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ТОП
В Україні відзначають День перемоги над
нацизмом у Другій світовій
В Україні 9 травня відзначають День Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні, а Європейський Союз
сьогодні святкує День Європи. День перемоги...

Перший
півфінал
Євробачення-2017
відбудеться сьогодні у Києві
На офіційній сцені Євробачення-2017, в Міжнародному
виставковому центрі, сьогодні, 9 травня, відбудеться
перший півфінал, в якому виступлять 18 конкурсантів.

Расмуссен закликає США дати Україні
летальну зброю
Екс-генсек Північноатлантичного союзу Андерс Фоґ
Расмуссен, який зараз також є позаштатним радником
Президента України, закликав Сполучені Штати Америки...

"Паради" в ОРДЛО стануть ще одним
доказом військової присутності РФ –
Президент
Так звані паради в Донецьку та Луганську 9 травня
стануть ще одним наочними доказом російської військової
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присутності на Донбасі. Про це заявив Президент України

Ракетний есмінець США зайшов у Чорне
море
Ракетний ескадрений міноносець класу Арлі Берк USS
Oscar Austin зайшов в акваторію Чорного моря з метою
підтримання безпеки в регіоні. Про це йдеться в
офіційному повідомленні Шостого флоту США...

Доба в АТО: бойовики гатять з артилерії
на всіх напрямках
За минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу
АТО. "Російсько-терористичні війська продовжують...

Бойовики цілеспрямовано обстрілюють
мирних жителів - СЦКК
Бойовики на Донбасі цілеспрямовано обстрілюють
населені пункти і мирних жителів. Про це заявила
українська сторона Спільного центру з контролю...

УКРАЇНА І СВІТ
Порошенко: Фітіль війни на Донбасі і
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Порошенко: Фітіль війни на Донбасі і
кнопка миру - знаходяться в Москві
Як фітіль війни на Сході України, так і кнопка миру
знаходяться у Москві у руках одержимої імперськими
амбіціями людини. Про це заявив Президент України...

Тіллерсон і Лавров в середу обговорять
українське питання - Держдеп
Державний секретар США Рекс Тіллерсон прийме главу
МЗС Росії Сергія Лаврова в середу для обговорення низки
актуальних питань, у тому числі, врегулювання на сході...

Порошенко очікує, що ЄС і Велика сімка
продовжать санкції проти РФ
Президент
України
Петро
Порошенко
висловив
сподівання, що в червні буде прийняте одноголосне
рішення, як в рамках ЄС, так й Великою сімкою, про
подальше...

Сенатори
США
закликали
Трампа
зустрітися спершу з Порошенком, а потім
з Путіним
Двопартійна група сенаторів США підписала відкритого
листа президенту США Дональду Трампу щодо
необхідності реалізації зовнішньої політики, в тому числі...
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Україна
виступає
за
активізацію
Нормандського формату - Порошенко
Україна
виступає
за
активізацію Нормандського
переговорного формату (Україна, Франція, Німеччина та
Росія) з врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це
заявив

Клімкін у США порушить тему українських
політичних в'язнів у Росії
Визволення українських політичних в'язнів з російського
полону є одним із основних питань, на якому
зосереджуватиметься
міністр
закордонних
справ
України...

У ЄС обговорять торговельні преференції
для України
Рада ЄС обговорить поточну ситуацію щодо збільшення
для Україні квот на експорт деяких видів товарів. Це
питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС

Тіллерсон детально володіє ситуацією в
Україні – Клімкін
Державний секретар США Рекс Тіллерсон знає про
агресію РФ проти України в подробицях, оскільки з ним
обговорювалися і продовжують обговорюватися...
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Країни
Балтії
погодили
проект
зменшення енергозалежності від Росії

зі

Естонія, Латвія та Литва підключать свої енергомережі до
мережі Європейського Союзу через Польщу. Таким чином
країни Балтії сподіваються зменшити...

ЕКСКЛЮЗИВ
Червона доріжка Євробачення:
відбувалося

як це

Конкурсанти поділилися враженнями від Києва і назвали
власних
фаворитів.
Сьогодні
відбудеться перша
генеральна костюмована репетиція першого півфіналу...

Макрон, звичайно, красень, АЛЕ...
Президентські вибори у Франції не тільки підвели певну
риску у європейській політиці, а й відкрили нові лінії
нового протистояння. Отже, що маємо констатувати...

Спасибі Другій світовій. За уроки
У Другої світової ми вчилися ховати побратимів, чекати
звісточок із фронту, а наші жінки - плакати на грудях
чоловіків, які повернулися.
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9 травня 2017: Кремль привчає росіян, що
війна – це не страшно, це - «круто»
«Все, Найденов, война закончилась! – Нет, товарищ
полковник, пока я не сожгу этого «тигра», война не
закончилась!» Велика Вітчизняна війна...

Степова ностальгія.
Чеховим, але все ж...

Не

так,

щоб за

Там, на Донбасі, де тепер проходить фронт... У «великого
українського поета» Чехова «Історія однієї поїздки»
починається у загадковому повітовому місті N....

СУСПІЛЬСТВО
Як потрапити на шоу Євробачення: схеми
проїзду та корисні поради
Перше шоу Євробачення-2017 відбудеться 8 травня, о
22:00. І якщо ви придбали на нього квиток (або на будьяке інше з дев’яти шоу пісенного конкурсу)...

Українські гімнастки вибороли дві золоті
нагороди на етапі Кубка світу
Українки у групових змаганнях виграли дві золоті нагороди
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у фіналах та Кубок світу з гімнастики, який проходив у
Софії (Болгарія). Українська команда з гімнастики була...

Український гросмейстер Артем Іванов
став чемпіоном світу із шашок-100
У турецькому Ізмірі завершився чемпіонат світу із шашок100
(швидкі шашки),
який
виграв міжнародний
гросмейстер з Дніпра Артем Іванов. Про це повідомляє
офіційний сайт Всесвітньої федерації шашок.

Названо країни світу з
природою: Україна - 115-а

найбагатшою

Фахівці Всесвітнього економічного форуму оприлюднили
рейтинг країн світу з найбагатшими природними
ресурсами. Як пише Новое время, в рамках...

9 травня: народний календар і астровісник
Сьогодні
Глафіри;
садіть
горох
і
слухайте
солов’я.
Сьогодні
Церква
вшановує
пам’ять
священномученика Василія, єпископа Амасійського і
праведної Глафіри діви, які жили на початку ІV століття...
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