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ТОП 

 

МЗС висловило протест Росії через вирок 

українцю Сейтосманову 

Міністерство закордонних справ України 

висловило Росії протест у зв'язку з вироком 

Південного окружного військового суду 

українцеві Енверу Сейтосманову за 

сфабрикованими обвинуваченнями в 

тероризмі. 

 

Ізраїль зруйнував палестинське поселення 

на Західному березі ріки Йордан 

Ізраїль зруйнував палестинське поселення, 

розташоване на Західному березі ріки Йордан. 
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Супутникові знімки показали активність на 

ракетному полігоні КНДР 

Супутникові знімки показують, що Північна 

Корея готова відновити випробування 

ракетних двигунів на полігоні "Сохе". 

 

Зеленський: Я не довіряю нікому в цілому 

світі 

Президент Володимир Зеленський напередодні 

зустрічі у «Нормандському форматі» дав 

інтерв'ю британському часопису TIME 

(переклад українською). 

 

Сенцов в ОБСЄ: Не розумію, як люди в 

Європі можуть вірити Росії 

Колишній бранець Кремля, режисер Олег 

Сенцов здивований тим, як люди в Європі 

можуть вірити Росії й навіть захоплюватися 

нею – країною, яка веде гібридну війну проти 

ЄС та європейських цінностей. 

 

Онищенко у німецькій в'язниці чекає на 

рішення про екстрадицію - DW 

Колишній народний депутат України 

Олександр Онищенко за рішенням німецького 

суду перебуватиме у в’язниці, очікуючи 

рішення про екстрадицію.

СВІТ 
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Країни ЄС звинуватили Іран у створенні 

несумісних із ядерною угодою ракет 

Велика Британія, Франція і Німеччина 

звинуватили Іран у розробці балістичних 

ракет, здатних нести ядерні боєзаряди. 

 

Джон Керрі підтримав Джо Байдена на 

виборах президента США 

Державний секретар США часів адміністрації 

Обами, Джон Керрі, публічно виступив на 

підтримку ексвіцепрезидента Джо Байдена на 

виборах глави держави – як політика з великим 

досвідом у міжнародних справах. 

 

Трамп просить Верховний суд заблокувати 

передачу його податкових декларацій 

Конгресу 

Юридична команда президента США 

звернулася до Верховного суду з проханням 

заблокувати дію повістки нижньої палати 

Конгресу щодо передачі їй податкових 

декларацій Дональда Трампа за останні вісім 

років. 

 

Лукашенко призначив чиновника з КДБ 

головою своєї адміністрації 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 

призначив нового голову своєї адміністрації. 

Ним став генерал-майор Ігор Сергієнко – 

перший заступник голови Комітету 

держбезпеки Білорусі. 

 

У Боснії призначили нового прем'єр-

міністра 

Парламент Боснії і Герцеговини призначив 

Зорана Тегельтію новим прем'єр-міністром 

країни. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський і Макрон скоординували позиції 

перед "нормандським самітом" 

Президент України Володимир Зеленський 

провів телефонну розмову з Президентом 

Французької Республіки Еммануелем 

Макроном. 

 

За підсумками саміту в Парижі можуть 

прийняти "незобов'язальний" документ — 

Пєсков 

Учасники саміту в нормандському форматі 

можуть прийняти 9 грудня в Парижі документ 

"незобов’язального характеру". 

 

В МЗС Австрії засудили РФ за анексію 

Криму та конфлікт на Донбасі 

Грубе ігнорування міжнародного права, 

зокрема, у випадку анексії Росією Криму та 

розпочатого конфлікту на Донбасі, набуває 

загрозливих масштабів в регіоні ОБСЄ. 

