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ТОП 

 

Поліція показала зброю, з якої ймовірно 

вбили сина депутата Соболєва 

За даними поліції, кілери, які вчинили замах на 

депутата Київради В'ячеслава Соболєва, 

використовували карабін із недорогим 

китайським оптичним прицілом. 

 

Адвокат родин Небесної сотні Закревська 

припинила голодування 

Адвокат Євгенія Закревська повідомила 4 

грудня, що вона припинила голодування, яке 

тримала через загрозу припинення 

розслідування справ Майдану. 
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У Зеленського затвердили п'ять сценаріїв 

реінтеграції Донбасу 

В Офісі Президента відбулася координаційна 

нарада в рамках підготовки до «нормандського 

саміту», на ній обговорили можливі сценарії 

реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей. 

 

Імпічмент Трампа: демократи затвердили 

звіт про розслідування 

Комітет з питань розвідки Палати 

представників США, який контролюється 

демократами, затвердив голосуванням у 

вівторок звіт за результатами розслідування з 

імпічменту. 

 

США посилили санкції проти Венесуели за 

нелегальний експорт нафти 

Сполучені Штати запровадили санкції проти 

шести суден державної компанії Венесуели 

PDVSA, які використовувалися режимом 

Мадуро для нелегальних постачань нафти на 

Кубу. 

СВІТ 

 

Трамп анонсував проведення саміту G7 у 

резиденції Кемп-Девід 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

саміт "Великої сімки" у 2020 році відбудеться 

у його президентській резиденції Кемп-Девід. 
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Сербія припинить купувати зброю у Москви 

Після критики лідерами західних країн 

останніх угод Сербії з РФ президент 

Александр Вучич заявив, що Белград 

припинить купувати зброю у Москви. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Трамп: "Україна і Росія воюють занадто 

довго" 

Президент США наголосив на необхідності 

досягнення миру між Україною та Росією, 

адже, за його словами, війна триває вже 

"занадто довго". 

 

Відповідальний за Україну дипломат 

Держдепу вилетів до Києва 

Виконувач обов'язків помічника держсекретаря 

США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер 

вирушив у європейське турне, яке в середу 

розпочне візитом до Києва. 

 

Рада ухвалила закон про обмін податковою 

інформацією зі США 

Верховна Рада внесла зміни до деяких законів 

та Податкового кодексу у зв'язку з 

ратифікацією Угоди між урядом України та 

урядом США для поліпшення виконання 

податкових правил й застосування положень 

закону США "Про податкові вимоги до 

іноземних рахунків" (FATCA). 
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У парламенті Угорщини спростували заяву 

спікера Держдуми про захист меншин - МЗС 

МЗС України ознайомилося з інформацією 

щодо заяви спікера Держдуми РФ В'ячеслава 

Володіна про звернення парламенту Угорщини 

з проханням об’єднати зусилля для захисту 

національних меншин в Україні. 

 

У МЗС обговорили взаємодію України і 

Вірменії з діаспорами 

Заступник міністра Василь Боднар обговорив з 

головним уповноваженим Республіки Вірменія 

у справах діаспори Заре Сінаняном досвід двох 

держав у стосунках з діаспоральними 

осередками. 

УКРАЇНА 

 

Колишньому колезі Труби повідомили про 

підозру за вимагання хабара 

Колишньому посадовцю Генеральної 

прокуратури України, якого викрили на 

отриманні $75 тис. хабара, повідомили про 

підозру. 

 

Милованов назвав області з найнижчими 

зарплатами 

У кількох областях України середньомісячна 

зарплата ледь перевищує 8 тис. гривень, а в 

одній не дотягує і до цього показника. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти сім разів порушили “тишу”, 

втрат немає 

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні християни східного обряду 

святкують Введення в храм Пресвятої 

Богородиці, або, як кажуть в народі – Третю 

Пречисту. 

 

В Україну йде потепління, на півдні 

"прогріє" до +10° 

В Україні у середу, 4 грудня, буде хмарно з 

проясненнями, без істотних опадів, на дорогах 

країни подекуди ожеледиця. 

 

4 грудня: народний календар і астровісник 

Зустрічаймо третю Пречисту; навіщо сьогодні 

посипати пороги свяченим маком, чи варто 

ходити в гості та пірнаємо вслід за Рибами. 
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