:1 перемогли
швейцарський клуб "Янг Бойз" у першому матчі 3-го
кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

В управлінні юстиції назвали
найпопулярніші імена новонароджених
киян
У Києві серед новонароджених у першому півріччі цього
року зареєстровано дітей з іменами Аделаїда, Мірабелла,
Прохор-Джай і навіть Марк Ангел.

27 липня: народний календар і астровісник
Сьогодні православна церква згадує святого Акілу,
Апостола з числа 70-ти (так називають безпосередніх учнів
Дванадцяти апостолів)...
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