 

Путін не готовий до припинення агресії на 

Донбасі — експосол США Гербст 

Президент Росії Володимир Путін досі 

сподівається, що йому вдасться примусити 

Україну відмовитися від суверенітету, і тому 

він не готовий зупинити агресію на Донбасі та 

укласти мир. 
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Німецький бізнес висунув ідеї щодо 

відновлення Донбасу 

Німецький бізнес пропонує скликати 

міжнародну донорську конференцію для збору 

коштів на відновлення зруйнованих війною 

районів на сході України та створити бізнес-

структури з управління коштами. 

 

У світі 1,8 мільярда молодих людей, яким не 

байдуже майбутнє — посол Галадза 

Залучення молоді до дискусій щодо 

перспектив колективної безпеки - надзвичайно 

важлива та актуальна справа. Адже у світі є 1,8 

мільярда молодих людей, яким не байдуже 

майбутнє. 

 

Гонтарева увійшла в ТОП-16 жінок світу за 

версією Financial Times 

Колишня глава Національного банку Валерія 

Гонтарєва увійшла в ТОП-16 жінок, які 

привернули увагу до деяких з найбільш 

важливих проблем нашого часу, за версією 

Financial Times. 

УКРАЇНА 

 

Президент зустрівся з учасниками 

Євромайдану 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з колишніми студентами, котрі були 

організаторами Євромайдану, та 

постраждалими в центрі Києва у ніч з 29 на 30 

листопада 2013 року. 
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Бездіяльність екскерівників призвела до 

мільйонних штрафів в Аграрному фонді 

Колишнє керівництво ПАТ «Аграрний фонд» 

допустило прострочення заборгованості за 

банківськими кредитами, через що 

підприємству нараховано понад 88 мільйонів 

гривень штрафних санкцій. 

 

Великий бізнес із початку року сплатив 

понад 313 мільярдів податків 

Великий бізнес у січні-листопаді 2019 року 

сплатив податків до держбюджету 313,2 млрд 

грн, що на 26,1 млрд грн більше порівняно з 

аналогічним періодом минулого року. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів порушили “тишу”, під 

Широкиним працювали міномети 

За минулу добу окупанти сім разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Збройних Сил України, окрім 

того, цього ж дня, 100 років тому, почався 

Перший Зимовий похід Дієвої Армії УНР. 
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У посольстві Нідерландів вручили 

правозахисну премію кримському адвокату 

У четвер, 5 грудня, напередодні Міжнародного 

дня прав людини в Посольстві Нідерландів в 

Україні відбулося вручення правозахисної 

премії "Тюльпан прав людини" кримському 

адвокату Лілі Гемеджі. 

 

Книга Оксани Забужко потрапила до 

переліку найкращих романів XXI століття 

Швейцарська газета Tages Anzeiger включила 

роман Оксани Забужко Музей покинутих 

секретів, написаний у 2009 році, до списку 20 

найкращих романів століття. 

 

Юна художниця з Харківщини перемогла на 

міжнародному конкурсі в Каннах 

Вихованка Лозівської художньої школи 

Анжеліка Горгуновська стала лауреатом 

першої премії Міжнародного конкурсу 

молодих художників, який пройшов в Каннах 

(у своїй віковій категорії). 

 

Документальний фільм української 

режисерки покажуть на фестивалі в США 

Світова прем’єра дебютного повнометражного 

документального фільму Ірини Цілик «Земля 

блакитна, ніби апельсин» відбудеться на 

найбільшому фестивалі незалежного кіно в 

США 2020 Sundance Film Festival, у конкурсній 

секції World Documentary Competition. 
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ООН отримає більше мільярда доларів на 

допомогу біженцям 

Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН) отримає від 

країн-партнерів $1,2 млрд на свою роботу. 

 

Аномально теплий грудень: де і коли 

"прогріє" до +12° 

У п'ятницю, 6 грудня, в Україні вдень буде від 

2 до 7° тепла. На початку тижня на півдні 

країни прогріє до +12°. 

 

6 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні переддень святої Катерини та святого 

Митрохвана; відкриваємо сезон ворожінь та 

кого нині не варто квапити. 
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