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ТОП 

 

Слідство підозрює п'ятьох осіб у вбивстві 

Шеремета 

Слідство у справі вбивства Павла Шеремета 

підозрює п'ятьох осіб - лікаря й волонтера 

Юлію Кузьменко, добровольців АТО 

Владислава та Інну Грищенків, медсестру 

одного з парашутно-десантних батальйонів 

Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка.

 

 

"Не буде й бути не може": Росія 

відмовляється змінювати Мінські угоди 

Російська сторона заявляє, що ніяких змін у 

Мінських угодах "не буде й бути не може".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836995-slidstvo-pidozrue-patoh-osib-u-vbivstvi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836995-slidstvo-pidozrue-patoh-osib-u-vbivstvi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836995-slidstvo-pidozrue-patoh-osib-u-vbivstvi-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836599-ne-bude-j-buti-ne-moze-rosia-vidmovlaetsa-zminuvati-minski-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836599-ne-bude-j-buti-ne-moze-rosia-vidmovlaetsa-zminuvati-minski-ugodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836599-ne-bude-j-buti-ne-moze-rosia-vidmovlaetsa-zminuvati-minski-ugodi.html


 

Закон "про ОРДЛО" і тактика перемоги 

Верховна Рада продовжила "той самий" закон, 

побивши рекорд чотирьох попередніх 

голосувань. Чому? Це, схоже, єдина виграшна 

тактика в ситуації, що склалася 

 

Рада продовжила на рік дію закону про 

особливий статус Донбасу 

Верховна Рада продовжили до кінця 2020 року 

дію закону "Про особливий порядок місцевого 

самоврядування в окремих районах Донецької 

та Луганської областей".

  

 

Нацбанк знизив облікову ставку до 13,5% 

Національний банк України ухвалив рішення 

знизити облікову ставку до 13,5%.

 

 

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.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836657-zakon-pro-ordlo-i-taktika-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836657-zakon-pro-ordlo-i-taktika-peremogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836498-rada-prodovzila-na-rik-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836498-rada-prodovzila-na-rik-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836498-rada-prodovzila-na-rik-diu-zakonu-pro-osoblivij-status-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836669-nacbank-zniziv-oblikovu-stavku-do-135.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836669-nacbank-zniziv-oblikovu-stavku-do-135.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2836244-rosijskij-kanal-znav-z-pokazu-serial-sluga-narodu-iz-zelenskim-u-golovnij-roli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2836244-rosijskij-kanal-znav-z-pokazu-serial-sluga-narodu-iz-zelenskim-u-golovnij-roli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2836244-rosijskij-kanal-znav-z-pokazu-serial-sluga-narodu-iz-zelenskim-u-golovnij-roli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2836244-rosijskij-kanal-znav-z-pokazu-serial-sluga-narodu-iz-zelenskim-u-golovnij-roli.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Білому домі пояснили затримку 

військової допомоги Україні 

В Адміністративно-бюджетному управлінні 

(OMB) Білого дому наголошують, що 

військова допомога Україні була затримана з 

метою вивчення питання, чи узгоджуються дії 

країни з політикою США, а не як політичний 

крок.

 

 

Україна і НАТО оновили Дорожню карту 

співробітництва 

Делегація України під час 28-го засідання 

Спільної робочої групи Україна-НАТО з 

оборонно-технічного співробітництва (СРГО) 

підписала оновлену редакцію Дорожньої карти 

Україна-НАТО з оборонно-технічного 

співробітництва.

 

 

Нова програма з МВФ може бути підписана 

у І кварталі 2020 року — НБУ 

У Національному банку вважають, що 

підписання нової програми співробітництва з 

Міжнародним валютним фондом може 

відбутися у першому кварталі 2020 року.

