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ТОП 

 

В "Українській правді" шоковані 

озвученою МВС версією вбивства Шеремета 

Озвучена версія слідства щодо вбивства 

журналіста "Української правди" Павла 

Шеремета шокувала редакцію цього видання.

 

 

Газові переговори у Відні: Вітренко 

розповів, про що домовилися з Газпромом 

На двосторонніх переговорах з ПАО "Газпром" 

у Відні (Австрія) домовлено продовжувати 

опрацьовувати варіанти продовження транзиту 

російського газу в Європу територією України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837201-v-ukrainskij-pravdi-sokovani-ozvucenou-mvs-versieu-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837201-v-ukrainskij-pravdi-sokovani-ozvucenou-mvs-versieu-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837201-v-ukrainskij-pravdi-sokovani-ozvucenou-mvs-versieu-vbivstva-seremeta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837854-gazovi-peregovori-u-vidni-vitrenko-rozpoviv-pro-so-domovilisa-z-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837854-gazovi-peregovori-u-vidni-vitrenko-rozpoviv-pro-so-domovilisa-z-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837854-gazovi-peregovori-u-vidni-vitrenko-rozpoviv-pro-so-domovilisa-z-gazpromom.html


 

"Чому завжди США?": Трамп каже, що ЄС 

має більше допомагати Україні 

Президент США Дональд Трамп вважає, що 

Європейський Союз міг би більше допомагати 

Україні.

 

 

Справа Шеремета: суд відправив Дугарь під 

цілодобовий домашній арешт 

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний 

захід військовій медсестрі, що була в зоні 

АТО, Яні Дугарь у вигляді цілодобового 

домашнього арешту. 

 

 

Якою буде ціна на газ для населення у січні 

— дані Нафтогазу 

Оптова ціна на природний газ для населення та 

виробників тепла у січні становитиме 5 500 грн 

за 1 тис. кубометрів (без ПДВ і націнки 

газзбутків), тобто на рівні гарантованої ціни 

газу на перший квартал 2020 року.

 

 

Пожежа у коледжі: ДБР взялося за 

чиновників одеського ДСНС 

Слідчі Державного бюро розслідувань 

розпочали розслідування за фактом 

неналежного виконання посадовцями 

Одеського ГУ ДСНС своїх службових 

обов'язків, що призвело до масштабної пожежі 

в будівлі коледжу економіки, права та 

готельно-ресторанного бізнесу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837398-comu-zavzdi-ssa-tramp-kaze-so-es-mae-bilse-dopomagati-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837398-comu-zavzdi-ssa-tramp-kaze-so-es-mae-bilse-dopomagati-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2837398-comu-zavzdi-ssa-tramp-kaze-so-es-mae-bilse-dopomagati-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837655-sud-vidpraviv-dugar-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837655-sud-vidpraviv-dugar-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837655-sud-vidpraviv-dugar-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837872-akou-bude-cina-na-gaz-dla-naselenna-u-sicni-dani-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837872-akou-bude-cina-na-gaz-dla-naselenna-u-sicni-dani-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837872-akou-bude-cina-na-gaz-dla-naselenna-u-sicni-dani-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837613-pozeza-u-koledzi-dbr-vzalosa-za-cinovnikiv-odeskogo-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837613-pozeza-u-koledzi-dbr-vzalosa-za-cinovnikiv-odeskogo-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837613-pozeza-u-koledzi-dbr-vzalosa-za-cinovnikiv-odeskogo-dsns.html


 

Київміськбуд погодився добудувати об'єкти 

Укрбуду - заява 

Холдингова компанія "Київміськбуд" бере на 

себе зобов’язання добудувати об’єкти компанії 

"Укрбуд" та в подальшому передати їх 

інвесторам. 

 

Святкова афіша: ялинки, ковзанки та 

ярмарки 

"Лікуємо" дефіцит святкового настрою у нашій 

передріздвяній афіші!

 

Косівську кераміку внесли до списку 

ЮНЕСКО 

Косівську кераміку внесли до 

Репрезентативного списку нематеріальної 

художньої спадщини людства ЮНЕСКО. 

