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ТОП 

 

Зеленський: Побудова стіни на Донбасі – не 

план "Б", а план "остання буква" 

Президент України Володимир Зеленський 

наголосив, що зведення так званої стіни на 

межі з окупованою територією Донбасу – це 

останній і небажаний варіант вирішення 

конфлікту на сході країни. 

 

Списки на обмін обговорять у Мінську 18 

грудня — Президент 

Списки на обмін утримуваних осіб у форматі 

"всіх встановлених на всіх встановлених" 

будуть обговорюватися на засіданні 

Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 

грудня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837215-zelenskij-pobudova-stini-na-donbasi-ne-plan-b-a-plan-ostanna-bukva.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837215-zelenskij-pobudova-stini-na-donbasi-ne-plan-b-a-plan-ostanna-bukva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837171-spiski-na-obmin-obgovorat-u-minsku-18-grudna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837171-spiski-na-obmin-obgovorat-u-minsku-18-grudna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837171-spiski-na-obmin-obgovorat-u-minsku-18-grudna-prezident.html


 

Зросла кількість жертв стрілянини у 

чеській лікарні 

Загинула важко поранена жертва стрілянини в 

чеській лікарні 10 грудня, в результаті чого 

загальна кількість загиблих зросла до семи. 

 

Європейська Рада продовжила санкції 

проти Росії на наступні 6 місяців 

У перший день зустрічі на вищому рівні в 

Брюсселі глави держав і урядів країн ЄС 

продовжили дію економічних санкцій проти 

Російської Федерації ще на наступні півроку. 

 

Консерватори вибороли більшість у Великій 

Британії - дані екзит-полів 

Оприлюдненні після закриття дільниць дані 

екзит-полу свідчать про рішучу перемогу на 

парламентських виборах у Великій Британії 

Консервативної партії Бориса Джонсона. 

СВІТ 

 

США успішно випробували нову балістичну 

ракету середньої дальності 

Військово-повітряні сили США провели 

успішне випробування балістичної ракети 

наземного базування, обладнаної під доставку 

звичайних видів озброєння на дальності 

середнього діапазону. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837156-zrosla-kilkist-zertv-strilanini-u-ceskij-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837156-zrosla-kilkist-zertv-strilanini-u-ceskij-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837156-zrosla-kilkist-zertv-strilanini-u-ceskij-likarni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837217-evropejska-rada-prodovzila-sankcii-proti-rosii-na-nastupni-6-misaciv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837213-konservatori-viboroli-bilsist-u-velikobritanii-dani-ekzitpoliv.html
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Країни ЄС ухвалили "Зелену угоду" 

Євросоюзу 

Лідери країн ЄС, які зустрілися у четвер у 

Брюсселі для проведення Європейського 

саміту, підтримали запропонований 

Єврокомісією амбітний план перетворення 

Європи на перший кліматично-нейтральний 

континент до 2050 року. 

 

Штати та Китай можуть підписати 

торговельну угоду вже сьогодні — ЗМІ 

У п'ятницю, 13 грудня, представник США 

Роберт Лайтхайзер і китайський посол 

у Вашингтоні Цуй Тянькай можуть підписати 

перший етап торговельної угоди. 

 

Сенат затвердив Джона Саллівана 

наступним послом США в Росії 

Нинішній заступник держсекретаря США 

Джон Салліван успішно пройшов процедуру 

затвердження у верхній палаті США на посаді 

посла в Москві. 

 

Єврокомісія, Європарламент та 

Європейська Рада продовжать погоджувати 

бюджет 

Глави держав та урядів ЄС, які зустрілися у 

четвер у Брюсселі, доручили Європейській раді 

та Єврокомісії продовжити опрацювання 

багаторічної фінансової перспективи ЄС на 

2021-27 роки. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837243-kraini-es-uhvalili-zelenu-ugodu-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837243-kraini-es-uhvalili-zelenu-ugodu-evrosouzu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837265-stati-ta-kitaj-mozut-pidpisati-torgovelnu-ugodu-vze-sogodni-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837227-senat-zatverdiv-dzona-sallivana-nastupnim-poslom-ssa-v-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837227-senat-zatverdiv-dzona-sallivana-nastupnim-poslom-ssa-v-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837251-evrokomisia-evroparlament-ta-evropejska-rada-prodovzat-pogodzuvati-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837251-evrokomisia-evroparlament-ta-evropejska-rada-prodovzat-pogodzuvati-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837251-evrokomisia-evroparlament-ta-evropejska-rada-prodovzat-pogodzuvati-budzet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837251-evrokomisia-evroparlament-ta-evropejska-rada-prodovzat-pogodzuvati-budzet.html


 

Зеленський відповів на слова Путіна про 

нову "Сребреницю" 

Україна - вільна та демократична країна, яка 

поважає своїх громадян, тому ніякої різанини 

тут не буде. 