БЕЗПЕКА 

 

Рада ухвалила закон про доступ Червоного 

Хреста до ув'язнених 

Верховна Рада ухвалила закон щодо 

забезпечення безперешкодного доступу 

представників Міжнародного Комітету 

Червоного Хреста до осіб, взятих під варту".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836888-u-bilomu-domi-poasnili-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836888-u-bilomu-domi-poasnili-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836888-u-bilomu-domi-poasnili-zatrimku-vijskovoi-dopomogi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837062-ukraina-i-nato-onovili-doroznu-kartu-spivrobitnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837062-ukraina-i-nato-onovili-doroznu-kartu-spivrobitnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837062-ukraina-i-nato-onovili-doroznu-kartu-spivrobitnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836764-nova-programa-z-mvf-moze-buti-pidpisana-u-i-kvartali-2020-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836764-nova-programa-z-mvf-moze-buti-pidpisana-u-i-kvartali-2020-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836764-nova-programa-z-mvf-moze-buti-pidpisana-u-i-kvartali-2020-roku-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836658-rada-uhvalila-zakon-pro-dostup-cervonogo-hresta-do-uvaznenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836658-rada-uhvalila-zakon-pro-dostup-cervonogo-hresta-do-uvaznenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836658-rada-uhvalila-zakon-pro-dostup-cervonogo-hresta-do-uvaznenih.html


 

В Україні створять бригадну бойову групу 

за стандартами НАТО 

У Сухопутних військах Збройних сил України 

у 2020 році планують на базі однієї з бригад 

створити бригадну бойову тактичну групу.

 

УКРАЇНА 

 

Бородянський - на форумі про Революцію 

Гідності: Україні зараз потрібен дух 

Майдану 

Україна має пригадати і переосмислити події 

Євромайдану заради об‘єднання, перемоги у 

війні і свого майбутнього.

 

 

Вбивство Шеремета: Зеленський заявив, що 

не має “домовленостей на крові” з 

Аваковим 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

жодної домовленості з Арсеном Аваковим про 

збереження за ним посади міністра внутрішніх 

справ за умови швидкого розкриття справи про 

вбивство журналіста Павла Шеремета. 

 

Кличко у КСУ сказав, до чого призведе 

двовладдя у Києві 

Двовладдя у Києві може призвести до хаосу в 

управлінні містом, вважає мер Києва Віталій 

Кличко. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2836520-v-ukraini-stvorat-brigadnu-bojovu-grupu-za-standartami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2836520-v-ukraini-stvorat-brigadnu-bojovu-grupu-za-standartami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2836520-v-ukraini-stvorat-brigadnu-bojovu-grupu-za-standartami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836641-borodanskij-na-forumi-pro-revoluciu-gidnosti-ukraini-zaraz-potriben-duh-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836641-borodanskij-na-forumi-pro-revoluciu-gidnosti-ukraini-zaraz-potriben-duh-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836641-borodanskij-na-forumi-pro-revoluciu-gidnosti-ukraini-zaraz-potriben-duh-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836641-borodanskij-na-forumi-pro-revoluciu-gidnosti-ukraini-zaraz-potriben-duh-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837058-vbivstvo-seremeta-zelenskij-zaaviv-so-ne-mae-domovlenostej-na-krovi-z-avakovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837058-vbivstvo-seremeta-zelenskij-zaaviv-so-ne-mae-domovlenostej-na-krovi-z-avakovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837058-vbivstvo-seremeta-zelenskij-zaaviv-so-ne-mae-domovlenostej-na-krovi-z-avakovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837058-vbivstvo-seremeta-zelenskij-zaaviv-so-ne-mae-domovlenostej-na-krovi-z-avakovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2836716-klicko-u-ksu-skazav-do-cogo-prizvede-dvovladda-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2836716-klicko-u-ksu-skazav-do-cogo-prizvede-dvovladda-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2836716-klicko-u-ksu-skazav-do-cogo-prizvede-dvovladda-u-kievi.html


 

"ЄС" вимагає депортувати з України 

знімальну групу "Звезди" 

Партія "Європейська солідарність" вимагає 

затримання та депортації з території України 

знімальної групи російського 

пропагандистського телеканалу "Звезда".

 

 

Озоновий шар та парникові гази: Рада 

ухвалила “кліматичний” закон 

Верховна Рада ухвалила закон "Про 

озоноруйнівні речовини та фторовані 

парникові гази" (0874).

ЕКОНОМІКА 

 

USAID надало грант на $130 тисяч 

Українському об'єднанню лізингодавців 

Асоціація "Українське об'єднання 

лізингодавців" отримала грант від Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) на 

суму 130 тис. дол. на підтримку лізингового 

фінансування.

