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ТОП 

 

Віче на Майдані зібрало вісім тисяч людей 

— поліція 

Участь у вічі "Червоні лінії для Зеленського" 

на майдані Незалежності взяло близько 8 тисяч 

людей. 

 

Лідери країн "нормандської четвірки" 

збираються на саміт у Парижі 

Президент України Володимир Зеленський під 

час візиту до Парижа у понеділок, 9 грудня, 

першу зустріч проведе з президентом Франції 

Емманюелем Макроном. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2833715-vice-na-majdani-zibralo-visim-tisac-ludej-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2833715-vice-na-majdani-zibralo-visim-tisac-ludej-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2833715-vice-na-majdani-zibralo-visim-tisac-ludej-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833701-vizit-do-pariza-zelenskij-rozpocne-iz-zustrici-z-makronom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833701-vizit-do-pariza-zelenskij-rozpocne-iz-zustrici-z-makronom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833701-vizit-do-pariza-zelenskij-rozpocne-iz-zustrici-z-makronom.html


 

Україна забезпечена на зиму і газом, і 

вугіллям — Гончарук 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що 

Україна забезпечена і газом, і вугіллям, щоб 

спокійно пройти цю зиму. 

 

США готують новий транш військової 

допомоги Україні — Пентагон 

Міністерство оборони США готується надати 

наступний транш військової допомоги Україні. 

 

Німецькі "росіяни" закликали Меркель не 

піддаватися на енергетичний шантаж РФ 

Громадяни Німеччини - вихідці з країн 

колишнього СРСР закликають владу не 

укладати домовленостей із Москвою, які 

заохочуватимуть агресора.

СВІТ 

 

КНДР втратить усе, якщо відмовиться від 

денуклеаризації – Трамп 

Президент США Дональд Трамп пригрозив 

Пхеньяну "втратою всього" досягнутого в 

межах мирних ініціатив між двома країнами, а 

також "особливих стосунків" лідера Північної 

Кореї з главою Білого дому, якщо КНДР 

відмовиться від денуклеаризації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833721-ukraina-zabezpecena-na-zimu-i-gazom-i-vugillam-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833721-ukraina-zabezpecena-na-zimu-i-gazom-i-vugillam-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833721-ukraina-zabezpecena-na-zimu-i-gazom-i-vugillam-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833708-ssa-gotuut-novij-trans-vijskovoi-dopomogi-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833708-ssa-gotuut-novij-trans-vijskovoi-dopomogi-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833708-ssa-gotuut-novij-trans-vijskovoi-dopomogi-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833755-nimecki-rosiani-zaklikali-merkel-ne-piddavatisa-na-energeticnij-santaz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833755-nimecki-rosiani-zaklikali-merkel-ne-piddavatisa-na-energeticnij-santaz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833755-nimecki-rosiani-zaklikali-merkel-ne-piddavatisa-na-energeticnij-santaz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833717-kndr-vtratit-use-akso-vidmovitsa-vid-denuklearizacii-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833717-kndr-vtratit-use-akso-vidmovitsa-vid-denuklearizacii-tramp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833717-kndr-vtratit-use-akso-vidmovitsa-vid-denuklearizacii-tramp.html


 

У Гаазі не вщухають заворушення: поліція 

затримала 19 підлітків 

Поліція Нідерландів у перебігу акцій протесту, 

які спалахнули в Гаазі через заборону 

традиційного новорічного багаття, затримала 

дев'ятнадцять підлітків. 

 

В Іраку за ґратами побували понад 2600 

учасників акцій протесту 

За останні місяці в Іраку були затримані та 

потім звільнені 2626 учасників антиурядових 

акцій, що охопили країну. 

 

Стрілянину на військовій базі у Флориді 

ФБР розцінює як теракт 

ФБР розцінює стрілянину на авіабазі ВМС 

США у Флориді як акт тероризму і з'ясовує, чи 

були у нападника спільники. 

 

Імпічмент Трампа: конгресмен Шифф 

розкрив стратегію 

Голова комітету з розвідки Палати 

представників Адам Шифф вважає, що в ході 

імпічменту Трампа слід зосередити 

обвинувачення на тих пунктах, яких стосується 

переважна частина свідчень. 

 

Уряд Фінляндії очолить наймолодший у 

світі прем'єр-міністр 

За результатами внутрішньопартійного 

голосування Соціал-демократичної партії 

Фінляндії новим прем'єр-міністром країни 

стане 34-річна міністр транспорту і зв'язку 

Санна Марін. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833735-u-gaazi-ne-vsuhaut-zavorusenna-policia-zatrimala-19-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833735-u-gaazi-ne-vsuhaut-zavorusenna-policia-zatrimala-19-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833735-u-gaazi-ne-vsuhaut-zavorusenna-policia-zatrimala-19-pidlitkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833749-v-iraku-za-gratami-pobuvali-ponad-2600-ucasnikiv-akcij-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833749-v-iraku-za-gratami-pobuvali-ponad-2600-ucasnikiv-akcij-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833749-v-iraku-za-gratami-pobuvali-ponad-2600-ucasnikiv-akcij-protestu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833758-strilaninu-na-vijskovij-bazi-u-floridi-fbr-rozcinue-ak-terakt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833758-strilaninu-na-vijskovij-bazi-u-floridi-fbr-rozcinue-ak-terakt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833758-strilaninu-na-vijskovij-bazi-u-floridi-fbr-rozcinue-ak-terakt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833741-impicment-trampa-kongresmen-siff-rozkriv-strategiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833741-impicment-trampa-kongresmen-siff-rozkriv-strategiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833741-impicment-trampa-kongresmen-siff-rozkriv-strategiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833733-u-finlandii-bude-najmolodsij-u-sviti-premerministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833733-u-finlandii-bude-najmolodsij-u-sviti-premerministr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2833733-u-finlandii-bude-najmolodsij-u-sviti-premerministr.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Пристайко окреслив пріоритети України на 

"нормандському саміті" 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

окреслив основні позиції, які Україна 

обстоюватиме на сьогоднішньому саміті 

"нормандської четвірки". 

