
                         Єдина країна – Дайджест  06.12.19 

 

 

ТОП 

 

―Нормандський саміт‖ триватиме три 

години: у Берліні оприлюднили розклад 

Зустріч лідерів "Нормандської четвірки" 

розпочнеться у Парижі 9 грудня о 16 годині за 

місцевим часом (17 год. за Києвом).

 

 

Зеленський: Я не довіряю нікому в цілому 

світі 

Президент Володимир Зеленський напередодні 

зустрічі у «Нормандському форматі» дав 

інтерв'ю британському часопису TIME 

(переклад українською).

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832526-normandskij-samit-trivatime-tri-godini-u-berlini-opriludnili-rozklad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832526-normandskij-samit-trivatime-tri-godini-u-berlini-opriludnili-rozklad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832526-normandskij-samit-trivatime-tri-godini-u-berlini-opriludnili-rozklad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832119-zelenskij-a-ne-dovirau-nikomu-v-cilomu-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832119-zelenskij-a-ne-dovirau-nikomu-v-cilomu-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832119-zelenskij-a-ne-dovirau-nikomu-v-cilomu-sviti.html


 

Три доби до саміту в Парижі: хмарно з 

проясненнями, опади — під питанням 

АНАЛІТИКА 

Підготовка до “нормандської зустрічі” на 

фінішній прямі: Париж з Берліном “звіряють 

годинники”, Київ та Москва намагаються 

вплинути на порядок денний

 

 

Нафтогаз готовий відкликати нові позови 

проти Газпрому за умови довгострокового 

контракту 

НАК "Нафтогаз України" готовий відкликати 

новий позов проти Газпрому, якщо сторони 

укладуть довгостроковий контракт щодо 

транзиту газу і якщо компанії буде 

компенсовано невиконання Газпромом своїх 

зобов’язань за поточними контрактами.

 

 

Порошенко дав поради Зеленському перед 

"нормандським самітом‖ 

Експрезидент України Петро Порошенко 

радить чинному главі держави Володимиру 

Зеленському на "нормандській" зустрічі не 

довіряти Путіну, не включати “газових питань” 

та повернутися до ідеї миротворців ООН.

 

 

Зеленський пообіцяв військовим просувати 

армію до стандартів НАТО (ФОТО) 

Президент Володимир Зеленський пообіцяв 

зробити все необхідне для практичного 

наближення Збройних Сил України до 

стандартів НАТО.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832591-tri-dobi-do-samitu-v-parizi-hmarno-z-proasnennami-opadi-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832591-tri-dobi-do-samitu-v-parizi-hmarno-z-proasnennami-opadi-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832591-tri-dobi-do-samitu-v-parizi-hmarno-z-proasnennami-opadi-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832591-tri-dobi-do-samitu-v-parizi-hmarno-z-proasnennami-opadi-pid-pitannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832873-ukraina-vidklice-novi-pozovi-proti-gazpromu-za-umovi-dovgostrokovogo-kontraktu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832873-ukraina-vidklice-novi-pozovi-proti-gazpromu-za-umovi-dovgostrokovogo-kontraktu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832873-ukraina-vidklice-novi-pozovi-proti-gazpromu-za-umovi-dovgostrokovogo-kontraktu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832873-ukraina-vidklice-novi-pozovi-proti-gazpromu-za-umovi-dovgostrokovogo-kontraktu-naftogaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832367-porosenko-dav-poradi-zelenskomu-pered-normandskim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832367-porosenko-dav-poradi-zelenskomu-pered-normandskim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832367-porosenko-dav-poradi-zelenskomu-pered-normandskim-samitom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832554-zelenskij-poobicav-vijskovim-prosuvati-armiu-do-standartiv-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832554-zelenskij-poobicav-vijskovim-prosuvati-armiu-do-standartiv-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832554-zelenskij-poobicav-vijskovim-prosuvati-armiu-do-standartiv-nato.html


 

РФ блокує включення деокупації Криму до 

резолюції міністерської ради ОБСЄ - Сенцов 

Росія блокує включення питання деокупації 

Криму у підсумкову резолюцію засідання Ради 

міністрів закордонних справ країн ОБСЄ.

