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ТОП 

 

Нормандський саміт: нічия ціною у 

перемогу АНАЛІТИКА 

Макрон серед досягнень назвав «початок 

відновлення довіри», але хто може довіряти 

Путіну?

 

 

Федералізації України не буде, над 

"формулою Штайнмаєра" працюватимемо - 

Пристайко 

Робота над імплементацією "формули 

Штайнмаєра" триватиме, жодної федералізації 

України не буде.
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Путін пообіцяв продавати газ Україні на 

25% дешевше - "якщо домовимося" 

Президент Росії заявив, що газ для України 

може бути дешевшим на 25%, ніж зараз, 

уточнивши, що має на увазі "перш за все, 

промислового споживача".

 

 

Конгрес США погодив оборонний бюджет, 

що передбачає виділення $300 мільйонів 

Україні 

У Конгресі США погодили оборонний бюджет 

на 2020 рік на суму 738 мільярдів доларів, в 

який закладено зокрема виділення 300 

мільйонів доларів на потреби української армії.

 

 

Загороднюк: Розведення сил по всій лінії, як 

хотіла Росія, не буде 

Учасники "нормандського саміту" домовилися 

про три нові ділянки розведення сил і засобів 

на Донбасі до березня 2020 року, які мають 

стати гуманітарними зонами для облаштування 

переходів і переїздів. 

 

 

Реакція активістів на Банковій: Президент 

не перетнув ―червоних ліній‖ ФОТО, 

ВІДЕО 

Учасники акції “Варта на Банковій” вважають, 

що Президент України не перетнув “червоних 

ліній” на саміті в Парижі.
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Нафтогаз у грудні знизить ціну для 

населення на 13% 

Група Нафтогаз знизить у грудні 2019 року 

ціну на газ для пільгових споживачів на 13% 

порівняно з листопадом - до 4 277 грн за 1 тис. 

кубометрів (без урахування ПДВ, націнки 

газзбутів і транспортних витрат).

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Євросоюзі прокоментували результати 

"нормандського саміту" 

Європейський Союз привітав зусилля 

Німеччини і Франції з організації 

«нормандського саміту», який відбувся вчора у 

Парижі, та визначив досягнуті домовленості як 

перший крок до врегулювання кризи в Україні.

 

 

Для Путіна "медіапрофі" Зеленський давно 

став викликом — німецькі ЗМІ 

Німецькі ЗМІ, коментуючи саміт у 

нормандському форматі 9 грудня в Парижі та 

першу зустріч президентів України та Росії, 

зазначають, що для Володимира Путіна 

"медіапрофі" Володимир Зеленський давно 

став викликом.

 

 

ЄС не змагається зі США в обсягах 

допомоги Україні – Єврокомісія 

Європейський Союз пишається тим внеском, 

який він робить для того, щоб допомогти 

Україні модернізувати власні інституції та 

наблизитися до європейських стандартів, але 

ніколи не порівнює цей внесок із зусиллями 

інших країн у цьому напрямку. 
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Росія повинна нести повну відповідальність 

за відбудову розбитої війною України - 

Стефан Романів 

Росія повинна нести повну відповідальність за 

відбудову розбитої війною України та 

виплатити відшкодування всім постраждалим 

від війни в Україні, а також родичам загиблих 

у рейсі МН17. 

 

Лідери України та РФ ―вдихнули нове 

життя‖ у припинення насильства на Донбасі 

— Bloomberg 

Президенти України та РФ Володимир 

Зеленський і Володимир Путін під час зустрічі 

в Парижі «вдихнули нове життя» у процес 

припинення насильства на Донбасі.

 

 

Die Presse про саміт у Парижі: Москва хоче 

зберегти свій вплив на Донбасі 

Участь у саміті "нормандської четвірки" дала 

змогу президенту РФ Володимиру Путіну 

продемонструвати готовність до переговорів 

щодо врегулювання конфлікту на сході 

України, хоча мета Москви залишається у 

збереженні свого впливу на Донбасі.

