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ТОП 

 

Джуліані оприлюднив матеріали, зібрані в 

Україні 

Рудольф Джуліані оприлюднив результати 

свого розслідування стосовно імпічменту 

Трампа, які, за його словами, показують, що 

президент США «нічого поганого не зробив». 

 

Уряд Джонсона хоче до Різдва передати 

парламенту законопроєкт про Brexit 

Уряд Великої Британії має намір внести до 

парламенту законопроєкт щодо виходу країни 

з Євросоюзу до 25 грудня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2838581-dzuliani-opriludniv-materiali-zibrani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2838581-dzuliani-opriludniv-materiali-zibrani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2838581-dzuliani-opriludniv-materiali-zibrani-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2838587-urad-dzonsona-hoce-do-rizdva-peredati-parlamentu-zakonoproekt-pro-brexit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2838587-urad-dzonsona-hoce-do-rizdva-peredati-parlamentu-zakonoproekt-pro-brexit.html
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Генсек ООН розчарований результатами 

кліматичної конференції у Мадриді 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

розчарований підсумками конференції ООН зі 

зміни клімату, яка завершилася у Мадриді в 

неділю, 15 грудня. 

СВІТ 

 

Столицю Індії сколихнули протести через 

новий закон про громадянство 

Опозиція і правозахисники вважають відходом 

від світської держави визначення 

віросповідання як критерію для отримання 

громадянства. 

 

Стерджен заявила, що Джонсон не зможе 

тримати Шотландію в ув’язненні 

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен 

попередила голову уряду Великої Британії 

Бориса Джонсона про те, що він не може 

утримувати Шотландію у складі королівства 

проти її волі. 

 

У Вашингтоні назвали вимоги Пхеньяна 

"ворожими і невиправданими" 

Високопоставлений представник США на 

переговорах з Північною Кореєю Стівен Бігун 

назвав вимоги Пхеньяна «ворожими і 

невиправданими». 
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Американські конгресмени хочуть покарати 

Росію за утиски вірян у Криму та на Донбасі 

Американські конгресмени США Джо Вілсон 

та Еммануель Клівер внесли до Конгресу 

законопроєкт щодо підтримки свободи 

віросповідання на території України та 

покарання Москви за релігійні переслідування 

на окупованій частині території України. 

 

Маас підтвердив, що Москва не просила 

видати чеченського командира 

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко 

Маас спростував заяву президента РФ 

Володимира Путіна про те, що Росія нібито 

вимагала видати їй громадянина Грузії, 

колишнього чеченського польового командира 

Зелімхана Хангошвілі. 

 

Ердоган підтвердив, що Туреччина може 

закрити для США військову базу - ЗМІ 

Якщо США запровадять санкції проти 

Туреччини, Анкара може закрити для 

американців військову базу "Інджирлік". 

 

Канада прийме мільйон мігрантів за три 

роки - Трюдо 

Упродовж наступних трьох років Канада 

розраховує прийняти понад мільйон мігрантів з 

усього світу. 

 

Американський есмінець Ross увійшов у 

Чорне море 

Американський есмінець Ross через протоку 

Босфор увійшов до акваторії Чорного моря. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зміни до Мінських угод: Кремль 

намагається нав’язати Україні "експертів" 

ОРДЛО 

У Кремлі вважають за можливе внесення змін і 

доповнень до мінських угод за умови, що 

представники Києва будуть допрацьовувати та 

погоджувати їх спільно з "експертами" 

ОРДЛО. 

 

Азербайджан заявляє, що Україна 

депортувала опозиційного блогера Ісаєва 

Україна депортувала в Азербайджан блогера 

Ельвіна Ісаєва. На підставі рішення суду в Баку 

Ісаєва 14 грудня арештували. За якою статтею 

порушена справа проти блогера – влада 

Азербайджану не повідомляє. 

УКРАЇНА 

 

Штаб ООС розповів про ситуацію на 

ділянках розведення 

На трьох ділянках розведення сил і засобів у 

районі ООС ситуація залишається стабільною. 

На ділянці №1 режим “тиша” дотримується. На 

ділянках №2 та №3 тривають заходи щодо 

дотримання режиму “тиша”.

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 7 разів порушили “тишу”, 

поранені двоє військових 

За минула добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціям ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 
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16 грудня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1637 році, біля села Кумейки, під 

час національно-визвольного повстання, 

відбувся бій між козацьким військом під 

проводом Павла Бута і польською армією. 

 

Вифлеємський вогонь миру — вже в 

Україні 

Вифлеємський вогонь миру 15 грудня прибув 

до України й вже запалав у киян. 

 

З першого класу до тамбура: Грета Тунберг 

"з'ясовує стосунки" з німецькою залізницею 

Невеличкий "обмін думками" стався між 

кліматичною активісткою, ініціатором руху 

Fridays for Future Гретою Тунберг і німецькою 

залізничною компанією Deutsche Bahn. 

 

Штучний інтелект допише Десяту симфонію 

Бетховена 

Науковці та музиканти використають штучний 

інтелект, щоб дописати незакінчену Симфонію 

№10 Людвіга ван Бетховена до 250-ї річниці 

народження німецького композитора. 
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Початок тижня буде по-весняному теплим 

— до +13° 

В Україні 16 грудня очікується 5-13° тепла. 

 

16 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Івана-мовчальника; що може вкрасти 

нечиста сила і позбавляймося від усього 

зайвого. 
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