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ТОП 

 

―Нормандська зустріч‖ у Парижі 

На саміт у Парижі зібралися лідери 

"нормандської четвірки" - президент України 

Володимир Зеленський, президент Франції 

Емманюель Макрон, канцлер ФРН Ангела 

Меркель та президент РФ Володимир Путін.

 

 

У Парижі завершилася зустріч Зеленського і 

Путіна 

Президенти України Володимир Зеленський та 

Росії Володимир Путін завершили 

двосторонню зустріч у рамках саміту у 

"нормандському форматі".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834087-normandska-zustric-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834087-normandska-zustric-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834497-u-parizi-zaversilasa-zustric-zelenskogo-i-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834497-u-parizi-zaversilasa-zustric-zelenskogo-i-putina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834497-u-parizi-zaversilasa-zustric-zelenskogo-i-putina.html


 

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про 

мілітаризацію Криму 

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію 

"Проблема мілітаризації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя 

(Україна), а також частин Чорного та 

Азовського морів", у якій міститься пункт про 

захоплені РФ ядерні об’єкти та інфраструктуру 

на окупованій території. 

 

Столтенберг: Росія - не ворог НАТО, але 

вона напала на Україну 

НАТО не розглядає Росію як ворога, але вона 

застосувала військову силу проти України.

 

―Варта на Банковій‖: учасники акції 

очікують під ОП результатів 

"нормандського саміту" ФОТО 

Учасники акції “Варта на Банковій” очікують 

на результати саміту нормандської четвірки 

біля Офісу Президента України у Києві.

 

 

Українки діаспори долучилися до флешмобу 

з нагоди Дня Української Хустки ФОТО 

Українки в різних країнах світу взяли участь у 

флешмобі до Всесвітнього Дня Української 

Хустки, який вперше відзначили 7 грудня.

  

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834416-genasamblea-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-militarizaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834416-genasamblea-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-militarizaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834416-genasamblea-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-militarizaciu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833839-stoltenberg-rosia-ne-vorog-nato-ale-vona-napala-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833839-stoltenberg-rosia-ne-vorog-nato-ale-vona-napala-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833839-stoltenberg-rosia-ne-vorog-nato-ale-vona-napala-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834472-varta-na-bankovij-ucasniki-akcii-ocikuut-pid-op-rezultativ-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834472-varta-na-bankovij-ucasniki-akcii-ocikuut-pid-op-rezultativ-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834472-varta-na-bankovij-ucasniki-akcii-ocikuut-pid-op-rezultativ-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834472-varta-na-bankovij-ucasniki-akcii-ocikuut-pid-op-rezultativ-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2834086-ukrainki-diaspori-dolucilisa-do-flesmobu-z-nagodi-dna-ukrainskoi-hustki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2834086-ukrainki-diaspori-dolucilisa-do-flesmobu-z-nagodi-dna-ukrainskoi-hustki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2834086-ukrainki-diaspori-dolucilisa-do-flesmobu-z-nagodi-dna-ukrainskoi-hustki.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Провал нормандського саміту похитне 

престиж Макрона – France 24 

Якщо президенти Володимир Зеленський і 

Володимир Путін не досягнуть домовленостей 

на саміті у нормандському форматі 9 грудня, 

то це матиме негативні наслідки як для 

встановлення миру, так і для особистого 

престижу президента Еммануеля Макрона.

 

 

Чапутович впевнений, що після "Норманді" 

санкції проти РФ не скасують 

Результати "нормандської зустрічі" не 

призведуть до скасування санкцій проти Росії, 

оскільки в діях РФ нічого не змінилося. 

 

Демократи вважають "ризиком" останній 

візит Джуліані в Україну 

Останній візит ексадвоката Трампа Руді 

Джуліані в Україну був продовженням спроб 

президента отримати послугу від України 

щодо збору компромату на його політичних 

суперників, і це являє собою існування 

тривалих ризиків для США.

