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ТОП 

 

Правозахисники заявляють про 15 загиблих 

від російських авіаударів у Сирії 

Щонайменше 15 цивільних осіб були вбиті 2 

грудня авіаударами, яких завдала сирійська та 

російська авіація у провінції Ідліб на 

північному заході Сирії. 

 

Після обрання Зеленського Україна 

просунулась у боротьбі з корупцією - 

Помпео 

Держсекретар США Майкл Помпео позитивно 

оцінює зусилля нової влади України у 

викоріненні корупції та запевняє в підтримці з 

боку Вашингтона на цьому напрямі. 
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У Конгресі США назвали науковців-

правників, які свідчитимуть у справі 

імпічменту 

Голова юридичного комітету Палати 

представників Джерролд Надлер оприлюднив 

список науковців з конституційного права, 

котрі мають дати свідчення на слуханнях щодо 

імпічменту. 

СВІТ 

 

Трамп прокоментував звіт республіканців 

щодо імпічменту 

Президент США висловив бажання звернутися 

до Верховного суду, аби зупинити 

розслідування щодо імпічменту, яке веде 

Палата представників. 

 

Американські сенатори вимагають санкцій 

проти Туреччини через С-400 

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем і його 

колега демократ Кріс Ван Голлен звернулися з 

офіційним листом до держсекретаря Майкла 

Помпео із закликом запровадити санкції проти 

Туреччини за купівлю російських ЗРК С-400. 

 

Колишній пропагандист РФ і депутат 

Держдуми став громадянином Німеччини - 

ЗМІ 

Колишній депутат російської Держдуми і 

комісар прокремлівського молодіжного руху 

"Наши" Роберт Шлегель набув громадянства 

ФРН. 
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Британія планує посилити перевірку на 

кордоні після Brexit - ЗМІ 

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис 

Джонсон виступає за посилення перевірки 

громадян ЄС, які в’їжджатимуть до країни 

після Brexit. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Послу Угорщини вручили ноту через заяви 

про "автономію" та блокування Комісії 

Україна–НАТО 

Послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто 

вручили ноту протесту у зв'язку з його заявами 

щодо автономії угорської національної 

меншини в Україні… 

 

Сенатор Кеннеді знову звинуватив Україну 

у втручанні у вибори - ЗМІ 

Після спростування власних заяв про те, ніби 

Україна втручалась у вибори в США, сенатор-

республіканець Джон Кеннеді знову взявся 

повторювати хибні твердження кремлівської 

пропаганди. 

УКРАЇНА 

 

Злочини в умовах збройного конфлікту: 

Рябошапка призначив главу департаменту 

ГПУ 

Створений у Генпрокуратурі Департамент 

нагляду у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, вчинених в умовах збройного 

конфлікту, очолив Юрій Рудь. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829634-britania-planue-posiliti-perevirku-na-kordoni-pisla-brexit-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829634-britania-planue-posiliti-perevirku-na-kordoni-pisla-brexit-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829634-britania-planue-posiliti-perevirku-na-kordoni-pisla-brexit-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829580-poslu-ugorsini-vrucili-notu-cerez-zaavi-pro-avtonomiu-ta-blokuvanna-komisii-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829580-poslu-ugorsini-vrucili-notu-cerez-zaavi-pro-avtonomiu-ta-blokuvanna-komisii-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829580-poslu-ugorsini-vrucili-notu-cerez-zaavi-pro-avtonomiu-ta-blokuvanna-komisii-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2829580-poslu-ugorsini-vrucili-notu-cerez-zaavi-pro-avtonomiu-ta-blokuvanna-komisii-ukrainanato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829612-senator-kennedi-znovu-zvinuvativ-ukrainu-u-vtrucanni-u-vibori-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829612-senator-kennedi-znovu-zvinuvativ-ukrainu-u-vtrucanni-u-vibori-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829612-senator-kennedi-znovu-zvinuvativ-ukrainu-u-vtrucanni-u-vibori-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829567-zlocini-v-umovah-zbrojnogo-konfliktu-rabosapka-priznaciv-glavu-departamentu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829567-zlocini-v-umovah-zbrojnogo-konfliktu-rabosapka-priznaciv-glavu-departamentu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829567-zlocini-v-umovah-zbrojnogo-konfliktu-rabosapka-priznaciv-glavu-departamentu-gpu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829567-zlocini-v-umovah-zbrojnogo-konfliktu-rabosapka-priznaciv-glavu-departamentu-gpu.html


 

Милованов розповів, чого держава не може 

зробити з підприємствами 

В Україні держава може лише змінити своїх 

представників в управлінні підприємствами, а 

всі питання щодо управління і розвитку 

вирішують наглядові ради. 