 

У Кремлі заявили, що наступний саміт у 

"нормандському форматі" може пройти у 

Берліні 

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" 

(Росія, Німеччина, Франція, Україна), що 

запланована через чотири місяці, може 

відбутися в Берліні.
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Україна не втручалася в американські 

вибори 2016 року - директор ФБР 

У ФБР немає підстав вважати, що Україна 

втручалася в американські вибори 2016 року.

 

 

Хуг вітає діалог президентів України та РФ 

на ―нормандській зустрічі‖ 

Колишній перший заступник голови 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні Олександр Хуг назвав факт 

переговорів у рамках нормандського саміту 

«гарною справою».

 

БЕЗПЕКА 

 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

особливий статус Донбасу 

У Верховній Раді 10 грудня зареєстрували 

законопроєкт №2569 “Про внесення зміни до 

статті 1 Закону України "Про особливий 

порядок місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей".

 

 

Аваков сказав, коли поліція зайде на 

окуповані території Донбасу 

Національна поліція України зайде на 

окуповані території Донецької та Луганської 

області, коли їх залишать незаконні збройні 

формування, і готова патрулювати з 

«представниками територіальних громад».
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Окупанти сім разів порушили ―тишу‖, 

загинули троє військових 

За минулу добу окупанти сім разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

 

Голова ДПСУ перевірив облаштування 

кордону на ділянці з Росією (ФОТО) 

Інженерне облаштування державного кордону 

– один з елементів прикордонної безпеки 

країни.

 

 

Турецькі ВМС допоможуть Україні перейти 

на стандарти НАТО - Воронченко 

ВМС Туреччини допомагатимуть українським 

колегам у переході на натівську структуру.

 

УКРАЇНА 

 

МЗС вважає оновлену "кримську" 

резолюцію ООН важливою для деокупації 

Оновлена "кримська" резолюція ГА ООН є 

важливою складовою зусиль України із 

деокупації тимчасово окупованих територій 

нашої держави, а також відновлення безпеки та 

стабільності в регіоні Чорного та Азовського 

морів.
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Аваков каже, що у Суркова в Парижі ―здали 

нерви‖ 

Представники Кремля у Парижі поводилися 

емоційно та некомпетентно.

 

 

Гончарук назвав "нормандську зустріч‖ 

дипломатичним успіхом Зеленського 

"Нормандська" зустріч є однозначним 

дипломатичним успіхом Президента 

Володимира Зеленського.

 

 

"Голос" не підтримає продовження дії 

закону про особливий статус Донбасу — 

Рахманін 

Президент РФ Володимир Путін наполягає, 

аби процес урегулювання конфлікту на Сході 

України відбувався спираючись на закон про 

особливий статус, а будь-яка пропозиція від 

нього є небезпечною.

 

 

ДБР відкрило справу про держзраду через 

підписання Порошенком ―Мінська‖ 

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне 

провадження щодо можливої державної зради 

експрезидента Петра Порошенка при 

підписанні ним Мінських угод.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834955-avakov-kaze-so-u-surkova-v-parizi-zdali-nervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834955-avakov-kaze-so-u-surkova-v-parizi-zdali-nervi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834848-goncaruk-nazvav-normandsku-zustric-diplomaticnim-uspihom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834848-goncaruk-nazvav-normandsku-zustric-diplomaticnim-uspihom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834848-goncaruk-nazvav-normandsku-zustric-diplomaticnim-uspihom-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835128-golos-ne-pidtrimae-prodovzenna-dii-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu-rahmanin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835128-golos-ne-pidtrimae-prodovzenna-dii-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu-rahmanin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835128-golos-ne-pidtrimae-prodovzenna-dii-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu-rahmanin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835128-golos-ne-pidtrimae-prodovzenna-dii-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu-rahmanin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835288-dbr-vidkrilo-spravu-pro-derzzradu-cerez-pidpisanna-porosenkom-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835288-dbr-vidkrilo-spravu-pro-derzzradu-cerez-pidpisanna-porosenkom-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835288-dbr-vidkrilo-spravu-pro-derzzradu-cerez-pidpisanna-porosenkom-minska.html


 

ОПЗЖ у Харкові очолив підозрюваний у 

держзраді ексдепутат 

Колишній депутат Харківської міської ради, 

лідер харківського осередку руху 

«Український вибір» Андрій Лесик очолив 

міську організацію партії «Опозиційна 

платформа – За життя».

