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ТОП 

 

Пожежа в коледжі: студенти кажуть, що 

пожежна тривога не спрацювала 

Під час пожежі в Одеському коледжі 

економіки, права та готельно-ресторанного 

бізнесу на Троїцькій вулиці не прозвучало 

жодних тривожних сигналів або оголошень, 

тому багато хто не одразу дізнався про 

загоряння. 

 

Зеленський призначив закрите засідання 

РНБО на суботу 

Президент України Володимир Зеленський 

проведе закрите засідання Ради національної 

безпеки і оборони України напередодні 

зустрічі з лідерами нормандської четвірки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831286-pozeza-v-koledzi-studenti-kazut-so-pozezna-trivoga-ne-spracuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831286-pozeza-v-koledzi-studenti-kazut-so-pozezna-trivoga-ne-spracuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831286-pozeza-v-koledzi-studenti-kazut-so-pozezna-trivoga-ne-spracuvala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831225-zelenskij-priznaciv-zakrite-zasidanna-rnbo-na-subotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831225-zelenskij-priznaciv-zakrite-zasidanna-rnbo-na-subotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831225-zelenskij-priznaciv-zakrite-zasidanna-rnbo-na-subotu.html


 

На військовій базі США в Перл Харборі 

сталася стрілянина 

На об'єднаній військовій базі США в Перл 

Харборі стався інцидент із застосуванням 

вогнепальної зброї. 

 

Радбез ООН про ракетні запуски КНДР: Ми 

засуджуємо ці провокаційні дії 

Європейські члени Радбезу ООН виступили із 

засудженням недавніх ракетних пусків 

Північної Кореї та вказали на необхідність 

чіткої імплементації чинного проти КНДР 

режиму санкцій. 

 

Трамп планує дати $250 мільйонів для нової 

оборонної допомоги Україні – Пентагон 

Президент США Дональд Трамп у проєкті 

бюджету на 2021 фінансовий рік 

пропонуватиме виділити щонайменше $250 

млн на допомогу Україні у сфері безпеки й 

оборони, в тому числі, на придбання 

протитанкових ракет "Джавелін".

СВІТ 

 

Пентагон не виключає агресивних дій з боку 

Ірану 

У Пентагоні заявили, що не виключають 

агресивних дій з боку Ірану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831264-na-vijskovij-bazi-ssa-v-perl-harbori-stalasa-strilanina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831264-na-vijskovij-bazi-ssa-v-perl-harbori-stalasa-strilanina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831264-na-vijskovij-bazi-ssa-v-perl-harbori-stalasa-strilanina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831262-radbez-oon-pro-raketni-zapuski-kndr-mi-zasudzuemo-ci-provokacijni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831262-radbez-oon-pro-raketni-zapuski-kndr-mi-zasudzuemo-ci-provokacijni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831262-radbez-oon-pro-raketni-zapuski-kndr-mi-zasudzuemo-ci-provokacijni-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831242-tramp-planue-dati-250-mln-dla-novoi-oboronnoi-dopomogi-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831242-tramp-planue-dati-250-mln-dla-novoi-oboronnoi-dopomogi-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831242-tramp-planue-dati-250-mln-dla-novoi-oboronnoi-dopomogi-ukraini-pentagon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831217-pentagon-ne-viklucae-agresivnih-dij-z-boku-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831217-pentagon-ne-viklucae-agresivnih-dij-z-boku-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831217-pentagon-ne-viklucae-agresivnih-dij-z-boku-iranu.html


 

Сенат США обговорить нові санкції проти 

Росії 

Сенатський комітет з міжнародних відносин 

Конгресу США наступного тижня проведе 

голосування щодо законопроєкту, який 

передбачає запровадження санкцій проти Росії 

за втручання Кремля в американські вибори й 

агресію проти України. 

 

Китай висловив протест щодо нових 

санкцій США за утиски уйгурів 

КНР висловила протест проти схвалення 

Палатою представників Конгресу США 

законопроєкту про посилення тиску на Пекін у 

зв'язку з утисками мусульман уйгурської 

національності у Китаї. 

 

Навальний розповів про приватний літак 

жінки прем'єра РФ Медведєва 

Фонд боротьби з корупцією Олексія 

Навального підготував розслідування про те, 

що дружина прем'єра Світлана Медведєва 

незаконно користується літаком Bombardier 

вартістю $50 млн з ціною експлуатація $10 тис. 