 

 

 

 

Афіша на 6-8 грудня: день української 

хустки, тиха вечірка та легенди про 

єдинорогів 

Цими вихідними встигайте долучитися до 

свята української хустки, створити стильний 

новорічний образ на передсвятковому маркеті 

та завітати у Резиденцію святого Миколая!

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Путіна планують особисту зустріч із 

Зеленським у Парижі 

У рамках нормандського саміту плануються 

двосторонні переговори президента Росії 

Володимира Путіна з українським президентом 

Володимиром Зеленським.

 

 

Час відновити мости між Росією та 

Україною, РФ та Заходом - генсек ОБСЄ 

Настав час для наведення мостів між Росією та 

Україною, Росією та Заходом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832114-rf-blokue-vklucenna-deokupacii-krimu-do-rezolucii-ministerskoi-radi-obse-sencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832114-rf-blokue-vklucenna-deokupacii-krimu-do-rezolucii-ministerskoi-radi-obse-sencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832114-rf-blokue-vklucenna-deokupacii-krimu-do-rezolucii-ministerskoi-radi-obse-sencov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2832372-afisa-na-68-grudna-den-ukrainskoi-hustki-tiha-vecirka-ta-legendi-pro-edinorogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2832372-afisa-na-68-grudna-den-ukrainskoi-hustki-tiha-vecirka-ta-legendi-pro-edinorogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2832372-afisa-na-68-grudna-den-ukrainskoi-hustki-tiha-vecirka-ta-legendi-pro-edinorogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2832372-afisa-na-68-grudna-den-ukrainskoi-hustki-tiha-vecirka-ta-legendi-pro-edinorogiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832605-u-putina-planuut-zustric-iz-zelenskim-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832605-u-putina-planuut-zustric-iz-zelenskim-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832605-u-putina-planuut-zustric-iz-zelenskim-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832765-cas-vidnoviti-mosti-miz-rosieu-ta-ukrainou-rf-ta-zahodom-gensek-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832765-cas-vidnoviti-mosti-miz-rosieu-ta-ukrainou-rf-ta-zahodom-gensek-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832765-cas-vidnoviti-mosti-miz-rosieu-ta-ukrainou-rf-ta-zahodom-gensek-obse.html


 

ЄС підтримує ―нормандський формат‖ та 

повну імплементацію Мінських угод 

Хоча Євросоюз не є учасником 

«нормандських» перемовин щодо 

врегулювання на Донбасі, він рішуче 

підтримує процес врегулювання, який 

відповідає інтересам народу України.

 

Україна і НАТО: у МЗС розповіли про 

завдання на найближчу перспективу 

Завдання Міністерства закордонних справ 

України на наступний рік - забезпечити 

приєднання країни до Програми посилених 

можливостей НАТО. 

 

 

Росія може бути в ПАРЄ попри "вибори" в 

окупованому Криму - Венеціанська комісія 

рламентська асамблея Ради Європи не має 

обов'язкового права позбавляти російську 

делегацію повноважень через протиправне 

проведення виборів в анексованому Криму.

 

 

―Мовний‖ закон України не забезпечує 

балансу прав нацменшин – Венеціанська 

комісія 

Закон України про забезпечення 

функціонування української мови не 

забезпечує балансу щодо збереження мовних 

прав національних меншин.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832631-es-pidtrimue-normandskij-format-ta-povnu-implementaciu-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832631-es-pidtrimue-normandskij-format-ta-povnu-implementaciu-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832631-es-pidtrimue-normandskij-format-ta-povnu-implementaciu-minskih-ugod.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832641-ukraina-i-nato-u-mzs-rozpovili-pro-zavdanna-na-najblizcu-perspektivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832641-ukraina-i-nato-u-mzs-rozpovili-pro-zavdanna-na-najblizcu-perspektivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832641-ukraina-i-nato-u-mzs-rozpovili-pro-zavdanna-na-najblizcu-perspektivu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2832567-rosia-moze-buti-v-pare-popri-vibori-v-okupovanomu-krimu-venecianska-komisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2832567-rosia-moze-buti-v-pare-popri-vibori-v-okupovanomu-krimu-venecianska-komisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2832567-rosia-moze-buti-v-pare-popri-vibori-v-okupovanomu-krimu-venecianska-komisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832812-movnij-zakon-ukraini-ne-zabezpecue-balansu-prav-nacmensin-venecianska-komisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832812-movnij-zakon-ukraini-ne-zabezpecue-balansu-prav-nacmensin-venecianska-komisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832812-movnij-zakon-ukraini-ne-zabezpecue-balansu-prav-nacmensin-venecianska-komisia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832812-movnij-zakon-ukraini-ne-zabezpecue-balansu-prav-nacmensin-venecianska-komisia.html


 

Україна прагне реалізувати Програму 

співпраці ГУАМ + Японія - МЗС 

Міністр закордонних справ України Вадим 

Пристайко обговорив з парламентським 

заступником міністра закордонних справ 

Японії Сініті Накатані співпрацю у форматі 

ГУАМ+Японія.