 

 

Мовний омбудсмен радить дочекатися 

результатів слідства у справі волонтера 

Мирошниченка 

Коментувати справу щодо загибелі 

бахмутського волонтера Артема 

Мирошниченка буде можливо лише після 

одержання результатів слідства.

 

 

Зеленський присвоїв звання ―Мати-героїня‖ 

847 українкам 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ “Про присвоєння почесного звання 

“Мати-героїня” 847 українським жінкам.

 

 

Генштаб назвав імена трьох загиблих 9 

грудня на Донбасі 

Генеральний штаб Збройних сил України 

назвав ім'я та прізвища трьох загиблих 

українських військових на Донбасі 9 грудня.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2834987-opzz-u-harkovi-ocoliv-pidozruvanij-u-derzzradi-eksdeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2834987-opzz-u-harkovi-ocoliv-pidozruvanij-u-derzzradi-eksdeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2834987-opzz-u-harkovi-ocoliv-pidozruvanij-u-derzzradi-eksdeputat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834991-movnij-ombudsmen-radit-docekatisa-rezultativ-slidstva-u-spravi-volontera-mirosnicenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834991-movnij-ombudsmen-radit-docekatisa-rezultativ-slidstva-u-spravi-volontera-mirosnicenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834991-movnij-ombudsmen-radit-docekatisa-rezultativ-slidstva-u-spravi-volontera-mirosnicenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834989-zelenskij-prisvoiv-zvanna-matigeroina-847-ukrainkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834989-zelenskij-prisvoiv-zvanna-matigeroina-847-ukrainkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834989-zelenskij-prisvoiv-zvanna-matigeroina-847-ukrainkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2835132-genstab-nazvav-imena-troh-zagiblih-9-grudna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2835132-genstab-nazvav-imena-troh-zagiblih-9-grudna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2835132-genstab-nazvav-imena-troh-zagiblih-9-grudna-na-donbasi.html


ЕКОНОМІКА 

 

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.

 

 

Газпром планує на найближчий час газові 

переговори з Україною у двосторонньому 

форматі 

Голова правління ВАТ "Газпром" Олексій 

Міллер заявив, що найближчими днями 

російський газовий монополіст планує 

продовжити переговори з Україною щодо 

газового питання в двосторонньому форматі.

 

 

Переривання транзиту через Україну 

вигідне Газпрому - Коболєв  

Сигнали з європейського та російського боків 

вказують, що переривання транзиту через 

Україну може фінансово допомогти 

"Газпрому" шляхом створення штучної газової 

кризи і підвищення ціни на експорт газу. 

 

 

На Нову митницю спрямують 480 

мільйонів: куди вони підуть 

Для належної роботи Нової митниці та 

налагодження її інфраструктури буде 

спрямовано близько 480 млн грн, які підуть на 

реконструкцію та добудову пунктів пропуску, 

на введення в експлуатацію сканерів та 

закупку вагових комплексів.

 

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-economy/2834980-gazprom-planue-na-najblizcij-cas-gazovi-peregovori-z-ukrainou-u-dvostoronnomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834980-gazprom-planue-na-najblizcij-cas-gazovi-peregovori-z-ukrainou-u-dvostoronnomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834980-gazprom-planue-na-najblizcij-cas-gazovi-peregovori-z-ukrainou-u-dvostoronnomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834980-gazprom-planue-na-najblizcij-cas-gazovi-peregovori-z-ukrainou-u-dvostoronnomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834735-pererivanna-tranzitu-cerez-ukrainu-vigidne-gazpromu-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834735-pererivanna-tranzitu-cerez-ukrainu-vigidne-gazpromu-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834735-pererivanna-tranzitu-cerez-ukrainu-vigidne-gazpromu-kobolev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834902-na-novu-mitnicu-spramuut-480-miljoniv-kudi-voni-pidut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834902-na-novu-mitnicu-spramuut-480-miljoniv-kudi-voni-pidut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834902-na-novu-mitnicu-spramuut-480-miljoniv-kudi-voni-pidut.html


 

СЕТАМ продав майна ПриватБанку на 200 

мільйонів 

Державне підприємство «СЕТАМ» на 

електронному майданчику OpenMarket 

продало 151 лот АТ КБ «ПриватБанк» на 

загальну суму 200,8 млн грн.