Відповідне рішення ухвалили у Боготі.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Єврокомісія назвала сферу, в якій Україні 

ще треба ―підтягнутися‖ 

У Євросоюзі позитивно оцінюють прогрес 

України в імплементації визначених в Угоді 

про асоціацію реформ, але деякі сфери 

потребують подальшого прогресу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837522-kiivmiskbud-pogodivsa-dobuduvati-obekti-ukrbudu-zaava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837522-kiivmiskbud-pogodivsa-dobuduvati-obekti-ukrbudu-zaava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837522-kiivmiskbud-pogodivsa-dobuduvati-obekti-ukrbudu-zaava.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2837348-svatkova-afisa-alinki-kovzanki-ta-armarki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2837348-svatkova-afisa-alinki-kovzanki-ta-armarki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2837348-svatkova-afisa-alinki-kovzanki-ta-armarki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2837372-kosivsku-keramiku-vnesli-do-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2837372-kosivsku-keramiku-vnesli-do-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2837372-kosivsku-keramiku-vnesli-do-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837826-evrokomisia-nazvala-sferu-v-akij-ukraini-se-treba-pidtagnutisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837826-evrokomisia-nazvala-sferu-v-akij-ukraini-se-treba-pidtagnutisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837826-evrokomisia-nazvala-sferu-v-akij-ukraini-se-treba-pidtagnutisa.html


 

Єврокомісія оцінила, як Україна втілює 

угоду про асоціацію 

У Євросоюзі визначили пріоритетні сфери, в 

яких Україна досягла прогресу в імплементації 

реформ за Угодою про асоціацію.

 

 

Разумков обговорив із прем’єром Грузії 

реформи та захист прав на окупованих 

територіях 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під 

час зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ґіоргі 

Ґахаріа обговорив подальшу активізацію 

співпраці між країнами.

 

 

Меркель каже, що знімати санкції з Росії 

зарано 

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що 

знімати санкції з Росії ще зарано.

 

 

Швейцарія ще на рік заморозила гроші 

Януковича і К° 

Федеральна рада Швейцарії 13 грудня 

продовжила на рік превентивне замороження 

активів експрезидента України Віктора 

Януковича та його оточення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837865-evrokomisia-ocinila-ak-ukraina-vtilue-ugodu-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837865-evrokomisia-ocinila-ak-ukraina-vtilue-ugodu-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837865-evrokomisia-ocinila-ak-ukraina-vtilue-ugodu-pro-asociaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837648-razumkov-obgovoriv-iz-premerom-gruzii-reformi-ta-zahist-prav-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837648-razumkov-obgovoriv-iz-premerom-gruzii-reformi-ta-zahist-prav-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837648-razumkov-obgovoriv-iz-premerom-gruzii-reformi-ta-zahist-prav-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837648-razumkov-obgovoriv-iz-premerom-gruzii-reformi-ta-zahist-prav-na-okupovanih-teritoriah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837811-merkel-kaze-so-znimati-sankcii-z-rosii-poki-rano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837811-merkel-kaze-so-znimati-sankcii-z-rosii-poki-rano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837811-merkel-kaze-so-znimati-sankcii-z-rosii-poki-rano.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837754-svejcaria-se-na-rik-zamorozila-grosi-anukovica-i-k.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837754-svejcaria-se-na-rik-zamorozila-grosi-anukovica-i-k.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837754-svejcaria-se-na-rik-zamorozila-grosi-anukovica-i-k.html


 

Секретар РНБО зустрівся з послом Японії 

Секретар Ради національної безпеки й оборони 

України Олексій Данілов провів зустріч з 

Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в 

Україні Такаші Кураі на якій обговорив 

перспективні напрями співпраці, зокрема, у 

сфері кібербезпеки та екології.