 

#ВибачтеЗаНього: казахстанці запустили 

флешмоб на підтримку України 

Громадяни Казахстану запустили у 

соцмережах флешмоб #ВибачтеЗаНього. 

вибачаються перед громадянами України за 

слова президента Казахстану Касим-Жомарта 

Токаєва щодо анексії Криму.

 

ОПИТУВАННЯ 

 

Більшість українців - проти повної амністії 

бойовиків на Донбасі ОПИТУВАННЯ 

Проти амністії для бойовиків на Донбасі 

виступають більшість українців в усіх 

регіонах.

 

Як українці ставляться до розведення 

військ і миротворців на Донбасі  

Понад 60% українців позитивно ставлять до 

введення миротворчих сил на окуповані 

частини Донецької та Луганської областей, а 

також до розведення військових сил на 

Донбасі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832331-ukraina-pragne-realizuvati-programu-spivpraci-guam-aponia-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832331-ukraina-pragne-realizuvati-programu-spivpraci-guam-aponia-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832331-ukraina-pragne-realizuvati-programu-spivpraci-guam-aponia-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832806-vibactezanogo-kazahstanci-zapustili-flesmob-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832806-vibactezanogo-kazahstanci-zapustili-flesmob-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832806-vibactezanogo-kazahstanci-zapustili-flesmob-na-pidtrimku-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832476-bilsist-ukrainciv-proti-povnoi-amnistii-bojovikiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832476-bilsist-ukrainciv-proti-povnoi-amnistii-bojovikiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832476-bilsist-ukrainciv-proti-povnoi-amnistii-bojovikiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832575-ak-ukrainci-stavlatsa-do-rozvedenna-vijsk-i-mirotvorciv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832575-ak-ukrainci-stavlatsa-do-rozvedenna-vijsk-i-mirotvorciv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832575-ak-ukrainci-stavlatsa-do-rozvedenna-vijsk-i-mirotvorciv-na-donbasi.html


 

На "мир за будь-яку ціну" з РФ готові 

погодитись 14% українців 

Лише 14% українців вважають, що заради 

миру варто погоджуватися на будь-які 

компроміси.

 

Понад 50% українців - проти надання 

російській статусу державної мови 

Внесення змін до Конституції щодо надання 

російській мові статусу державної вважає 

неприйнятним 51% громадян України.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський сьогодні прийде на 

"Шустер.live" 

Напередодні зустрічі у норманському форматі 

Президент України Володимир Зеленський 

вперше візьме участь у телевізійному 

політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка 

Шустера".

 

 

Рада ухвалила закон про запобігання 

відмиванню грошей 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 

запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832447-na-mir-za-budaku-cinu-z-rf-gotovi-pogoditis-14-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832447-na-mir-za-budaku-cinu-z-rf-gotovi-pogoditis-14-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832447-na-mir-za-budaku-cinu-z-rf-gotovi-pogoditis-14-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832506-ponad-50-ukrainciv-proti-nadanna-rosijskij-statusu-derzavnoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832506-ponad-50-ukrainciv-proti-nadanna-rosijskij-statusu-derzavnoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832506-ponad-50-ukrainciv-proti-nadanna-rosijskij-statusu-derzavnoi-movi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832306-zelenskij-sogodni-prijde-na-susterlive.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832306-zelenskij-sogodni-prijde-na-susterlive.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832306-zelenskij-sogodni-prijde-na-susterlive.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832599-rada-uhvalila-zakon-pro-zapobiganna-vidmivannu-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832599-rada-uhvalila-zakon-pro-zapobiganna-vidmivannu-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2832599-rada-uhvalila-zakon-pro-zapobiganna-vidmivannu-grosej.html


 

Президент підвищив Хомчака та присвоїв 

п'ятьом офіцерам генеральські звання 

Президент Володимир Зеленський присвоїв 

нові звання начальнику Генштабу - 

головнокомандувачу ЗСУ Русланові Хомчаку 

та ще п’ятьом офіцерам.