 

 

Гендерна рівність розкриває шалений 

економічний потенціал - Кулеба 

Запровадження гендерної рівності в економіці 

має великий економічний потенціал, і уряд 

працюватиме над створенням рівних 

можливостей для жінок та чоловіків в 

економічному секторі.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Чубаров — про "Норманді": У формулі на 

звільнення "всіх на всіх" немає кримських 

татар 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров вважає, що результати саміту в 

"нормандському форматі" виключають 

кримських татар із майбутнього обміну 

полоненими.

 

 

Посольство США у День прав людини 

закликає РФ негайно звільнити кримських 

в'язнів 

Посольство США в Україні закликало Росію 

негайно звільнити несправедливо затриманих 

кримських татар та інших українських 

громадян.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834842-setam-prodav-majna-privatbanku-na-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834842-setam-prodav-majna-privatbanku-na-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834842-setam-prodav-majna-privatbanku-na-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834896-genderna-rivnist-rozkrivae-salenij-ekonomicnij-potencial-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834896-genderna-rivnist-rozkrivae-salenij-ekonomicnij-potencial-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2834896-genderna-rivnist-rozkrivae-salenij-ekonomicnij-potencial-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835115-cubarov-pro-normandi-u-formuli-na-zvilnenna-vsih-na-vsih-nemae-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835115-cubarov-pro-normandi-u-formuli-na-zvilnenna-vsih-na-vsih-nemae-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835115-cubarov-pro-normandi-u-formuli-na-zvilnenna-vsih-na-vsih-nemae-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835115-cubarov-pro-normandi-u-formuli-na-zvilnenna-vsih-na-vsih-nemae-krimskih-tatar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835245-posolstvo-ssa-u-den-prav-ludini-zaklikae-rf-negajno-zvilniti-krimskih-vazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835245-posolstvo-ssa-u-den-prav-ludini-zaklikae-rf-negajno-zvilniti-krimskih-vazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835245-posolstvo-ssa-u-den-prav-ludini-zaklikae-rf-negajno-zvilniti-krimskih-vazniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835245-posolstvo-ssa-u-den-prav-ludini-zaklikae-rf-negajno-zvilniti-krimskih-vazniv.html


 

Денісова із колишніми політв'язнями 

Балухом і Карпюком перевірять 

Лук’янівське СІЗО 

Колишні політв'язні Микола Карпюк, 

Володимир Балух підписали з омбудсменом 

Людмилою Денісовою меморандум про 

співпрацю із запобігання катуванням людей у 

місцях несвободи.

 

 

Права жінок на окупованих територіях 

порушуються колосально - Ташева 

В окупованому Криму та на Донбасі права 

жінок порушуються у великих масштабах, а 

тому жінки постійно беруть участь у 

правозахисних і протестних рухах.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

АМКУ оштрафував 16 облгазів Фірташа і 

зобов'язав зробити перерахунки 

Антимонопольний комітет оштрафував 16 

облгазів Регіональної газової компанії на 278 

млн грн за неправомірно донараховані 

побутовим споживачам об'єми використаного 

газу. Порушників зобов'язали зробити 

перерахунки.

 

 

