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ТОП 

 

Президент: Україна не піде на 

федералізацію чи територіальні поступки 

Володимир Зеленський у Парижі заявив про 

неможливість федералізації України, а також 

поступок територіями, у тому числі Кримом чи 

Донбасом. 

 

Лідери "нормандської четвірки" 

домовилися з низки питань 

Лідери країн "нормандського формату" за 

результатами саміту 9 грудня у Парижі дійшли 

домовленостей за низки питаннь.
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"Кримська" резолюція ГА ООН допомагає 

тримати рівень тиску на Росію - Єльченко 

Заклик Генасамблеї ООН до всіх країн не 

відвідувати Крим без погодження з Україною 

спричинив серйозне занепокоєння Росії.

СВІТ 

 

Мін'юст США не знайшов "політики" у 

розслідуванні Мюллера 

Міністерство юстиції США після проведення 

внутрішнього вивчення причин, які спонукали 

розслідування ФБР щодо втручання Росії у 

президентські вибори в США, не знайшло 

"жодних політичних упереджень" з боку 

правоохоронців, про які заявляв президент 

Трамп. 

 

Байден сказав, кому запропонує посаду 

віцепрезидента у разі перемоги на праймеріз 

Колишній віцепрезидент США Джо Байден 

заявив, що запропонує сенаторці Елізабет 

Уоррен посаду віцепрезидента, в разі своєї 

перемоги на праймеріз Демократичної партії. 

 

Знущалися з мене: Трампу не сподобалось, 

як ЗМІ висвітлювали його візит на саміт 

НАТО 

Президент США Дональд Трамп 

розкритикував американські ЗМІ через їхню 

манеру висвітлення дій американського лідера 

на недавньому саміті НАТО. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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Зеленський пропонує створити окрему 

підгрупу в ТКГ для переговорів щодо 

кордону 

Президент України на саміті "нормандської 

четвірки" запропонував створити у рамках 

Тристоронньої контактної групи в Мінську 

підгрупу щодо вирішення питання повернення 

кордону з РФ під повний контроль України. 

 

З Путіним було дуже складно домовлятися – 

Зеленський 

Президент України під час зустрічі тет-а-тет з 

російським колегою зрозумів, що з Путіним 

дуже складно домовлятися. 

 

Україна готова взяти газом $3 мільярди, які 

в суді програв Газпром - Зеленський 

Україна розглядає можливість компенсації $3 

млрд, які виграв НАК «Нафтогаз України» у 

Стокгольмському арбітражі у компанії 

«Газпром», за рахунок постачань газу. 

 

Макрон: "Нормандський саміт" відновив 

довіру між сторонами 

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, 

що саміт у "нормандському форматі" дозволив 

відновити довіру між сторонами та надав 

поштовх для подальших дій. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834615-zelenskij-proponue-stvoriti-okremu-pidgrupu-v-tkg-dla-peregovoriv-sodo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834615-zelenskij-proponue-stvoriti-okremu-pidgrupu-v-tkg-dla-peregovoriv-sodo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834615-zelenskij-proponue-stvoriti-okremu-pidgrupu-v-tkg-dla-peregovoriv-sodo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834615-zelenskij-proponue-stvoriti-okremu-pidgrupu-v-tkg-dla-peregovoriv-sodo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834624-z-putinim-bulo-duze-skladno-domovlatisa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834624-z-putinim-bulo-duze-skladno-domovlatisa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834624-z-putinim-bulo-duze-skladno-domovlatisa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834620-ukraina-gotova-vzati-gazom-3-milardi-aki-v-sudi-prograv-gazprom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834620-ukraina-gotova-vzati-gazom-3-milardi-aki-v-sudi-prograv-gazprom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834620-ukraina-gotova-vzati-gazom-3-milardi-aki-v-sudi-prograv-gazprom-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834550-makron-normandskij-samit-vidnoviv-doviru-miz-storonami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834550-makron-normandskij-samit-vidnoviv-doviru-miz-storonami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834550-makron-normandskij-samit-vidnoviv-doviru-miz-storonami.html


 

Меркель вважає найскладнішим питанням 

реалізацію політичної частини "Мінська" 

Найскладнішим пунктом переговорів у 

«нормандському форматі» є заходи з втілення 

політичної частини Мінських угод. 

 

Путін наполягає на прямому діалозі з 

ОРДЛО 

Президент Росії наполягає на необхідності 

внесення змін до Конституції України, що 

закріплюють особливий статус ОРДЛО. 

УКРАЇНА 

 

Президент: Через акції на Банковій 

неможливо працювати 

Володимир Зеленський переконаний, Україна є 

демократичною державою, де можливі акції 

протесту, але вже шкодує, що дозволив 

вільний прохід по вулиці Банковій. 

 

Глава держави розповів, які ділянки мають 

підпасти під нове розведення 

Під нове розведення сил на Донбасі мають 

підпасти ділянки, які допоможуть полегшити  

гуманітарну ситуацію. 
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До питання Криму на саміті не дійшли - 

Президент 

Президент України планував на зустрічі 

лідерів “нормандського формату” порушити 

питання анексованого Росією Криму, проте до 

детального його обговорення не дійшли. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів порушили “тишу”, 

загинули троє військових 

За минулу добу окупанти сім разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

10 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світове співтовариство відзначає 

День прав людини. 

 

На шляху до Антарктиди розбився 

військовий літак Чилі 

Військово-повітряні сили (ВПС) Чилі 

повыдомили про аварії військового літака, на 

якому перебували 38 осіб. Пошуки судна, яке 

прямувало в Антарктиду, тривають. 
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В Австралії очікується нова хвиля 

рекордної спеки 

В Австралії очікується нова хвиля спеки, у той 

час як вогнеборці продовжують гасити пожежі, 

що вже вирують на континенті. 

 

"Лагідний" грудень: у вівторок 

максимально прогріє до +13° 

У вівторок, 10 грудня, в Україні без опадів, 

вночі та вранці можливий туман, денна 

температура максимально підніметься до +13°. 

 

10 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні ікони Божої Матері “Знамення”; у 

кого нарешті відпадуть роги, налаштовуємося 

на віщі сни і шукаємо чарівний камінь. 
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