 

 

Трамп і далі намагається втягнути Україну 

в американські вибори – юрист демократів 

Глава Білого дому Дональд Трамп не полишив 

зусиль щодо тиску на Україну, щоб втягнути її 

у вибори президента Сполучених Штатів.

 

https://www.ukrinform.com/rubric-world/2833907-proval-normandskogo-samitu-pohitne-prestiz-makrona-france-24.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2833907-proval-normandskogo-samitu-pohitne-prestiz-makrona-france-24.html
https://www.ukrinform.com/rubric-world/2833907-proval-normandskogo-samitu-pohitne-prestiz-makrona-france-24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2834488-caputovic-vpevnenij-so-pisla-normandi-ne-skasuut-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2834488-caputovic-vpevnenij-so-pisla-normandi-ne-skasuut-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2834488-caputovic-vpevnenij-so-pisla-normandi-ne-skasuut-sankcii-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834322-demokrati-vvazaut-rizikom-ostannij-vizit-dzuliani-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834322-demokrati-vvazaut-rizikom-ostannij-vizit-dzuliani-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834322-demokrati-vvazaut-rizikom-ostannij-vizit-dzuliani-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834408-tramp-i-dali-namagaetsa-vtagnuti-ukrainu-v-amerikanski-vibori-urist-demokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834408-tramp-i-dali-namagaetsa-vtagnuti-ukrainu-v-amerikanski-vibori-urist-demokrativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834408-tramp-i-dali-namagaetsa-vtagnuti-ukrainu-v-amerikanski-vibori-urist-demokrativ.html


 

Канада підтримує суверенітет України - 

новий глава канадського МЗС 

Канада твердо підтримує територіальну 

цілісність й суверенітет України.

 

Посольство США висловлює підтримку 

борцям з корупцією в Україні 

Посольство США в Україні у Міжнародний 

день боротьби з корупцією висловило свою 

підтримку усім, хто займається фактами 

викриття корупції в країні.

 

 

Московський патріархат висвятив на 

єпископа в Криму спільника окупантів 

На Чернігівщині в Миколаївському соборі 

Ніжина УПЦ МП висвятила на "єпископа 

Бахчисарайського" Каллініка Чернишева, якого 

російські окупанти нагородили медаллю "За 

захист Криму".

 

 

―Stop Putin’s war‖: активістки Femen 

протестували у Парижі 

Активістки руху "Фемен" перед самітом у 

нормандському форматі в Парижі провели 

акцію, вимагаючи зупинити розв'язану Росією 

війну проти України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834270-kanada-pidtrimue-suverenitet-ukraini-novij-glava-kanadskogo-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834270-kanada-pidtrimue-suverenitet-ukraini-novij-glava-kanadskogo-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834270-kanada-pidtrimue-suverenitet-ukraini-novij-glava-kanadskogo-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833975-posolstvo-ssa-vislovlue-pidtrimku-borcam-z-korupcieu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833975-posolstvo-ssa-vislovlue-pidtrimku-borcam-z-korupcieu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833975-posolstvo-ssa-vislovlue-pidtrimku-borcam-z-korupcieu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2833969-moskovskij-patriarhat-visvativ-na-episkopa-v-krimu-spilnika-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2833969-moskovskij-patriarhat-visvativ-na-episkopa-v-krimu-spilnika-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2833969-moskovskij-patriarhat-visvativ-na-episkopa-v-krimu-spilnika-okupantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834157-stop-putins-war-aktivistki-femen-protestuvali-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834157-stop-putins-war-aktivistki-femen-protestuvali-u-parizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834157-stop-putins-war-aktivistki-femen-protestuvali-u-parizi.html


 

Росія збільшила до $4,5 мільярда вимоги 

щодо "боргу Януковича" 

Міністерство фінансів Росії оцінює розмір 

заборгованості за так званим "боргом 

Януковича" перед Росією в 4,5 млрд доларів 

через «нараховані відсотки».