 

Милованов: Пропозиції "послати" МВФ є 

безвідповідальними 

Після підтвердження програми МВФ для 

України важливо залучати нових інвесторів, 

наголошує міністр розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства Тимофій 

Милованов. 

 

Україна долучилася до міжнародного 

благодійного ярмарку у Варшаві 

У Варшаві відбувся різдвяний благодійний 

ярмарок, організований посольствами країн, 

представлених у Польщі. 

 

Українці в США можуть зіграти ключову 

роль на виборах-2020 - ЗМІ 

Українці в США, спостерігаючи, як Трамп та 

республіканці атакують їхню історичну 

батьківщину як центр корупції, можуть зіграти 

ключову роль на президентських виборах 

наступного року. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833738-pristajko-okresliv-prioriteti-ukraini-na-normandskomu-samiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833738-pristajko-okresliv-prioriteti-ukraini-na-normandskomu-samiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833738-pristajko-okresliv-prioriteti-ukraini-na-normandskomu-samiti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833730-milovanov-propozicii-poslati-mvf-e-bezvidpovidalnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833730-milovanov-propozicii-poslati-mvf-e-bezvidpovidalnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833730-milovanov-propozicii-poslati-mvf-e-bezvidpovidalnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2833754-ukraina-dolucilasa-do-miznarodnogo-blagodijnogo-armarku-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2833754-ukraina-dolucilasa-do-miznarodnogo-blagodijnogo-armarku-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2833754-ukraina-dolucilasa-do-miznarodnogo-blagodijnogo-armarku-u-varsavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2833727-ukrainci-v-ssa-mozut-zigrati-klucovu-rol-na-viborah2020-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2833727-ukrainci-v-ssa-mozut-zigrati-klucovu-rol-na-viborah2020-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2833727-ukrainci-v-ssa-mozut-zigrati-klucovu-rol-na-viborah2020-zmi.html


 

Рада візьме під контроль розслідування 

пожежі в одеському коледжі - Арахамія 

У Верховній Раді буде створено тимчасову 

слідчу комісію з метою контролю за 

розслідуванням пожежі в Одеському коледжі 

економіки, права та готельно-ресторанного 

бізнесу. 

 

Гончарук доручив МВС вдосконалити 

систему протипожежної безпеки 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

доручив Міністерству внутрішніх справ 

протягом місяця надати чіткий план 

вдосконалення системи протипожежної 

безпеки. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти сім разів порушили 

"тишу", втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу сім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

9 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі, за ініціативою ООН, 

відзначається Міжнародний день боротьби з 

корупцією та Міжнародний день пам’яті жертв 

злочину геноциду, вшанування їхньої гідності 

та попередження цього злочину. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833690-rada-vizme-pid-kontrol-rozsliduvanna-pozezi-v-odeskomu-koledzi-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833690-rada-vizme-pid-kontrol-rozsliduvanna-pozezi-v-odeskomu-koledzi-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833690-rada-vizme-pid-kontrol-rozsliduvanna-pozezi-v-odeskomu-koledzi-arahamia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833705-goncaruk-doruciv-mvs-vdoskonaliti-sistemu-protipozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833705-goncaruk-doruciv-mvs-vdoskonaliti-sistemu-protipozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2833705-goncaruk-doruciv-mvs-vdoskonaliti-sistemu-protipozeznoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2833773-na-donbasi-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2833773-na-donbasi-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2833773-na-donbasi-okupanti-sim-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832356-9-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2832356-9-grudna-pamatni-dati.html


 

Тисячі людей у всьому світі заночували 

просто неба на підтримку безхатченків 

У рамках акції The World's Big Sleep Out на 

підтримку бездомних тисячі людей у всьому 

світі, у тому числі зірки шоу-бізнесу, провели 

минулу ніч надворі. 

 

В Україні очікується до +10°, а потім - сніг і 

дощ 

В Україні у понеділок невеликий дощ 

ймовірний лише на Закарпатті, температура 

вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° 

тепла. 

 

9 грудня: народний календар і астровісник 

Нині холодного Юрія; з ким сьогодні 

небезпечно зустрічатися, хто кого “загвоздить” 

і чи буде “криза Козерога” доленосною. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2833723-tisaci-ludej-u-vsomu-sviti-zanocuvali-prosto-neba-na-pidtrimku-bezhatcenkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2833723-tisaci-ludej-u-vsomu-sviti-zanocuvali-prosto-neba-na-pidtrimku-bezhatcenkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2833723-tisaci-ludej-u-vsomu-sviti-zanocuvali-prosto-neba-na-pidtrimku-bezhatcenkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2833710-v-ukraini-ocikuetsa-do-10-a-potim-snig-i-dos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2833710-v-ukraini-ocikuetsa-do-10-a-potim-snig-i-dos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2833710-v-ukraini-ocikuetsa-do-10-a-potim-snig-i-dos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2832427-9-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2832427-9-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

