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Синоптик розповіла, скільки ще дощитиме в
Україні

Над Україною стаціонує циклон Halina, який
приніс з собою зливи, грози, град і шквали.

ТОП
ООС: 24 обстріли за добу, бойовики під Пісками
застосували важке озброєння

Противник за минулу добу 24 рази
відкривав вогонь по позиціях наших військ,
у тому числі 1 раз із важкого озброєння. За
минулу добу двоє українських захисників
отримали поранення.
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Російська омбудсвумен відвідала українського
політв’язня Карпюка

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна
Москалькова побувала в тюрмі
«Владимирський централ», де відвідала
українського політв’язня Миколу Карпюка.

Помпео зробив жорстку заяву проти анексії
Криму

Сполучені Штати не визнають претензій
Росії на суверенітет над окупованим
Кримом та звинувачують її у підриві
міжнародних принципів миру й безпеки.

Трамп відклав зустріч з Путіним на наступний
рік

Запланована на осінь зустріч президентів
США й Росії Дональда Трампа й
Володимира Путіна переноситься на
невизначений термін – не раніше 2019 року.

СВІТ
Стрілянина у Торонто не пов’язана з ІДІЛ поліція

Правоохоронні органи не мають доказів
будь-яких зв’язків Фейсала Хусейна, який у
неділю розстріляв у Торонто 15 осіб, із ІДІЛ.

Від серії терактів у Сирії нарахували вже понад
220 загиблих

У провінції Свейда на півдні Сирії внаслідок
серії терактів загинула щонайменше 221
особа.
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Ізраїль завдав авіаудару по території Сирії

Ізраїль завдав удару по ракетній установці
на території Сирії у відповідь на обстріл з
неї.

Помпео заявляє, що КНДР досі виробляє
паливо для ядерної бомби

Північна Корея досі виробляє паливо для
ядерних бомб, попри обіцянки провести
денуклеаризацію.

У Туреччині затвердили новий
антитерористичний закон

Парламент Туреччини ухвалив закон про
боротьбу із тероризмом, який наділяє владу
країни більш широкими повноваженнями
після завершення надзвичайного стану.

Cенат Польщі не підтримав ідею Дуди про
референдум на День незалежності

Верхня палата польського парламенту не
підтримала ініціативу президента країни
Анджея Дуди щодо проведення 10-11
листопада референдуму на тему змін до
конституції.

Очільник уряду Нової Зеландії вимагає від
Австралії змінити прапор

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нової
Зеландії Вінстон Пітерс вимагає від
Австралії змінити прапор, який вже більше
60 років є її офіційним.

УКРАЇНА І СВІТ
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Заява Держсекретаря США щодо Криму
позбавить Кремль імперських ілюзій Порошенко

Президент Петро Порошенко подякував
Вашингтону за заяву щодо невизнання
спроби анексії Криму й назвав її гідною
відповіддю гібридним провокаціям Кремля
після зустрічі президентів Росії й США у
Гельсінкі.
Клімкін: Маємо зміцнити зусилля і тиснути на
Росію

Міністр закордонних справ України Павло
Клімкін прокоментував декларацію
Держдепу США щодо невизнання анексії
Криму Росією та наголосив на зміцненні
зусиль для тиску на РФ.

МЗС Німеччини: Анексія Криму суперечить
міжнародному праву

Німеччина заявила про незмінність своєї
позиції по Криму - незаконна анексія Криму
Росією суперечить міжнародному праву.

Лондон підтримав позицію США щодо Криму МЗС

Великобританія підтримує жорстку позицію
США стосовно невизнання претензій Росії
на суверенітет над окупованим Кримом.

ТОЧКА ЗОРУ
Волкер сказав – Україна виконала?

Курт Волкер пропонує подовжити дію
закону про статус ОРДЛО. Інших ініціатив
для нас у США наразі нема. Є лише один
спосіб не допустити поширення війни —
міцність української армії
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Подарований Путіним Трампу м’яч може мати
жучок - ЗМІ

Футбольний м’яч, який президент РФ
Володимир Путін подарував Дональду
Трампу під час зустрічі у Гельсінкі цього
місяця, може містити прослуховуючий
пристрій.

СУСПІЛЬСТВО
26 липня. Пам’ятні дати

Сьогодні виповнюється 87 років
українському літературознавцю, дисиденту,
громадському діячу, академіку Івану Дзюбі.

На Закарпатті поліція виявила групу
нелегальних мігрантів

На Закарпатті поліцейські виявили 8 осіб,
серед яких громадяни Іраку і Сирії, які
намагалися нелегально потрапити до країн
ЄС.

Це не цукерки: МОЗ радить, як вберегти дітей
від отруєння ліками

Міністерство охорони здоров'я
оприлюднило поради, як уникнути отруєння
медикаментами і вберегти від нього дітей, а
також надати допомогу при отруєнні.

26 липня: народний календар і астровісник

Сьогодні собор архангела Гавриїла; чого
боялися українці о цій порі, що таке
«малгожатки» та спонукаймо себе до
добра!
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