 

БЕЗПЕКА 

 

Продаж зброї: Укроборонпром піднявся на 

10 позицій у рейтингу SIPRI 

Державний концерн "Укроборонпром" 

піднявся з 81 на 71 місце у рейтингу 

Стокгольмського інституту проблем миру 

(SIPRI) провідних продавців зброї.

 

 

Міноборони ―пропише‖, що таке гібридний 

захист — заступниця міністра 

В Міністерстві оборони України планують 

визначити термін гібридний захист та заходи з 

протидії гібридним загрозам, особливо в 

інформаційному просторі.

 

 

В окупованому Криму під загрозою 

знищення - 90 пам'яток архітектури 

В окупованому Росією Криму через 

будівництво траси «Керч - Севастополь» під 

загрозою знищення перебувають 90 пам'яток 

архітектури.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834391-rosia-zbilsila-do-45-milarda-vimogi-sodo-borgu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834391-rosia-zbilsila-do-45-milarda-vimogi-sodo-borgu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834391-rosia-zbilsila-do-45-milarda-vimogi-sodo-borgu-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834153-prodaz-zbroi-ukroboronprom-pidnavsa-na-10-pozicij-u-rejtingu-sipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834153-prodaz-zbroi-ukroboronprom-pidnavsa-na-10-pozicij-u-rejtingu-sipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834153-prodaz-zbroi-ukroboronprom-pidnavsa-na-10-pozicij-u-rejtingu-sipri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834282-minoboroni-propise-so-take-gibridnij-zahist-zastupnica-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834282-minoboroni-propise-so-take-gibridnij-zahist-zastupnica-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834282-minoboroni-propise-so-take-gibridnij-zahist-zastupnica-ministra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834330-v-okupovanomu-krimu-pid-zagrozou-znisenna-90-pamatok-arhitekturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834330-v-okupovanomu-krimu-pid-zagrozou-znisenna-90-pamatok-arhitekturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834330-v-okupovanomu-krimu-pid-zagrozou-znisenna-90-pamatok-arhitekturi.html


 

Росіяни затримують судна у Керченській 

протоці до 56 годин 

Час штучного утримання росіянами в 

Керченській протоці суден, що прямують до/з 

портів Бердянська та Маріуполя в листопаді 

зріс в кілька разів, у порівнянні з жовтнем 2019 

року.

 

УКРАЇНА 

 

Найближчим часом реформа децентралізації 

буде завершена - Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

вважає, що децентралізація – це реальний 

приклад правильної реформи, і найближчим 

часом вона буде завершена.

 

 

Зеленський підписав закон про звільнення 

Укртрансгазу від деяких податкових 

зобов'язань 

Президент України Володимир Зеленський 

підписав закон щодо звільнення АТ 

"Укртрансгаз" від деяких податкових 

зобов'язань у ході анбандлінгу.

 

 

КВУ назвав депутатів, які не внесли до Ради 

жодного законопроєкту за сто днів 

Упродовж перших 100 днів роботи Верховної 

Ради ІХ скликання понад 20 народних 

депутатів не ініціювали жодного 

законопроєкту. Серед них 13 парламентаріїв є 

членами фракції “Слуга народу”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834006-rosiani-zatrimuut-sudna-u-kercenskij-protoci-do-56-godin-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834006-rosiani-zatrimuut-sudna-u-kercenskij-protoci-do-56-godin-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834006-rosiani-zatrimuut-sudna-u-kercenskij-protoci-do-56-godin-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2833849-najblizcim-casom-reforma-decentralizacii-bude-zaversena-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2833849-najblizcim-casom-reforma-decentralizacii-bude-zaversena-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2833849-najblizcim-casom-reforma-decentralizacii-bude-zaversena-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834023-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zvilnenna-ukrtransgazu-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834023-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zvilnenna-ukrtransgazu-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834023-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zvilnenna-ukrtransgazu-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834023-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-zvilnenna-ukrtransgazu-vid-deakih-podatkovih-zobovazan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833895-kvu-nazvav-deputativ-aki-ne-vnesli-do-radi-zodnogo-zakonoproektu-za-sto-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833895-kvu-nazvav-deputativ-aki-ne-vnesli-do-radi-zodnogo-zakonoproektu-za-sto-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2833895-kvu-nazvav-deputativ-aki-ne-vnesli-do-radi-zodnogo-zakonoproektu-za-sto-dniv.html