 

 

В Енергоатомі представили нового 

керівника 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр 

енергетики та захисту довкілля Олексій 

Оржель представили у ДП "НАЕК 

"Енергоатом" в.о. президента Павла 

Павлишина.

 

Кабмін призупинив дію постанови уряду 

Гройсмана про зарплату вчителів 

ДОКУМЕНТ 

Кабінет міністрів призупинив дію постанови 

попереднього уряду про встановлення 

найнижчого посадового окладу вчителя в 

розмірі 3 прожиткових мінімумів.

 

 

Меджліс пропонує організувати "Марш 

гідності" до окупованого Криму 

Меджліс кримськотатарського народу 

виступив з ініціативою проведення 

міжнародної ненасильницької акції "Світ 

проти насилля і окупації. Марш гідності".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832561-zelenskij-pidvisiv-homcaka-ta-prisvoiv-patom-oficeram-generalski-zvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832561-zelenskij-pidvisiv-homcaka-ta-prisvoiv-patom-oficeram-generalski-zvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2832561-zelenskij-pidvisiv-homcaka-ta-prisvoiv-patom-oficeram-generalski-zvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832665-v-energoatomi-predstavili-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832665-v-energoatomi-predstavili-novogo-kerivnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2832665-v-energoatomi-predstavili-novogo-kerivnika.html
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Гончарук закликає не вірити чуткам про 

зменшення соцзахисту "чорнобильців" 

Уряд прагне комплексно реформувати систему 

надання соціальної допомоги в Україні, яка 

включає і соціальний захист ліквідаторів аварії 

на Чорнобильській АЕС.

 

 

У Бахмуті після жорстокого побиття помер 

волонтер Артем Мирошниченко 

У Бахмуті на Донеччині помер 38-річний 

громадський активіст і волонтер Артем 

Мирошниченко, якого 29 листопада жорстоко 

побили неподалік від його будинку.

КОНОМІКА 

 

Єврокомісія проводить ―газові‖ 

консультації з Україною і РФ 

Єврокомісія підтримує постійний контакт з 

Росією і Україною щодо майбутнього транзиту 

газу до Європи через ГТС України та очікує на 

проведення наступного раунду політичних 

переговорів навколо цього питання у грудні.

 

 

Рада НБУ визнала неефективною валютно-

курсову політику правління Нацбанку 

Рада Національного банку України визнала 

неефективною валютно-курсову політику 

Нацбанку в 2019 році.
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Лише 13% держборгу належать 

міжнародним інвесторам - Маркарова 

У власності іноземних інвесторів перебувають 

13% облігацій внутрішньої державної позики 

України, і це не становить загрози її фінансовій 

системі.

 

 

Охматдит отримає додаткові 200 мільйонів 

— Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ухвалила закон, яким 

передбачено внесення змін до держбюджету на 

2019 рік з метою збільшення видатків на 

будівництво сучасного лікувально-

діагностичного комплексу Охматдиту.

 

 

Україна вдвічі збільшила експорт яблук до 

Індії 

Україна в 2019 році здійснила постачання до 

Індії 325 тонн яблук, що майже вдвічі більше, 

ніж постачалося раніше.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Денісова звернулася до Москалькової через 

стан бранця Кремля Гафарова 

Уповноважений ВР України з прав людини 

Людмила Денісова звернулась до російського 

омбудсмена Тетяни Москалькової щодо 

проведення медобстеження фігуранту 

сімферопольської справи "Хізб ут-Тахрір" 

Джемілю Гафарову.
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"Суд" у Криму продовжив арешт активіста 

Приходька ще на два місяці 

В окупованому Криму "суд" залишив під 

арештом українця Олега Приходька, 

продовживши йому запобіжний захід - 

утримання в СІЗО - до 10 лютого 2020 року.

 

 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Пожежа в коледжі: навчання студентів 

відновлять вже 9 грудня 

Студенти Одеського коледжу економіки, права 

та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася 

пожежа, уже 9 грудня відновлять навчання.