на годину. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Сенатор пояснив, чому Україна має 

вистояти в боротьбі з Росією 

Сполучені Штати мають прямий інтерес в 

тому, щоби Україна досягла успіху в 

протистоянні російській агресії, тому що в 

іншому разі це призведе до перерозподілу 

кордонів у світі та підірве міжнародний 

порядок, який відстоюють США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831297-senat-ssa-obgovorit-novi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831297-senat-ssa-obgovorit-novi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831297-senat-ssa-obgovorit-novi-sankcii-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831250-kitaj-visloviv-protest-sodo-novih-sankcij-ssa-za-utiski-ujguriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831250-kitaj-visloviv-protest-sodo-novih-sankcij-ssa-za-utiski-ujguriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831250-kitaj-visloviv-protest-sodo-novih-sankcij-ssa-za-utiski-ujguriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831231-navalnij-rozpoviv-pro-privatnij-litak-zinki-premera-rf-medvedeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831231-navalnij-rozpoviv-pro-privatnij-litak-zinki-premera-rf-medvedeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2831231-navalnij-rozpoviv-pro-privatnij-litak-zinki-premera-rf-medvedeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831235-senator-poasniv-comu-ukraina-mae-vistoati-v-borotbi-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831235-senator-poasniv-comu-ukraina-mae-vistoati-v-borotbi-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831235-senator-poasniv-comu-ukraina-mae-vistoati-v-borotbi-z-rosieu.html


 

Наявність окупованих територій не 

перешкоджає зближенню з ЄС – 

Єврокомісар 

Проблеми, які Україна, Грузія і Молдова 

мають у відносинах з Росією, включаючи 

наявність тимчасово окупованих територій, не 

є перешкодою для подальшого зближення цих 

країн з Євросоюзом. 

 

Прокуратура Нью-Йорка поспілкувалась з 

Коболєвим щодо справи Джуліані 

Федеральні прокурори Нью-Йорка, які 

розслідують справу Руді Джуліані та його 

партнерів – Парнаса та Фрумана – звернулися 

за свідченнями до генерального директора 

НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. 

 

На зустрічі в Парижі Кремль нав'язуватиме 

"власну гру" – експерт 

Мирні зусилля щодо врегулювання на Донбасі, 

які прагне реалізувати українська сторона на 

зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі, є 

важливим кроком, але Росія, скоріше за все 

продовжить нав'язувати власну гру та 

ігнорувати домовленості. 

 

Нафтогаз відреагував на заяву Путіна про 

―неприйнятні умови транзиту‖ 

Україна впроваджує європейську методологію 

розрахунку тарифу транзиту газу, і 

український тариф ніяк не може вважатися 

завищеним, як це коментує російська сторона. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831229-naavnist-okupovanih-teritorij-ne-pereskodzae-zblizennu-z-es-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831229-naavnist-okupovanih-teritorij-ne-pereskodzae-zblizennu-z-es-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831229-naavnist-okupovanih-teritorij-ne-pereskodzae-zblizennu-z-es-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831229-naavnist-okupovanih-teritorij-ne-pereskodzae-zblizennu-z-es-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831289-prokuratura-nujorka-pospilkuvalas-z-kobolevim-sodo-spravi-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831289-prokuratura-nujorka-pospilkuvalas-z-kobolevim-sodo-spravi-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831289-prokuratura-nujorka-pospilkuvalas-z-kobolevim-sodo-spravi-dzuliani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831266-na-zustrici-v-parizi-kreml-navazuvatime-vlasnu-gru-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831266-na-zustrici-v-parizi-kreml-navazuvatime-vlasnu-gru-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831266-na-zustrici-v-parizi-kreml-navazuvatime-vlasnu-gru-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831198-naftogaz-vidreaguvav-na-zaavu-putina-pro-neprijnatni-umovi-tranzitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831198-naftogaz-vidreaguvav-na-zaavu-putina-pro-neprijnatni-umovi-tranzitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831198-naftogaz-vidreaguvav-na-zaavu-putina-pro-neprijnatni-umovi-tranzitu.html


 

Президент зустрівся з представниками 

церков і релігійних організацій України 

Президент Володимир Зеленський напередодні 

саміту в Нормандському форматі зустрівся з 

представниками церков і релігійних 

організацій України. 