 

Митники у листопаді "здали" до бюджету 

понад 30 мільярдів 

Державна митна служба перерахувала у 

державний бюджет 30,3 млрд грн у листопаді. 

 

Харківські активісти просять ДБР 

розслідувати погрози Добкіна депутатам 

Ради 

Активісти патріотичної громадської організації 

"Світанок", що діє в Харкові, звернулися до 

ДБР з проханням провести розслідування за 

фактом публічних погроз ексдепутата ВР 

Михайла Добкіна на адресу ряду народних 

депутатів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти п'ять разів порушили "тишу", 

втрат немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу п'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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3 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні і в світі відзначається 

Міжнародний день людей з обмеженими 

фізичними можливостями. 

 

Майже пів мільйона дітей на Донбасі 

ризикують здоров'ям - ЮНІСЕФ 

На Донбасі майже пів мільйона дітей 

продовжують стикатися з серйозними 

ризиками для свого фізичного здоров'я та 

психологічного стану. 

 

Де Ніро публічно обізвав Трампа 

"фейковим президентом" 

Американський актор, режисер і продюсер, 

володар премій "Золотий глобус" і "Оскар", 

Роберт Де Ніро публічно назвав главу Білого 

дому "фейковим президентом", а першу сім'ю 

США – "гангстерською". 

 

Як захистити е-скриньку, до якої 

"прив’язані" всі акаунти - поради 

кіберполіції 

Кожний користувач мережі, що має ключову 

електронну поштову скриньку — ту, на яку 

зареєстровані усі його акаунти, повинен надати 

особливу увагу захисту такої скриньки. 

 

"Чемпіони" та "Портрет дівчини у вогні": у 

Києві стартує кінофестиваль толерантності 

У київському кінотеатрі ―Жовтень‖ 5-11 

грудня вперше відбудеться ―Єврофест: кіно 

для кожного‖ - кінофестиваль європейських 

фільмів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829030-3-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2829030-3-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829628-majze-piv-miljona-ditej-na-donbasi-serjozno-rizikuut-zdorovam-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829628-majze-piv-miljona-ditej-na-donbasi-serjozno-rizikuut-zdorovam-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2829628-majze-piv-miljona-ditej-na-donbasi-serjozno-rizikuut-zdorovam-unisef.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829651-de-niro-publicno-nazvav-trampa-fejkovim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829651-de-niro-publicno-nazvav-trampa-fejkovim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2829651-de-niro-publicno-nazvav-trampa-fejkovim-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2829592-ak-zahistiti-eskrinku-do-akoi-privazani-vsi-akaunti-poradi-kiberpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2829592-ak-zahistiti-eskrinku-do-akoi-privazani-vsi-akaunti-poradi-kiberpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2829592-ak-zahistiti-eskrinku-do-akoi-privazani-vsi-akaunti-poradi-kiberpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2829592-ak-zahistiti-eskrinku-do-akoi-privazani-vsi-akaunti-poradi-kiberpolicii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2829656-cempioni-ta-portret-divcini-u-vogni-u-kievi-startue-kinofestival-tolerantnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2829656-cempioni-ta-portret-divcini-u-vogni-u-kievi-startue-kinofestival-tolerantnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2829656-cempioni-ta-portret-divcini-u-vogni-u-kievi-startue-kinofestival-tolerantnosti.html


 

Через негоду у вівторок синоптики 

закликають до обережності 

Метеорологи звертають увагу громадян на 

погіршення погодних умов у вівторок майже 

по всій Україні. 

 

3 грудня: народний календар і астровісник 

Нині Прокла; куди ховається сорока, хто 

скучив за хурделицею і чи всякий ―имеет свой 

ум голова‖. 
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