 

 

Конфісковане майно Курченка на 

Харківщині хочуть повернути державі 

Частина приміщень стадіону «Металіст», 

частина дитячої футбольної академії 

«Металіста», тренувальна база в селищі 

Високому й інші об'єкти, конфісковані у 

бізнесмена-втікача Сергія Курченка, так і не 

прийняті в управління Харківської ОДА. 

 

 

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.
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Суд скасував групі "ТАС" Тігіпка штраф 

АМКУ на 55 мільйонів 

Господарський суд Києва задовольнив позов 

естонської компанії Blossom Investments OU і 

скасував штраф Антимонопольного комітету 

України на 55 млн грн за порушення під час 

придбання пакету акцій ВАТ "Дніпрометиз".

 

 

ДБР завершило досудове розслідування 

вбивства 5-річного Кирила Тлявова 

Слідчі Державного бюро розслідування 

завершили досудове розслідування вбивства 5-

річного Кирила Тлявова. 

 

СБУ повідомила про підозру "єдиноросу" 

Кучерявому 

Служба безпеки у АР Крим з дислокацією у 

Херсоні повідомила про підозру члену 

"Севастопольської регіональної політради 

"Єдиної Росії" Ігорю Кучерявому у посяганні 

на територіальну цілісність України.

 

 

У Києві розкрили схему підкупу лікарів 

фармацевтами на 140 мільйонів 

Поліція викрила групу фармацевтичних 

компаній у підкупі лікарів низки медзакладів 

на 140 мільйонів гривень.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Що Руді Джуліані шукав у Києві і що привіз 

до Вашингтона? АНАЛІТИКА 

Інтернет майорить світлинами особистого 

адвоката Трампа, який “селфиться” з 

українськими політиками, зокрема тими, кого 

приписують до орбіти Коломойського…

 

 

Півонії на мінному полі. Як війна змінила 

життя українських бійчинь АНАЛІТИКА 

У Гаазі до Дня Збройних сил України показали 

фільм “Невидимий батальйон”

 

 

Житла потребують близько 50 тисяч 

учасників бойових дій і 400 тисяч сімей 

внутрішньо переміщених осіб - Антон 

Колумбет, перший заступник глави 

Мінветеранів (ІНТЕРВ’Ю) 

Із 3 по 5 грудня тривала реєстрація кандидатів на 
отримання кредиту на житло для ветеранів та 
внутрішньо переміщених осіб. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Гонтарева увійшла до ТОП-16 жінок світу 

за версією Financial Times 

Колишня глава Національного банку Валерія 

Гонтарєва увійшла в ТОП-16 жінок, які 

надихають, за версією Financial Times.
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"Наукова думка" випустила друковану 

версію нового правопису 

У видавництвці «Наукова думка» вийшла 

друком офіційна версія «Українського 

правопису» в редакції 2019 року.

 

 

Мінцифри планує запустити онлайн IT-

курси для українців 

Міністерство цифрової трансформації планує 

запустити онлайн-платформу для покращення 

цифрових навичок українців.

 

 

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.

 

 

Інститут нацпам’яті випустив календар 

―Українські жінки ХХ століття‖ 

Український інститут національної пам’яті 

випустив настінний календар “Українські 

жінки ХХ століття”, присвячений видатним, 

але маловідомим українкам, чиї ювілеї 

відзначатимуться у 2020 році. 
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Арештований Wi-Fi київського метро 

продадуть на е-аукціоні 

Електронний майданчик СЕТАМ продає 

арештоване Wi-Fi обладнання Київського 

метрополітену, вартість якого оцінюється в 7 

278 675 грн.

 

 

В Анталії покажуть українські різдвяні 

традиції на інтерактивному святі «По дорозі 

до Різдва - 2» 

Середземноморське об'єднання українців 

(СОУ) запрошує дорослих та дітей 13 грудня 

на інтерактивне свято "По дорозі до Різдва - 2".

 

 

Голограмні марки "Комахи України" 

отримали гран-прі WIPA (ВІДЕО) 

Голограмні марки "Комахи України" від 

"Укрпошти" вибороли гран-прі Міжнародного 

конкурсу WIPA. За перемогу боролися марки 

50 країн.

 

 

Звіробій у ДБР, пожежа в коледжі, свято 

війська та приготування до новорічно-

різдвяних свят ФОТО ТИЖНЯ 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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