 

У Раді пропонують звільнити від податків 

на доходи молодь до 27 років 

Комітет з питань молоді і спорту підтримує 

законопроєкт №2250-1 “Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо сприяння 

працевлаштуванню молодих спеціалістів та 

внутрішньо переміщених осіб, зупиненню 

відтоку українських спеціалістів за кордон”.

 

 

Порошенко переписав агрокомпанію на 

сина 

Син Порошенка - Олексій, став кінцевим 

бенефіціаром товариства з обмеженою 

відповідальністю "Укрпромінвест-агро", 

змінивши свого батька - колишнього 

Президента України Петра Порошенка. Зміни у 

структурі власників компанії відбулися 31 

жовтня 2019 року.

 

У центрі Харкова встановили вільний 

мікрофон, аби нагадувати про "червоні 

лінії" 

Біля намету "Все для перемоги" на площі 

Свободи у Харкові, де напередодні 

розпочалася акція нагадувань про "червоні 

лінії", встановили вільний мікрофон.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Втрати економіки України від агресії РФ 

становлять до $150 мільярдів - Милованов 

Прямі втрати економіки України від російської 

агресії у 2014-2015 роках склали близько 20% 

ВВП, загальні втрати становлять до 150 млрд 

дол. США.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833949-u-radi-proponuut-zvilniti-vid-podatkiv-na-dohodi-molod-do-27-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833949-u-radi-proponuut-zvilniti-vid-podatkiv-na-dohodi-molod-do-27-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2833949-u-radi-proponuut-zvilniti-vid-podatkiv-na-dohodi-molod-do-27-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834137-porosenko-perepisav-agrokompaniu-na-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834137-porosenko-perepisav-agrokompaniu-na-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834137-porosenko-perepisav-agrokompaniu-na-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2834508-u-centri-harkova-vstanovili-vilnij-mikrofon-abi-nagaduvati-pro-cervoni-linii.html
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Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 

5,1% 

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні 

зросли на 0,1% у порівнянні з жовтнем, у 

річному вимірі інфляція сповільнилась до 

5,1%.

 

 

Цьогоріч до загального фонду бюджету 

надійшло податків на 53 мільярди більше 

До загального фонду державного бюджету у 

січні-листопаді 2019 року надійшло 410,7 млрд 

грн податків та платежів, що на 53 млрд грн 

більше, ніж за аналогічний період минулого 

року.

 

 

Польська PGNiG й українська ERU спільно 

видобуватимуть газ на Львівщині 

Польська нафтогазова компанія PGNiG і 

приватна українсько-американська компанія 

Energy Resources of Ukraine (ERU), яка діє в 

Україні, домовилися про співпрацю щодо 

пошуку та видобутку газу у Львівській області, 

поблизу кордону з Польщею. 

 

Ціни в Україні: хоч щось у нас майже 

―європейське‖ 

Один із “побічних ефектів” зміцнення гривні – 

підвищення цін (у перерахунку на $ і €). За 

багатьма показниками ми вже обігнали 

Польщу
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Мінцифри відкриває ―гарячу лінію‖ для 

підприємців 

Міністерство цифрової трансформації України 

спільно з урядовим контактним центром 

відкриває “гарячу лінію” для підприємців.