 

 

Черги на кордоні: Україна і Словаччина 

домовилися про розвантаження пункту 

пропуску 

На Закарпатті у зв’язку з чергами на кордоні та 

збільшенням пасажиропотоку перед святами 

представники правоохоронних органів та 

служб, які здійснюють контрольні операції на 

кордоні, провели міжвідомчу нараду.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський пропонує ВР спростити надання 

громадянства тим, хто воював за Україну 

чи втік із РФ 

Володимир Зеленський подав на розгляд Ради 

проєкт закону "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо питань громадянства", 

яким передбачено спрощення процедури 

отримання громадянства тим, хто воював за 

Україну чи політбіженцями з РФ.

 

 

Полковника Ноздрачова усунули від 

виконання обов’язків через скандальну 

заяву 

На час проведення розслідування відносно 

висловлювань полковника Збройних сил 

України Олексія Ноздрачова щодо можливого 

об'єднання ЗСУ з бойовиками ОРДЛО та 

армією РФ його усунуто від виконання 

службових обов я̓зків.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837524-sekretar-rnbo-zustrivsa-z-poslom-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837524-sekretar-rnbo-zustrivsa-z-poslom-aponii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837668-cergi-na-kordoni-ukraina-i-slovaccina-domovilisa-pro-rozvantazenna-punktu-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837668-cergi-na-kordoni-ukraina-i-slovaccina-domovilisa-pro-rozvantazenna-punktu-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837668-cergi-na-kordoni-ukraina-i-slovaccina-domovilisa-pro-rozvantazenna-punktu-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837668-cergi-na-kordoni-ukraina-i-slovaccina-domovilisa-pro-rozvantazenna-punktu-propusku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837328-zelenskij-proponue-vr-sprostiti-otrimanna-gromadanstva-tim-hto-vouvav-za-ukrainu-ci-vtik-iz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837328-zelenskij-proponue-vr-sprostiti-otrimanna-gromadanstva-tim-hto-vouvav-za-ukrainu-ci-vtik-iz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837328-zelenskij-proponue-vr-sprostiti-otrimanna-gromadanstva-tim-hto-vouvav-za-ukrainu-ci-vtik-iz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837328-zelenskij-proponue-vr-sprostiti-otrimanna-gromadanstva-tim-hto-vouvav-za-ukrainu-ci-vtik-iz-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837782-polkovnika-nozdracova-usunuli-vid-vikonanna-obovazkiv-cerez-skandalnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837782-polkovnika-nozdracova-usunuli-vid-vikonanna-obovazkiv-cerez-skandalnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837782-polkovnika-nozdracova-usunuli-vid-vikonanna-obovazkiv-cerez-skandalnu-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837782-polkovnika-nozdracova-usunuli-vid-vikonanna-obovazkiv-cerez-skandalnu-zaavu.html


 

Антін Мухарський заявляє, що до його 

квартири приходив з обшуком спецназ 

Вночі відбувся обшук у квартирі, що належить 

актору, письменнику та музиканту Антіну 

Мухарському, також відомому як Орест 

Лютий. 

 

Порошенко вважає, що Мінські угоди 

частково виконали своє завдання 

П'ятий президент України Петро Порошенко 

вважає, що Мінські угоди були виправданими 

й частково виконали свою мету, але не досягли 

успіху через блокування Росією.

 

 

Конституційний суд повернув працівникам 

прокуратури право на перерахунок пенсій 

Конституційний суд повернув працівникам 

прокуратури право на перерахунок пенсій.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 23,56 

Національний банк України на п'ятницю, 13 

грудня, зміцнив офіційний курс гривні на 4 

копійки — до 23,5633 грн за долар проти 

23,6035 грн за долар у четвер.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837558-antin-muharskij-zaavlae-so-do-jogo-kvartiri-prihodiv-z-obsukom-specnaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837558-antin-muharskij-zaavlae-so-do-jogo-kvartiri-prihodiv-z-obsukom-specnaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837558-antin-muharskij-zaavlae-so-do-jogo-kvartiri-prihodiv-z-obsukom-specnaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837511-porosenko-vvazae-so-minski-ugodi-castkovo-vikonali-svoe-zavdanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837511-porosenko-vvazae-so-minski-ugodi-castkovo-vikonali-svoe-zavdanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2837511-porosenko-vvazae-so-minski-ugodi-castkovo-vikonali-svoe-zavdanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837841-konstitucijnij-sud-povernuv-pracivnikam-prokuraturi-pravo-na-pererahunok-pensij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837841-konstitucijnij-sud-povernuv-pracivnikam-prokuraturi-pravo-na-pererahunok-pensij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2837841-konstitucijnij-sud-povernuv-pracivnikam-prokuraturi-pravo-na-pererahunok-pensij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837285-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2356.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837285-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2356.html