Вища рада правосуддя пояснила, чому 

вирішила не звільняти суддю ОАСК Аблова 

Вища рада правосуддя визнала помилковим 

висновок своєї Другої Дисциплінарної палати 

та постановила внести подання про звільнення 

з посади судді Окружного адміністративного 

суду міста Києва Євгенія Аблова, тому це 

рішення змінено на винесення суворої догани з 

позбавленням права на отримання доплат 

протягом трьох місяців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834957-denisova-iz-kolisnimi-politvaznami-baluhom-i-karpukom-perevirat-lukanivske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834957-denisova-iz-kolisnimi-politvaznami-baluhom-i-karpukom-perevirat-lukanivske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834957-denisova-iz-kolisnimi-politvaznami-baluhom-i-karpukom-perevirat-lukanivske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834957-denisova-iz-kolisnimi-politvaznami-baluhom-i-karpukom-perevirat-lukanivske-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835005-prava-zinok-na-okupovanih-teritoriah-porusuutsa-kolosalno-taseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835005-prava-zinok-na-okupovanih-teritoriah-porusuutsa-kolosalno-taseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835005-prava-zinok-na-okupovanih-teritoriah-porusuutsa-kolosalno-taseva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835295-amku-ostrafuvav-16-oblgaziv-firtasa-i-zobovazav-zrobiti-pererahunki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835295-amku-ostrafuvav-16-oblgaziv-firtasa-i-zobovazav-zrobiti-pererahunki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2835295-amku-ostrafuvav-16-oblgaziv-firtasa-i-zobovazav-zrobiti-pererahunki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835357-visa-rada-pravosudda-poasnila-comu-virisila-ne-zvilnati-suddu-oask-ablova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835357-visa-rada-pravosudda-poasnila-comu-virisila-ne-zvilnati-suddu-oask-ablova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835357-visa-rada-pravosudda-poasnila-comu-virisila-ne-zvilnati-suddu-oask-ablova.html


 

Одіозного суддю ОАСК не звільнили, а 

лише позбавили премії 

Вища рада правосуддя оголосила сувору 

догану з позбавленням премій протягом 3 

місяців судді Окружного адміністративного 

суду міста Києва Євгенію Аблову.

 

 

Першому заступнику голови 

Шевченківської РДА повідомили про 

підозру 

Першому заступнику голови Шевченківської 

РДА повідомлено про підозру за фактом 

внесення недостовірних відомостей у 

декларації.

 

 

Держзрада Януковича: розгляд апеляції 

перенесли на 13 січня 

Київський апеляційний суд переніс розгляд 

апеляційних скарг на вирок Оболонського 

районного суду Києва у справі щодо державної 

зради експрезидента Віктора Януковича на 13 

січня.

 

 

"Дочка" Lufthansa працює у Криму в обхід 

санкцій - ЗМІ 

Російська компанія "Аерофлот" здійснює 

регулярні авіарейси в анексований Крим в 

обхід санкцій.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835121-odioznogo-suddu-majdanu-ne-zvilnili-a-lise-pozbavili-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835121-odioznogo-suddu-majdanu-ne-zvilnili-a-lise-pozbavili-premii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835121-odioznogo-suddu-majdanu-ne-zvilnili-a-lise-pozbavili-premii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2835303-persomu-zastupniku-golovi-sevcenkivskoi-rda-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2835303-persomu-zastupniku-golovi-sevcenkivskoi-rda-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834947-derzzrada-anukovica-rozglad-apelacii-perenesli-na-13-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834947-derzzrada-anukovica-rozglad-apelacii-perenesli-na-13-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2834947-derzzrada-anukovica-rozglad-apelacii-perenesli-na-13-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834846-docka-lufthansa-pracue-u-krimu-v-obhid-sankcij-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834846-docka-lufthansa-pracue-u-krimu-v-obhid-sankcij-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2834846-docka-lufthansa-pracue-u-krimu-v-obhid-sankcij-zmi.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Париж 9.12.2019: підсумки на перший 

погляд АНАЛІТИКА 

Від того, що «як тільки зупиняться обстріли, 

почнеться «розброд і шатаніє» в зонах 

окупації» - до того, що учасники по-різному 

читатимуть один й той самий документ

 

Зупинити ―Північний потік-2‖: місія дедалі 

реальніша АНАЛІТИКА 

Якщо американці остаточно затвердять санкції 

проти учасників ПП2, газпромівський проєкт 

суттєво загальмує. Або й повністю зупиниться

 

"Мінські угоди": все ще 

―безальтернативний‖, але уже не 

―скам’янілий‖ документ АНАЛІТИКА 

Фрау Меркель зробила важливу, насамперед 

для України, заяву по “Мінську”, яка, наче та 

голка в сіні, ледь не загубилася на полях 

паризького саміту 9-го грудня

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві презентували дослідження про стан 

