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ТОП 

 

Стрілянина в Києві: Авто належить 

фігуранту справи щодо фінансування 

тероризму 

Автомобіль Range Rover, у якому 1 грудня 

застрелили 3-річного сина депутата Київської 

облради В’ячеслава Соболєва, належить фірмі, 

що фігурує у справі про фінансування 

тероризму на Донбасі. 

 

Експерт нагадав спікеру Держдуми, що 

"малих народів" не існує 

Ані міжнародне право, ані національні правові 

системи не передбачають такого терміну як 

"малі народи", про  які згадував спікер 

Держдуми Росії В'ячеслав Володін у своїй 

шовіністичній та расистській заяві. 
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КНДР відновила випробування реактивних 

установок залпового вогню — ЗМІ 

Північна Корея за останні кілька місяців 

побудувала кілька десятків бетонних 

майданчиків, з яких можна запускати ракети 

різних типів, включаючи міжконтинентальні. 

 

Штати ратифікували протокол щодо вступу 

Північної Македонії до НАТО 

Держсекретар США Майкл Помпео оголосив 

про завершення процедури ратифікації 

протоколу про приєднання Північної 

Македонії до НАТО. 

СВІТ 

 

Протести в Іраку: мітингарі знову 

підпалили консульство Ірану 

Антиурядові протестувальники в південному 

іракському місті Наджаф вдруге підпалили 

консульство Ірану. 

 

Саудівська Аравія очолила G20 

Саудівська Аравія очолила групу країн 

"Великої двадцятки" (G20) з 1 грудня, 

відзначивши серед своїх цілей підтримку 

жінок та молоді, охорону навколишнього 

середовища і поширення переваг 

технологічного прогресу. 
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Понад 100 прихильників ІДІЛ здалися владі 

Афганістану 

113 членів екстремістського угруповання 

«Ісламська держава» здалися уряду 

Афганістану 1 грудня в районі Ачин провінції 

Нангархар. 

 

Американські санкції все ще можуть 

зупинити Nord Stream 2 – Bild 

Американські санкції, якщо вони будуть 

введені до Різдва, все ще можуть зупинити 

проєкт Nord Stream 2. 

 

Білий дім відмовився від участі в слуханнях 

у юридичному комітеті Конгресу 

У неділю Білий дім повідомив юридичний 

комітет Палати представників, що не братиме 

участі у розслідуванні щодо імпічменту в 

середу, але не виключає своєї участі в 

майбутніх слуханнях. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Туск нагадав, що підтримка України - у 

власних інтересах Європи 

Колишній президент ФРН Йоахім Гаук і 

колишній президент Європейської ради 

Дональд Туск застерегли про загрозу для 

європейської єдності, яка виходить з боку 

Росії. 
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Українці ознайомились із досвідом ФРН 

щодо альтернативних джерел енергії 

Представники українських міст взяли участь у 

конгресі Німецького енергетичного агентства 

(DENA) в Берліні та ознайомилися на місцях з 

досвідом ФРН у запровадженні 

відновлювальних джерел енергії. 

УКРАЇНА 

 

Гончарук підбив тижневі підсумки 

діяльності Кабміну 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

розказав, чого вдалося досягти уряду у своїй 

діяльності упродовж цього тижня. 

 

Бабак анонсувала запуск електронного 

"кабінету забудовника" 

Запуск електронного «кабінета забудовника» 

запланований вже на наступний тиждень. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 7 разів порушили ―тишу‖, 

загинули двоє українських військових 

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 
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2 грудня. Пам’ятні дати 

Щороку 2 грудня за рішенням Генеральної 

Асамблеї ООН відзначається Міжнародний 

день боротьби за скасування рабства. 

 

Питання "нормандської зустрічі" 

недокомуніковане владою — Сущенко 

Колишній політичний в’язень Кремля, 

журналіст Укрінформу Роман Сущенко 

зазначає, що питання «нормандської зустрічі» 

викликає тривогу в суспільстві, бо 

недокомуніковане владою… 

 

Кличко дає поради Джошуа, який готується 

до реваншу з Руїсом 

Британський боксер каже, що Володимир 

консультує його щодо тренувань і дієти. 

 

В Україні цьогоріч зареєстровано понад 13 

тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції 

В Україні за десять місяців цього року 

зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків 

захворювання на ВІЛ. 

 

У неділю на Фанарі вперше служили 

українською мовою 

У неділю в храмі святителя і чудотворця 

Миколая у Стамбулі вперше звершувалася 

Божественна літургія українською мовою. 
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У Стамбулі презентували проморолик про 

туристичні принади України 

У рамках Днів українського кіно в Стамбулі 

вперше продемонстрували проморолик про 

Україну, знятий турецькими режисерами для 

ознайомлення потенційних туристів із 

можливими напрямками відпочинку в Україні. 

 

Україну чекають ―гойдалки‖ від -12° до +9° 

з мокрим снігом та хуртовинами 

В Україні у понеділок, 2 грудня, - мокрий сніг, 

температура вдень від 3° морозу до 2° тепла. 

 

2 грудня: народний календар і астровісник 

Не плутаймо Авдія з Авгієм, протистоїмо 

буденності, спостерігаємо за куркою і не 

сидимо в кущах. 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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