 

Власні надходження місцевих бюджетів 

зростуть на 18% - Мінфін 

За прогнозом Міністерства фінансів, власні 

надходження місцевих бюджетів наступного 

року зростуть орієнтовно на 18% порівняно з 

2019 роком.

 

 

Піраміди ОВДП немає, але слідкуйте за 

цифрами 

Нацбанк трохи пом'якшив монетарну політику, 

знизивши облікову ставку до 13,5%. В 

подальшому це, певно, "заспокоїть" і 

розбурханий ринок ОВДП

 

 

В України є всі шанси для зростання 

економіки на 5-7% - Маркарова 

Для зростання ВВП України на 5−7% на рік 

необхідна судова реформа, реформа 

правоохоронних органів, демонополізація 

економіки, а також успішна приватизація та 

стрімкий розвиток інфраструктури.

 

 

В Україні хочуть змінити порядок надання 

монетизованих пільг на комуналку 

Міністерство соціальної політики ініціює зміни 

до порядку надання пільг у грошовій формі, 

щоб надати можливість пільговикам змінювати 

форму отримання субсидій у будь-який період.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837617-vlasni-nadhodzenna-miscevih-budzetiv-zrostut-na-18-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837617-vlasni-nadhodzenna-miscevih-budzetiv-zrostut-na-18-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2837617-vlasni-nadhodzenna-miscevih-budzetiv-zrostut-na-18-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837769-piramidi-ovdp-nemae-ale-slidkujte-za-ciframi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837769-piramidi-ovdp-nemae-ale-slidkujte-za-ciframi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837769-piramidi-ovdp-nemae-ale-slidkujte-za-ciframi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837675-v-ukraini-e-vsi-sansi-dla-zrostanna-ekonomiki-na-57-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837675-v-ukraini-e-vsi-sansi-dla-zrostanna-ekonomiki-na-57-markarova.html
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Ціни на пальне пішли вниз. Але ду-у-уже 

повільно (АНАЛІТИКА) 

Слідом за зменшенням оптових цін на 

нафтопродукти вартість палива почали 

знижувати і роздрібні мережі. Тим часом 

автогаз навпаки дорожчає  

 

Милованов підписав меморандум з 

виробниками тютюнових виробів 

Меморандум з виробниками тютюнових 

виробів, підписаний від Кабінету міністрів 

Тимофієм Миловановим, спрямований на 

розвиток чесної конкуренції на ринку цієї 

продукції.

 

 

Держстат повідомив, де в Україні 

найдешевша картопля 

Найдешевше у листопаді 2019 року картоплю в 

Україні продавали у Львівській області.

 

РЕЗОНАНС  

 

У десантних військах позитивно 

характеризують Яну Дугарь 

У Командуванні Десантно-штурмових військ 

ЗСУ заявляють, що Яна Дугарь, яка є однією із 

підозрюваних у вбивстві журналіста Павла 

Шеремета, зарекомендувала себе в армії 

позитивно.
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Вбивство Шеремета: розгляд справи щодо 

волонтерки Кузьменко "поставили на 

паузу" 

Печерський райсуд столиці зняв з розгляду 

справу з обрання запобіжного заходу 

волонтерці і дитячому хірургу в "Охматдиті" 

Юлії Кузьменко, яка підозрюється у 

причетності до вбивства журналіста Павла 

Шеремета.

 

 

Вбивство Шеремета: відвід судді Вовка у 

справі підозрюваної Кузьменко не 

задовольнили 

Печерський районний суд Києва не 

задовольнив клопотання про відвід судді 

Сергія Вовка у справі Юлії Кузьменко, яку 

підозрюють у причетності до вбивства 

журналіста Павла Шеремета. 