 

Україна вшестеро збільшила імпорт яблук 

Імпорт яблук в Україну за серпень-листопад 

2019 року становить 3,7 тис. тонн, що 

вшестеро більше, ніж за аналогічний період 

минулого року.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд заперечує, що волонтера 

Мирошниченка вбили через українську 

мову 

Артемівський міськрайонний суд називає 

недостовірною та неправдивою інформацію, 

що злочин проти волонтера Артема 

Мирошниченка був скоєний на ґрунті 

ненависті до української мови та України.

 

 

Справа бронежилетів: у Міноборони 

стурбовані запобіжним заходом для 

Марченка 

В Міністерстві оборони України стурбовані 

"справою Марченка" та запобіжним заходом, 

який обрав суд для бойового офіцера.
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Ексголова слідчого управління ГПУ 

Щербина вийшов із СІЗО 

Колишній керівник Головного слідчого 

управління Генпрокуратури Ігор Щербина, 

якого затримали за отримання хабара, вийшов 

під заставу.

 

 

Антимонопольний комітет оштрафував 

АМПУ на 5,5 мільйона 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

наклав на ДП “Адміністрація морських портів 

України” (АМПУ) штраф у розмірі 5,5 млн грн.

 

 

Апеляційний суд залишив у Києві 

проспекти Бандери та Шухевича 

Апеляційний суд м.Києва підтвердив 9 грудня 

законність рішень Київської міської ради про 

перейменування Московського проспекту і 

проспекту Генерала Ватутіна в Києві на 

проспекти Степана Бандери та Романа 

Шухевича.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

«Альтернативний Меджліс» та інші 

російські імітації в Криму 

Як Росія створює фейкові структури і 

«національно-культурні автономії» для роботи 

із закордоном
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Митна (р)еволюція 8 грудня: від зміни 

назви – до оновлення суті 

Клієнти “Нової митниці” кажуть про “старі” 

проблеми: черги і  плутанину із документами. 

В ДМС обіцяють упорядкувати роботу за 

тиждень.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Київ ―відкриває сезон‖ новорічно-різдвяних 

розваг (ПРОГРАМА) 

У Києві розпочалися різноманітні активні та 

культурно-розважальні святкові події до 

новорічно-різдвяних свят.

 

 

США відмовляють у візі кожному другому 

українцю 

Рівень відмов США у видачі віз для 

тимчасових поїздок (Віза типу B-1/B-2) 

складає 45,06%.

 

 

Як в українських компаніях сприймають 

"декретну відпустку" чоловіків 

Майже 60% опитаних працівників компаній 

вважають, що чоловіки мають матеріально 

утримувати родину, а піклування про 

маленьких дітей - завдання жінки.
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Годинник у Тернополі став лідером за 

туристичним скануванням 

Мандрівників Україною, які користуються 

одним із туристичних мобільних додатків, 

найбільше цьогоріч, як і торік, цікавив 

тристоронній годинник у Тернополі.

 

 

Український фільм ―Сторонній‖ переміг на 

фестивалі у Токіо 

Фільм Дмитра Томашпольського “Сторонній” 

(”Stranger”) визнали найкращим 

повнометражним фільмом на Міжнародному 

кінофестивалі Bloodstained Indie Film Festival у 

Токіо - в секції SCI-FI (фантастика).

 

 

―Гуцульська бриндзя‖: в Україні 

зареєстрували перший географічний бренд 

Мінекономіки видало свідоцтво про 

реєстрацію права на використання 

зареєстрованого зазначення походження 

товару для сиру “Гуцульська овеча бриндзя”.

 

 

Найдовша у світі гіпсова печера на 

Тернопільщині матиме свій кемпінг 

Проєкт будівництва кемпінгу неподалік печери 

Оптимістична розробили у Борщівському 

районі на Тернопільщині.
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На премію Лесі Українки висунули 30 книг 

та п'ять фільмів 

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення завершив прийом заявок на 

здобуття Премії Кабінету Міністрів України 

імені Лесі Українки за літературно-мистецькі 

твори для дітей та юнацтва за 2019 рік.
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