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ТОП 

 

Трамп пообіцяв розвинути діалог з Росією 

"найближчим часом" 

Президент США Дональд Трамп провів 

особисту зустріч у Білому домі з міністром 

закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, 

яку назвав "дуже гарною", та пообіцяв 

продовжити розвиток діалогу з Кремлем уже 

найближчим часом. 

 

Санкції не зупинять будівництво 

газопроводу "Північний потік-2" - Лавров 

Будівництво російських газопроводів 

"Північний потік-2" і "Турецький потік" не 

буде зупинено у зв'язку з введенням санкцій 

США. 
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Внаслідок перестрілки в Нью-Джерсі 

загинули шестеро людей 

Шестеро людей загинули під час 

багатогодинної перестрілки між двома 

підозрюваними та правоохоронцями у вівторок 

у Джерсі-Сіті штату Нью-Джерсі. 

 

У Польщі затримали українця за підготовку 

до теракту 

Агенція внутрішньої безпеки (ABW) Польщі 

на вимогу прокуратури країни затримала 

українця, який планував підірвати начинений 

вибухівкою автомобіль біля торговельного 

центру у місті Пулави на південному сході 

Польщі. 

 

У Празі — багатотисячні протести, 

вимагають відставки прем’єра Бабіша 

У Празі тисячі людей вийшли на вулиці, 

вимагаючи відставки з посади прем’єр-

міністра Чехії Андрея Бабіша. 

СВІТ 

 

Британія вітає результати "Норманді" та 

закликає РФ виконувати Мінські угоди 

Велика Британія привітала домовленості, 

досягнені на зустрічі "нормандської четвірки" 

у Парижі 9 грудня. 
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США, Канада та Мексика повторно 

домовилися про умови вільної торгівлі 

Канада, США та Мексика домовилися про 

внесення низки змін до угоди про вільну 

торгівлю. 

 

Штати запланували в Європі 

наймасштабніші за 30 років військові 

навчання 

США планують навесні 2020 року провести в 

Європі найбільші навчання з часів закінчення 

"холодної війни". 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Не буде тривалого миру без включення в 

цей процес жінок — представниця НАТО 

Стабільність у країні, економічний, політичний 

розвиток та сталий мир неможливі, якщо до 

всіх процесів не будуть залучені жінки. 

 

Єрмак піддає сумніву слова ключового 

свідка у справі імпічменту Трампа - Time 

Помічник Президента України Андрій Єрмак 

піддав сумніву свідчення посла США в 

Євросоюзі Гордона Сондленда – ключового 

свідка у справі імпічменту президента США 

Дональда Трампа. 
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У Варшаві відкрили виставку до ювілею 

українсько-польської дипломатії 

Виставку до 100-річчя започаткування 

українсько-польських дипломатичних відносин 

представлено у понеділок у приміщенні 

посольства України в Польщі. 

УКРАЇНА 

 

Разумков: Жінки завжди брали участь у 

великій політиці 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

наголосив, що жінки завжди ухвалювали 

рішення і брали участь у великій політиці. 

 

В Україні треба законодавчо посилити 

статус омбудсмена — Денісова  

В українському законодавстві необхідно 

посилити статус Уповноваженого ВР з прав 

людини для подальшої спроможності дієво 

реагувати на дискримінаційні дії. 

 

ГПУ взяла на контроль майже 30 

проваджень щодо катування людей 

поліцією 

Генеральна прокуратура України взяла на 

контроль 27 проваджень щодо катувань людей 

правоохоронцями, розслідування у яких 

тривалий час не здійснювались або були 

закриті. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти обстріляли із заборонених 

мінометів позиції ЗСУ під Луганським і 

Лебединським 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу 11 разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

11 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в світі відзначають Міжнародний 

день гір та Міжнародний день танго. 

 

Російський канал покаже серіал із 

Зеленським у головній ролі 

Російський телеканал ТНТ 11 грудня 

розпочинає показ серіалу "Слуга народу", 

головну роль в якому виконав чинний 

президент України Володимир Зеленський. 

 

"Номери" Сенцова та "Погані дороги" 

Ворожбит: у Києві стартує Зимовий 

Кіноринок 

Цьогорічний Зимовий Кіноринок Одеського 

міжнародного кінофестивалю відбудеться з 11 

до 13 грудня у кінотеатрі ―Сінема Сіті‖ (Київ, 

ТРЦ ―Ocean Plaza‖, вул. Антоновича, 176). 
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У Польщі привітали Ольгу Токарчук із 

врученням Нобелівської премії з літератури 

Польські політики, громадські діячі та 

мешканці Вроцлава — рідного міста Ольги 

Токарчук, привітати польську письменницю з 

українським корінням з врученням їй у 

Стокгольмі Нобелівської премії з літератури за 

2018 рік. 

 

Нобелівську премію з економіки дали за 

підхід до подолання бідності 

У шведській столиці у вівторок, 10 грудня, 

трьом лауреатам була вручена Нобелівська 

премія з економіки. 

 

Гренландія почала танути в сім разів 

швидше, ніж 20 років тому - вчені 

Міжнародна група полярних дослідників 

встановила, що швидкість танення льоду 

Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилась у 

сім разів. 

 

Україну чекає ще тиждень “плюсу”: де буде 

найтепліше 

В Україні у середу вночі та вранці туман, на 

Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині 

невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, 

протягом доби від 1° морозу до 4° тепла. 
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11 грудня: народний календар і астровісник 

Нині святого Іринарха; куди літає сойка, 

уникаємо каналізаційної емоційності та 

танцюємо танго. 
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