 

Малюська про оновлений ринок землі: 

Рейдерства не буде 

В Україні не буде рейдерства на тому рівні, на 

якому це відчувають громадяни, до того часу, 

як відкриють новий ринок землі. 

 

Суд частково задовільнив апеляцію 

Садового на запобіжний захід 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду розглянула та частково задовільнила 

скаргу міського голови Львова Андрія 

Садового на запобіжний захід у вигляді застави 

в 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень. 

 

Новосад спростовує введення принципу 

"гроші за школярем" 

Міністр освіти та науки Ганна Новосад 

запевнила, що принцип "гроші ходять за 

школярем", про який анонсував Прем'єр-

міністр Олексій Гончарук, не буде 

впроваджуватися. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831202-prezident-zustrivsa-z-predstavnikami-cerkov-i-religijnih-organizacij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831202-prezident-zustrivsa-z-predstavnikami-cerkov-i-religijnih-organizacij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831202-prezident-zustrivsa-z-predstavnikami-cerkov-i-religijnih-organizacij-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831214-maluska-pro-onovlenij-rinok-zemli-rejderstva-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831214-maluska-pro-onovlenij-rinok-zemli-rejderstva-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2831214-maluska-pro-onovlenij-rinok-zemli-rejderstva-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831239-sud-castkovo-zadovilniv-apelaciu-sadovogo-na-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831239-sud-castkovo-zadovilniv-apelaciu-sadovogo-na-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2831239-sud-castkovo-zadovilniv-apelaciu-sadovogo-na-zapobiznij-zahid.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831196-novosad-sprostovue-vvedenna-principu-grosi-za-skolarem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831196-novosad-sprostovue-vvedenna-principu-grosi-za-skolarem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2831196-novosad-sprostovue-vvedenna-principu-grosi-za-skolarem.html


 

Окупанти тричі порушили "тишу", втрат 

немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу тричі порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

 

ОБСЄ нарахувала майже 70 вибухів на 

Донбасі 

Організація з безпеки та співробітництва в 

Європі у середу зафіксувала на Донбасі 67 

вибухів. 

 

На Донеччині черговий ексбойовик здався 

правоохоронцям — поліція 

У Бахмутському районі на Донеччині 

правоохоронцям здався чоловік, який був 

патрульним у бойовиків, наразі поліція 

перевіряє діяльність колишнього найманця. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні і в світі відзначають 

Міжнародний день волонтерів 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831287-okupanti-trici-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831287-okupanti-trici-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831287-okupanti-trici-porusili-tisu-vtrat-nemae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831272-obse-narahuvala-majze-70-vibuhiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831272-obse-narahuvala-majze-70-vibuhiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831272-obse-narahuvala-majze-70-vibuhiv-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831268-na-doneccini-cergovij-eksbojovik-zdavsa-pravoohoroncam-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831268-na-doneccini-cergovij-eksbojovik-zdavsa-pravoohoroncam-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2831268-na-doneccini-cergovij-eksbojovik-zdavsa-pravoohoroncam-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830603-5-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2830603-5-grudna-pamatni-dati.html


 

В Укрінформі презентують гуманітарний 

проєкт "28. Музика гідності" 

В Укрінформі 5 грудня відбудеться 

презентація гуманітарного проєкту "28. 

МУЗИКА ГІДНОСТІ" київського художника 

Ігоря Редкіна, спрямованого на підтримку 

обдарованих дітей у музичній царині. 

 

Від -13° до +10°: синоптики прогнозують 

"температурні гойдалки" 

В Україні у четвер невеликий сніг ймовірний 

лише у східних, Чернігівській, Сумській та 

Полтавській областях, на дорогах подекуди 

ожеледиця, вдень 0-5° тепла. 

 

5 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Прокопа; не збиваймося зі 

шляху і поєднуємо практику з романтикою. 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2829515-28-muzika-gidnosti-mitci-zbiraut-grosi-na-instrumenti-dla-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2829515-28-muzika-gidnosti-mitci-zbiraut-grosi-na-instrumenti-dla-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2829515-28-muzika-gidnosti-mitci-zbiraut-grosi-na-instrumenti-dla-obdarovanih-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831160-vid-13-do-10-sinoptiki-prognozuut-temperaturni-gojdalki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831160-vid-13-do-10-sinoptiki-prognozuut-temperaturni-gojdalki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2831160-vid-13-do-10-sinoptiki-prognozuut-temperaturni-gojdalki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2830649-5-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2830649-5-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