 

Вбивство Шеремета: захист ветерана АТО 

Антоненка також оголосив відвід судді 

Печерський райсуд Києва почав засідання з 

обрання запобіжного заходу ветерану АТО 

Андрію Антоненку.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

ДБР та прокуратура прийшли з обшуками в 

одеську ДСНС 

13 грудня група співробітники ДБР та 

прокуратури здійснюють слідчі дії у 

приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в 

межах кримінального провадження щодо 

службового недбальства з боку працівників 

ДСНС при перевірках стану протипожежної 

безпеки в будівлі коледжу …
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Суд зобов’язав НАБУ відкрити 

провадження у справі щодо ―плівок Труби‖ 

– адвокат 

ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальні 

провадження за заявою адвоката Петра 

Порошенка Ігоря Голованя відносно кількох 

осіб, зокрема директора ДБР Романа Труби, 

керівника Офісу президента Андрія Богдана та 

його заступника Андрія Смирнова.

 

 

Порошенко про нову справу ДБР: Це ще 

одне підтвердження подвійних стандартів 

Росії 

П'ятий Президент України Петро Порошенко 

назвав відкриття Державним бюро 

розслідувань (ДБР) нової справи проти нього 

щодо можливої державної зради при 

підписанні Мінських угод … 

 

 

Антикорупційний суд продовжить 

розглядати справу Омеляна 24 січня 

Наступне засідання з розгляду справи 

ексміністра інфраструктури Володимира 

Омеляна відбудеться 24 січня 2020 року.

 

 

Ситник програв апеляцію у справі про 

"незадеклароване" полювання — Сарган 

Директор Національного антикорупційного 

бюро Артем Ситник програв апеляцію у справі 

про відпочинок в одному з мисливських угідь у 

Рівненській області.
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Завдяки СБУ звільнили за корупцію 39 

топчиновників - Баканов 

Завдяки роботі СБУ щодо викорінення 

корупції та боротьби з контрабандою звільнено 

39 високопосадовців, ще 134-ом повідомлено 

про підозру. 

 

 

Російського пропагандиста ―НТВ‖ не 

пропустили в Україну 

Журналіста російського телеканалу ―НТВ‖ 

Сергія Савіна не пропустили в Україну через 

те, що він відвідував тимчасово окуповані 

території.

 

 

На Тернопільщині для фундаменту ферми 

використали єврейські надгробки 

У селі Нараїв на Тернопільщині свого часу 

були використані давні єврейські надгробки 

(мацеви) для будівництва місцевої ферми.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Як роки змінили жіночу рівність та погляди 

Тимошенко (АНАЛІТИКА) 

Нотатки з третього Українського жіночого 

конгресу…
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"Варта на Банковій", справа Шеремета й 

політ левів (ФОТО ТИЖНЯ) 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

Олів’є, шуба та делікатеси - у скільки 

обійдеться новорічний стіл 

Вартість новорічного столу в Україні у 2020 

році на родину з чотирьох осіб становитиме в 

середньому 1,62 тис. грн, а з делікатесами - 

2,09 тис. грн. 

 

ВВС Україна назвала "Книгу року" 

BBC News Україна оголосила переможців 15-ї 

премії Книга року BBC, представленої у 

партнерстві з Культурною програмою 

Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР).

 

Ужгородський шоколатьє представив 

новорічну солодку скульптуру ФОТО 

На Закарпатті відомий кондитер Валентин 

Штефаньо традиційно перед новорічними 

святами представив шоколадну скульптуру – 

казкові санки з оленями на засніженому дереві.
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Кличко показав, як столиця готується до 

новорічних свят ВІДЕО 

Він зазначив, що новорічні ярмарки 

розпочнуться з 14 грудня. За його словами, 19-

го грудня, в день святого Миколая, о 19:00 

урочисто запалять вогні на головній ялинці.

 

У Сент-Міклоші відкриється резиденція 

Святого Миколая 

Вихідними, 14-15 грудня, в закарпатському 

замку Сент-Міклош працюватиме резиденція 

Святого Миколая.
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