пам’яток в окупованому Криму 

Проєкт «Порушення норм міжнародного 

гуманітарного права в умовах збройного 

конфлікту: захист культурної спадщини», який 

реалізовувався за підтримки Міжнародного 

фонду «Відродження», допоміг системно 

боротися зі знищенням культурної спадщини 

Криму.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835152-pariz-9122019-pidsumki-na-persij-poglad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835152-pariz-9122019-pidsumki-na-persij-poglad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835152-pariz-9122019-pidsumki-na-persij-poglad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2835310-zupiniti-pivnicnij-potik2-misia-dedali-realnisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2835310-zupiniti-pivnicnij-potik2-misia-dedali-realnisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2835310-zupiniti-pivnicnij-potik2-misia-dedali-realnisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835215-minski-ugodi-vse-se-bezalternativnij-ale-uze-ne-skamanilij-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835215-minski-ugodi-vse-se-bezalternativnij-ale-uze-ne-skamanilij-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835215-minski-ugodi-vse-se-bezalternativnij-ale-uze-ne-skamanilij-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2835215-minski-ugodi-vse-se-bezalternativnij-ale-uze-ne-skamanilij-dokument.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835305-u-kievi-prezentuvali-doslidzenna-pro-stan-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835305-u-kievi-prezentuvali-doslidzenna-pro-stan-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2835305-u-kievi-prezentuvali-doslidzenna-pro-stan-pamatok-v-okupovanomu-krimu.html


 

Сенцов став на облік у київському 

військкоматі ДОКУМЕНТ 

Колишній політв’язень Кремля кінорежисер 

Олег Сенцов став на військовий облік у Києві.

 

 

Зеленська нагадала вислів Маргарет Тетчер 

про жінок та чоловіків 

Неможливо бути у світовому контексті та не 

приділяти гідної уваги і не робити конкретних 

кроків у темі гендерної рівності.

 

 

Українці вважають еміграцію найбільшою 

загрозою для держави ОПИТУВАННЯ 

Українці вважають проблемою номер один для 

держави масовий виїзд за кордон наших 

співвітчизників.

 

 

"Гра престолів" і Зеленський: Google назвав 

найпопулярніші запити в Україні 

Лідерами пошукових запитів, які у 2019 році 

задавали у Google українці, були 8 сезон 

серіалу “Гра престолів", а також нинішній 

Президент Володимир Зеленський.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835188-sencov-stav-na-oblik-u-kiivskomu-vijskkomati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835188-sencov-stav-na-oblik-u-kiivskomu-vijskkomati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835188-sencov-stav-na-oblik-u-kiivskomu-vijskkomati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834824-zelenska-nagadala-visliv-margaret-tetcer-pro-zinok-ta-colovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834824-zelenska-nagadala-visliv-margaret-tetcer-pro-zinok-ta-colovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2834824-zelenska-nagadala-visliv-margaret-tetcer-pro-zinok-ta-colovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835025-ukrainci-vvazaut-emigraciu-najbilsou-zagrozou-dla-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835025-ukrainci-vvazaut-emigraciu-najbilsou-zagrozou-dla-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2835025-ukrainci-vvazaut-emigraciu-najbilsou-zagrozou-dla-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2835038-gra-prestoliv-i-zelenskij-google-nazvav-najpopularnisi-zapiti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2835038-gra-prestoliv-i-zelenskij-google-nazvav-najpopularnisi-zapiti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2835038-gra-prestoliv-i-zelenskij-google-nazvav-najpopularnisi-zapiti-v-ukraini.html


 

"Нобеля-2018" з літератури вручили 

письменниці українського походження 

Польській письменниці Ользі Токарчук в 

Стокгольмі вручили Нобелівську премію з 

літератури за 2018 рік.

 

 

Театр Франка покаже прем’єру вистави 

―Стіна‖ про події на Донбасі 

Національний академічний драматичний театр 

імені Івана Франка покаже прем’єру вистави 

“Стіна” за п’єсою Любові Якимчук та Томаса 

Меттлера.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2835352-nobela2018-z-literaturi-vrucili-pismennici-ukrainskogo-pohodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2835352-nobela2018-z-literaturi-vrucili-pismennici-ukrainskogo-pohodzenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2835352-nobela2018-z-literaturi-vrucili-pismennici-ukrainskogo-pohodzenna.html
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