 

 

Мультимодальні перевезення між країнами 

ГУАМ прискорять рух товарів - Криклій 

Мультимодальні перевезення та цифрові 

транспортні коридори сприятимуть швидкому 

руху товарів між країнами ГУАМ (Грузія, 

Україна, Азербайджан, Молдова) та розвитку 

економік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836790-es-vimagae-deportuvati-z-ukraini-znimalnu-grupu-zvezdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836790-es-vimagae-deportuvati-z-ukraini-znimalnu-grupu-zvezdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2836790-es-vimagae-deportuvati-z-ukraini-znimalnu-grupu-zvezdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836984-ozonovij-sar-ta-parnikovi-gazi-rada-uhvalila-klimaticnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836984-ozonovij-sar-ta-parnikovi-gazi-rada-uhvalila-klimaticnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836984-ozonovij-sar-ta-parnikovi-gazi-rada-uhvalila-klimaticnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837003-usaid-nadalo-grant-na-130-tisac-ukrainskomu-obednannu-lizingodavciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837003-usaid-nadalo-grant-na-130-tisac-ukrainskomu-obednannu-lizingodavciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837003-usaid-nadalo-grant-na-130-tisac-ukrainskomu-obednannu-lizingodavciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837054-multimodalni-perevezenna-miz-krainami-guam-priskorat-ruh-tovariv-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837054-multimodalni-perevezenna-miz-krainami-guam-priskorat-ruh-tovariv-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837054-multimodalni-perevezenna-miz-krainami-guam-priskorat-ruh-tovariv-kriklij.html


 

Від 3 до 7 тисяч гектарів в одні руки: 

Мінекономіки дає оптимальний "рецепт" 

Найоптимальнішою з точки зору економічного 

ефекту та створення робочих місць є 

концентрація землі в одних руках від 3 до 7 

тис. га залежно від регіону.

 

АМКУ надав дозвіл Хмельницькому на 

придбання акцій Ocean Plaza 

Антимонопольний комітет України дозволив 

бізнесмену Василю Хмельницькому придбати 

акції компанії Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd, 

що забезпечить перевищення 25% голосів у 

вищому органі її управління. 

 

Рада зменшила тиск на бізнес із боку 

органів ринкового нагляду 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів 

ринкового нагляду".

 

 

Рада прийняла зміни до закону про 

притулок для безхатченків 

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення 

змін до Закону України "Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" (щодо надання 

притулку бездомним особам)" (0932).

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836624-vid-3-do-7-tisac-gektariv-v-odni-ruki-minekonomiki-dae-optimalnij-recept.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836624-vid-3-do-7-tisac-gektariv-v-odni-ruki-minekonomiki-dae-optimalnij-recept.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836624-vid-3-do-7-tisac-gektariv-v-odni-ruki-minekonomiki-dae-optimalnij-recept.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837065-amku-nadav-dozvil-hmelnickomu-na-pridbanna-akcij-ocean-plaza-project-cyprus-ltd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837065-amku-nadav-dozvil-hmelnickomu-na-pridbanna-akcij-ocean-plaza-project-cyprus-ltd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837065-amku-nadav-dozvil-hmelnickomu-na-pridbanna-akcij-ocean-plaza-project-cyprus-ltd.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836707-rada-zmensila-tisk-na-biznes-iz-boku-organiv-rinkovogo-nagladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836707-rada-zmensila-tisk-na-biznes-iz-boku-organiv-rinkovogo-nagladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2836707-rada-zmensila-tisk-na-biznes-iz-boku-organiv-rinkovogo-nagladu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836662-rada-prijnala-zmini-do-zakonu-pro-pritulok-dla-bezhatcenkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836662-rada-prijnala-zmini-do-zakonu-pro-pritulok-dla-bezhatcenkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2836662-rada-prijnala-zmini-do-zakonu-pro-pritulok-dla-bezhatcenkiv.html


 

Серед бакалійних товарів найбільше 

здорожчала гречка - Держстат 

Серед бакалійних товарів найбільше з 

листопада 2018 року по листопад 2019 року 

подорожчала гречана крупа — на 63,8%.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Підозрювані у справі Шеремета 

обговорювали усунення Марусі Звіробій - 

поліція 

Підозрювані в причетності до вбивства 

журналіста Павла Шеремета обговорювали 

можливість дестабілізації в Україні шляхом 

принесення "сакральної жертви", при цьому 

обговорюючи особу волонтерки Марусі 

Звіробій.

