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ТОП
Трамп звільнив директора ФБР
Президент США Дональд Трамп у вівторок звільнив
директора ФБР Джеймса Комі, призначеного на посаду ще
при Обамі, після того, як отримав відповідні рекомендації
від керівництва Мінюсту.

Новий президент Південної Кореї
офіційно вступив на посаду
Мун Чже Ін, обраний новим президентом Південної Кореї,
офіційно вступив на посаду в середу.

Стали відомі переможці першого
півфіналу Євробачення
За результатами першого півфіналу Євробачення – 2017,
що відбувся у Міжнародному виставковому центрі в Києві,
визначилися
десять
країн-переможців,
котрі
виступатимуть у фіналі конкурсу 13 травня.

Світ
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Світ
Авіація Іраку знищила близько
бойовиків ІДІЛ на кордоні з Сирією

100

На кордоні з Сириев в результаті ударів ВПС Іраку
ліквідовані не менше 100 бойовиків «Ісламської держави».

Трамп у середу прийме Лаврова в Білому
домі - ЗМІ
Глава Білого дому Дональд Трамп вирішив прийняти
міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в середу
у своїй робочій резиденції в Вашингтоні.

У Трампа пояснили, чому він 18 днів не міг
звільнити Флінна
З моменту, коли адміністрації президента Дональда
Трампа було повідомлено компромат на Майкла Флінна
до моменту його відставки відбувався процес прийняття
непростого рішення.

США мають намір прискорити кампанію
проти ІДІЛ – Пентагон
Американські сили в рамках Міжнародної коаліції готові
збільшити зусилля проти терористичного угруповання
"Ісламська держава" з метою визволення окупованої нею
території в Сирії, Іраку, Афганістані та інших країнах.

Китай випробував ракету нового типу
Китай провів випробування
Бохайській затоці.

ракет

нового

типу

в

Україна
Доба в АТО: бойовики з танків та
мінометів обстріляли морпіхів в районі
Водяного
За минулу добу бойовики 70 разів відкривали вогонь по
позиціях сил АТО.

На Донеччині День перемоги минув без
провокацій - поліція
У Донецькій області ветеранів Другої світової війни
вшанували без провокацій.
http://archive.sendpulse.com/85f31e9d/?_ga=2.40488548.718335906.1494414422-1343383106.1487161111
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Функції
голови
НБУ
виконуватиме
заступник Гонтаревої - Луценко
З 10 травня виконувати обов'язки голови Нацбанку буде
перший заступник голови НБУ Яків Смолій.

Геращенко: Варто зосередитися на
боротьбі за нашу перемогу, а не ламати
списи через історію
Українцям варто зосередитися на боротьбі за нашу
перемогу, а не ламати списи на тому, що було 70 років
тому.

Голова проводу ОУН: Сценарій Кремля
щодо України не змінився
Сценарій Кремля щодо України не змінився - підняти бунт
в Україні будь-якою ціною.

Точка зору
Мертві
душі,
ряжених...

димові

шашки,

шоу

Київ. Площа Арсенальна. 9 травня. Традиційно під час
травневих свят це місце збору колись комуністів, а нині навіть і не їхніх прихільників, а тих, для кого масові заходи
є таким собі заробітком...

"Безсмертний полк", бійки, затримання і
портрет Шухевича (рус.)
Цього року пристрасті навколо святкування 9 травня
стали ще спекотніше...

Суспільство
10 травня. Пам’ятні дати
Цього дня 1961 року народився Іван Антонович Малкович
– український поет і видавець, власник і директор
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»...
http://archive.sendpulse.com/85f31e9d/?_ga=2.40488548.718335906.1494414422-1343383106.1487161111
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Український стартап залучив понад $100
мільйонів інвестицій
Український стартап Grammarly залучив $110 мільйонів
інвестицій. Провідним інвестором у рамках раунду став
фонд General Catalyst, у раунді також взяли участь IVP і
Spark Capital.

ЧС-2017 з хокею: Данія по булітах
обіграла
Словаччину,
Франція
Швейцарію
На 81-му чемпіонаті світу з хокею з шайбою, який
проходить у Німеччині та Франції, обидва заключні
поєдинки третього туру завершилися у вівторок серіями
булітів.

"Ювентус" вийшов у фінал Ліги чемпіонів
УЄФА
У Турині визначився перший учасник вирішального матчу
найпрестижнішого
клубного
єврокубкового
турніру-2016/17.
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