 

В ОБСЄ сподіваються, що вбивць Шеремета 

притягнуть до відповідальності 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір сподівається, що слідство 

притягне до відповідальності винних у 

вбивстві журналіста Павла Шеремета. 

 

Основною темою перемовин президентів 

України і Росії був мир, а не газ – 

Пристайко 

Основною темою перемовин під час зустрічі 

тет-а-тет президентів України і Росії 

Володимира Зеленського і Володимира Путіна 

було встановлення миру на Донбасі, а не новий 

газовий контракт. 

 

У Нью-Йорку стартував проєкт "Дівчата", 

покликаний об’єднати українських жінок 

усього світу 

Проєкт "Дівчата", покликаний об’єднати жінок 

українського походження з усього світу для 

обміну досвідом, стартував у Нью-Йорку. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837263-zelenskij-vidpoviv-na-slova-putina-pro-novu-srebrenicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837263-zelenskij-vidpoviv-na-slova-putina-pro-novu-srebrenicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837263-zelenskij-vidpoviv-na-slova-putina-pro-novu-srebrenicu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837143-v-obse-stezat-za-spravou-seremeta-ta-spodivautsa-na-pokaranna-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837143-v-obse-stezat-za-spravou-seremeta-ta-spodivautsa-na-pokaranna-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837143-v-obse-stezat-za-spravou-seremeta-ta-spodivautsa-na-pokaranna-vinnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837199-osnovnou-temou-peremovin-prezidentiv-ukraini-i-rosii-buv-mir-a-ne-gaz-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837199-osnovnou-temou-peremovin-prezidentiv-ukraini-i-rosii-buv-mir-a-ne-gaz-pristajko.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2837181-u-nujorku-startuvav-proekt-divcata-poklikanij-obednati-ukrainskih-zinok-usogo-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2837181-u-nujorku-startuvav-proekt-divcata-poklikanij-obednati-ukrainskih-zinok-usogo-svitu.html
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Особливий статус ОРДЛО: Зеленський 

розповів про підготовку змін до Конституції 

Україна виконує свої зобов’язання щодо 

надання особливого статусу ОРДЛО на 

постійній основі шляхом підготовки внесення 

змін до Конституції у частині децентралізації. 

 

Зеленський анонсував підвищення пенсій 

залежно від віку 

Президент Володимир Зеленський анонсував 

нову програму підвищення пенсій для 

пенсіонерів залежно від їх віку. 

 

Зінкевич заявила про алібі в однієї з 

фігуранток справи щодо вбивства 

Шеремета 

Депутат Верховної Ради Яна Зінкевич заявила, 

що одна з підозрюваних у вбивстві Павла 

Шеремета була в зоні АТО, коли стався 

злочин. 

 

Апеляційний суд залишив запобіжний захід 

"королю контрабанди" Альперіну 

Апеляційний суд залишив запобіжний захід 

одеському бізнесмену Вадиму Альперіну. 

 

Питання "Укрбуду" вирішили. Президент 

сказав, хто завершить недобудови 

Недобудовану нерухомість компанії "Укрбуд", 

гроші в яку вклали 13 тисяч людей, завершить 

"Київміськбуд". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837178-osoblivij-status-ordlo-zelenskij-rozpoviv-pro-pidgotovku-zmin-do-konstitucii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837178-osoblivij-status-ordlo-zelenskij-rozpoviv-pro-pidgotovku-zmin-do-konstitucii.html
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти вісім разів порушили "тишу", 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу вісім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився український композитор 

Микола Леонтович. 

 

Кількість загиблих від виверження вулкана 

у Новій Зеландії зросла до 14 

Кількість загиблих у результаті виверження 

вулкана Уайт-Айленд у Новій Зеландії сягнула 

14 осіб. 

 

Зеленський про скасований показ "Слуги 

народу" в РФ: Це інформаційна помилка 

Президент Вододимир Зеленський був 

здивований, що російський телеканал ТНТ взяв 

до показу серіал "Слуга народу" та жартома 

порівняв серіал із ядерною зброєю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2837267-okupanti-visim-raziv-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
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Кінець тижня в Україні буде по-осінньому 

теплим — до +12° 

В Україні у п'ятницю опади ймовірні лише у 

південних областях та на Закарпатті, вранці 

туман, температура протягом доби від 1° 

морозу до 4° тепла. 

 

13 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Андрія; шукаємо сажу для Калити, 

дієва стародавня “присушка” і пильнуємо 

гроші з Раком. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837133-kinec-tizna-v-ukraini-bude-poosinnomu-teplim-do-plus-12.html
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