 

 

Румунські прикордонники 3,5 години 

утримували Чубарова в трансферній зоні 

аеропорту 

Румунські прикордонники 3,5 години 

утримували главу Меджлісу кримький татар 

Рефата Чубарова в трансферній зоні аеропорту.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Експерти визначили, хто заклав вибухівку 

під автомобіль Шеремета 

Експерти дійшли висновку, що вибухівку під 

автомобіль журналіста Павла Шеремета 

закладали затримані ветеран АТО Андрій 

Антоненко і доброволець АТО Юлія 

Кузьменко.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837091-sered-bakalijnih-tovariv-najbilse-zdorozcala-grecka-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837091-sered-bakalijnih-tovariv-najbilse-zdorozcala-grecka-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837091-sered-bakalijnih-tovariv-najbilse-zdorozcala-grecka-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837075-pidozruvani-u-spravi-seremeta-obgovoruvali-usunenna-marusi-zvirobij-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837075-pidozruvani-u-spravi-seremeta-obgovoruvali-usunenna-marusi-zvirobij-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837075-pidozruvani-u-spravi-seremeta-obgovoruvali-usunenna-marusi-zvirobij-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837075-pidozruvani-u-spravi-seremeta-obgovoruvali-usunenna-marusi-zvirobij-policia.html
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"Миротворець" внесе знімальну групу 

"Звезды" до своєї бази 

Центр дослідження ознак злочинів проти 

національної безпеки України "Миротворець" 

внесе до своєї бази членів знімальної групи 

телеканалу Міноборони Росії "Звезда", які 

приїхали в Україну.

 

 

“Свободівця” Кайду затримали за заявою 

побитого в Раді депутата - Тягнибок 

Вранці у четвер, 12 грудня, правоохоронці 

прийшли з обшуком до колишнього народного 

депутата від ВО "Свобода" Олексія Кайди і 

затримали його.

 

 

СБУ відкрила 69 справ про шпигунство та 

держзраду - Баканов 

Служба безпеки України розпочала 69 

кримінальних проваджень по лінії роботи 

контррозвідки, зокрема щодо викриття 

шпигунів та агентів ворожих спецслужб.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Треба віддати належне фрау Меркель, яка 

наголошувала на безглуздості передачі 

контролю над кордоном після виборів - 

Роман Безсмертний (ІНТЕРВ'Ю) 

9 грудня в Парижі відбулася зустріч у 

нормандському форматі лідерів України, Росії, 

Франції та Німеччини – Володимира 

Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля 

Макрона та Ангели Меркель. 
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Облгази Фірташа штрафують. Структури 

олігарха “пручаються” (АНАЛІТИКА) 

Антимонопольний комітет вирішив стягнути з 

підрозділів групи РГК 278 мільйонів гривень. 

За незаконні донарахування у ―платіжках‖

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленська мовою жестів звернулась до 

дефлімпійської збірної 

Дружина Президента України Олена Зеленська 

побажала національній збірній успіхів і 

перемог на зимових Дефлімпійських ігор, які 

відбудуться 12-21 грудня в Італії.

 

 

У Дніпрі заснували раду захисту тварин і 

хочуть ввести посаду зоошерифа 

У Дніпровській міській раді заснували 

координаційну раду захисту тварин, до 

об‗єднання увійшли 25 представників 

зоозахисних організацій та волонтери.

 

 

Біля Офісу Президента відкривають 

безкоштовну ковзанку 

Біля будівлі Офісу Президента у Києві 

проводяться роботи з облаштування ковзанки.
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Тіна Кароль записала саундтрек до фільму 

"Віддана" із солісткою The Hardkiss 

Дуетна пісня називається "Вільна". Співачка Тіна 

Кароль і солістка гурту The Hardkiss Юлія 

Саніна записали дуетну пісню, яка стала 

головним саундтреком до фільму "Віддана".

 

Хмельницький хоче привабити туристів 

триповерховим музеєм і островом Кохання 

У місті Хмельницький 2020 року планують 

відкрити сучасний музейний комплекс на три 

поверхи, в якому буде відразу чотири музеї.

 

 

У харківському супермаркеті ловили мавпу, 

покупців довелося вивести 

У Харкові напередодні ввечері в одному з 

магазинів мережі АТБ співробітникам 

довелося ловити мавпу, яка стрибала по 

конструкціях під стелею.
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