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ТОП 

 

Вбивство волонтера у Бахмуті: активісти 

вийшли на акцію "Убитий за мову" 

Активісти вимагають кваліфікувати вбивство 

Артема Мирошниченка як убивство на ґрунті 

мовної та національної ворожнечі. 

 

У Штатах ухвалили оборонний бюджет із 

санкціями проти "Північного потоку-2" 

Палата представників США переважною 

більшістю голосів ухвалила закон про 

національний оборонний бюджет у 2020 році, 

яким передбачено санкції щодо будівництва 

газопроводу "Північний потік-2". 
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Дострокові парламентські вибори 

відбудуться сьогодні в Британії 

У четвер, 12 грудня 2019 року, у Великій 

Британії відбудуться дострокові вибори 

парламенту. 

 

Профспілки Франції готові продовжити 

страйк через незгоду з пенсійною реформою 

У Франції профспілки висловили незгоду із 

представленою у середу урядом пенсійною 

реформою та готові продовжити та посилити 

масові акції протесту, які тривають з минулого 

четверга. 

СВІТ 

 

ООН непокоять погрози Північної Кореї 

піти "іншим шляхом" 

Північна Корея знову запускає балістичні 

ракети, не відновивши переговори зі США й 

зупинивши участь у низці міжнародних 

проєктів, що викликає занепокоєння в ООН. 

 

Прокуратура США звинуватила Парнаса у 

приховуванні отриманого з Росії мільйона 

Прокуратура штату Нью-Йорк висунула нові 

звинувачення проти компаньйона Руді 

Джуліані – Лева Парнаса - щодо приховування 

ним отриманого з Росії $1 мільйон та 

вимагає… 
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Фінляндія та Естонія запустили спільний 

газопровід 

На урочистих церемоніях в Палдіскі та 

Гельсінкі в середу відкрили естонсько-

фінський загальний газопровід Balticconnector. 

 

Трамп підписав указ про боротьбу з 

антисемітизмом у навчальних закладах 

Президент США Дональд Трамп підписав у 

середу указ, спрямований на боротьбу з 

антисемітизмом у навчальних закладах. 

 

В Ізраїлі знову будуть вибори: уряд так і не 

вдалося сформувати 

Політичні партії Ізраїлю не змогли вчасно 

домовитися про створення коаліційного уряду, 

через що в країні відбудуться треті за останній 

рік парламентські вибори. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Новий оборонний бюджет США дає Україні 

подвійну підтримку – Кулеба 

Проголосований в середу Палатою 

представників США проєкт оборонного 

бюджету країни містить два важливих 

елементи, які сприятимуть зміцненню 

обороноздатності, а також енергобезпеки 

України. 
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Зміни до Мінських угод будуть готові до 

наступної "Нормандії" - представник 

України у ТКГ 

Україна підготує план змін до Мінських угод 

до наступної "нормандської зустрічі", 

запланованої на березень 2020 року. 

 

Кулеба: Росія боїться вести переговори 

щодо Криму 

Питання деокупації й повернення Криму 

залишається в пріоритеті для України у 

переговорах на міжнародному рівні, в той час 

як Росія "боїться як вогню" обговорень цього 

питання. 

УКРАЇНА 

 

На сайті президента створили петицію щодо 

забезпечення ДСНС спецобладнанням 

На офіційному сайті президента України 

зареєстровано електронну петицію 

№22/080424-еп "Про забезпечення пожежників 

спеціальним обладнанням для порятунку 

людей з багатоповерхівок". 

 

У Кабміні придумали, як не повертати 

"Приват" Коломойському — ЗМІ 

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради 

законопроєкт, який має врегулювати виведення 

з ринку неплатоспроможних банків та не 

дозволяти повертати їх попереднім власникам. 
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Укрзалізниця підвищить оклади 

працівникам — підписали меморандум з 

профспілкою 

Укрзалізниця та пф залізничників і 

транспортних будівельників України 11 грудня 

підписали меморандум, згідно з яким буде 

підвищено тарифні ставки і посадові оклади 

працівників у I кварталі 2020 року не менше 

ніж на 10%. 

 

Фонд держмайна провів ротацію в 

наглядовій раді ОПЗ 

Фонд державного майна України здійснив 

ротацію членів наглядової ради ПАТ 

"Одеський припортовий завод" і призначив 

заступника голови ФДМУ Сергія 

Ігнатовського головою наглядової ради ОПЗ. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі — 10 порушень ―тиші‖, 

окупанти застосовують міномети і СПГ 

За минулу добу окупанти 10 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. Вчора, 11 грудня, 

поранення внаслідок обстрілів отримали два 

військовослужбовця Об’єднаних сил. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Сухопутних військ України. 
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Сьогодні у Києві стартує форум ―Революція 

Гідності: на шляху до історії‖ 

Мультидисциплінарний науковий форум 

“Революція Гідності: на шляху до історії” 

відбудеться 12 та 13 грудня у Києві. 

 

Російський канал зняв з показу серіал 

"Слуга народу" із Зеленським у головній 

ролі 

Російський розважальний телеканал ТНТ зняв 

із показу серіал "Слуга народу", головну роль в 

якому виконав чинний український президент 

Володимир Зеленський. 

 

Дев'ятирічний вундеркінд залишає 

бакалаврат заради докторантури 

9-річний бельгієць Лоран Сімонс, який став 

відомий тим, що мав у грудні стати 

наймолодшим у світі випускником ВНЗ, 

залишає навчання. 

 

"Весна" у грудні: синоптики прогнозують 

до +11° тепла 

В Україні 12 грудня без опадів, вранці 

можливий туман, вдень очікується 0-5° тепла. 

Наприкінці тижня температура максимально 

підніметься до +11°. 
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12 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Передандрія; кому нині сповідатися, 

кому майбутнього грому не боятися та про 

шалену повню в Близнюках. 
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