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ТОП 

 

Україна звернулася до ЄС за новим пакетом 

фінансової підтримки - Буца 

Україна просить Європейський Союз надати 

додаткову підтримку для забезпечення 

стабільного державного фінансування 

упродовж кількох наступних років. 

 

 

Штати координують нові санкції проти 

Росії із союзниками – Білий дім 

Процес підготовки санкцій проти Росії з боку 
США відбувається в тісній взаємодії та 

координації із союзниками й партнерами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361395-ukraina-zvernulasa-do-es-za-novim-paketom-finansovoi-pidtrimki-buca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361395-ukraina-zvernulasa-do-es-za-novim-paketom-finansovoi-pidtrimki-buca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361331-stati-koordinuut-novi-sankcii-proti-rosii-iz-souznikami-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361331-stati-koordinuut-novi-sankcii-proti-rosii-iz-souznikami-bilij-dim.html


 

Tesla завершила перенесення головного 

офісу в Техас 

Американська компанія Tesla з виробництва 
електроавтомобілів, зарядного та іншого 

обладнання, завершила процес перенесення 

центрального офісу зі штату Каліфорнія до 

столиці Техасу, міста Остін. 

 

 

Стрілянина в школі Мічигана: 15-річного 

нападника звинувачують у тероризмі 

Учень старшої школи містечка Оксфорд (штат 

Мічиган) який чинив стрілянину у своєму 
навчальному закладі та вбив чотирьох осіб, 

звинувачується у вбивстві першого ступеню і 

тероризмі. 

 

 

Президент Moderna прогнозує створення 

вакцини проти штаму Omicron у березні 

Президент американської біотехнологічної 

компанії Moderna Стівен Хоге заявив, що 

вакцину від штаму коронавірусу 
Omicron можуть зробити вже у березні 2022 

року. 

 

У світі зафіксували понад 263,7 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 2 грудня зафіксовано 
понад 263,7 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 238 млн 

осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3361363-tesla-zaversila-perenesenna-golovnogo-ofisu-v-tehas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3361363-tesla-zaversila-perenesenna-golovnogo-ofisu-v-tehas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361341-strilanina-v-skoli-micigana-15ricnogo-napadnika-zvinuvacuut-u-terorizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361341-strilanina-v-skoli-micigana-15ricnogo-napadnika-zvinuvacuut-u-terorizmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361369-prezident-moderna-prognozue-stvorenna-vakcini-proti-stamu-omicron-u-berezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361369-prezident-moderna-prognozue-stvorenna-vakcini-proti-stamu-omicron-u-berezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361416-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2637-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361416-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2637-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html


СВІТ 

 

ЄС підготував санкції проти «Белавіа» та 

провідних підприємств Білорусі – ЗМІ 

Білоруський національний перевізник 
«Белавіа», кілька провідних підприємств РБ, а 

також сирійська авіакомпанія Cham Wings 

Airlines присутні в переліку санкцій, які готує 

Євросоюз у зв’язку з міграційною кризою, 

спричиненою режимом у Мінську. 

 

 

Міятович занепокоєна відсутністю гарантій 

доступу правозахисників до кордону з 

Білорусю 

Прийняті у Польщі поправки до закону про 
захист державного кордону матимуть 

негативний вплив на забезпечення свободи 

пересування, зібрань і вираження поглядів на 

східному кордоні Польщі. 

 

Генсек ООН розкритикував закриття 

кордонів через штам Omicron 

Вибіркові обмеження на міжнародні подорожі 

не допомагають у боротьбі із новим штамом 

COVID-19 та є дискримінаційними.

 

 

Папа Римський цього тижня відвідає 

Грецію 

Папа Римський Франциск відвідає Грецію 4-6 

грудня, де зустрінеться з вищими ієрархами 

Православної церкви.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361405-es-pidgotuvav-sankcii-proti-belavia-ta-providnih-pidpriemstv-bilorusi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361405-es-pidgotuvav-sankcii-proti-belavia-ta-providnih-pidpriemstv-bilorusi-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361371-miatovic-zanepokoena-vidsutnistu-garantij-dostupu-pravozahisnikiv-do-kordonu-z-bilorusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361371-miatovic-zanepokoena-vidsutnistu-garantij-dostupu-pravozahisnikiv-do-kordonu-z-bilorusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361371-miatovic-zanepokoena-vidsutnistu-garantij-dostupu-pravozahisnikiv-do-kordonu-z-bilorusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361371-miatovic-zanepokoena-vidsutnistu-garantij-dostupu-pravozahisnikiv-do-kordonu-z-bilorusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361393-gensek-oon-rozkritikuvav-zakritta-kordoniv-cerez-stam-omicron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361393-gensek-oon-rozkritikuvav-zakritta-kordoniv-cerez-stam-omicron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361373-papa-rimskij-cogo-tizna-vidvidae-greciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361373-papa-rimskij-cogo-tizna-vidvidae-greciu.html


 

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Світ посилає усе жорсткіші сигнали Росії — 

голова делегації у Парламентській Асамблеї 

НАТО 

З огляду на нарощування російської військової 
присутності на кордонах України сигнали 

світової спільноти щодо Кремля стають 

жорсткішими.

 

 

Країни НАТО чітко відповіли на заклик 

України щодо стримування Росії - Кулеба 

Країни-члени НАТО дуже чітко відповіли на 
заклик України поглиблювати співробітництво 

у військово-технічній сфері, надсилати чіткі 

сигнали Росії про непосильність збройної 

агресії та працювати над санкціями. 

 

Канада та Британія непохитні у своїй 

підтримці України ЗАЯВА  

Канада та Великобританія непохитні у своїй 

підтримці територіальної цілісності та 

суверенітету України. 

 

 

Науседа: Захід має стримати Росію від 

вторгнення в Україну 

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що 

Захід має зробити все, щоб стримати Росію від 

вторгнення в Україну. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361379-svit-posilae-use-zorstkisi-signali-rosii-golova-delegacii-u-parlamentskij-asamblei-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361379-svit-posilae-use-zorstkisi-signali-rosii-golova-delegacii-u-parlamentskij-asamblei-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361379-svit-posilae-use-zorstkisi-signali-rosii-golova-delegacii-u-parlamentskij-asamblei-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361379-svit-posilae-use-zorstkisi-signali-rosii-golova-delegacii-u-parlamentskij-asamblei-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361339-kraini-nato-citko-vidpovili-na-zaklik-ukraini-sodo-strimuvanna-rosii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361339-kraini-nato-citko-vidpovili-na-zaklik-ukraini-sodo-strimuvanna-rosii-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361401-kanada-ta-britania-nepohitni-u-svoij-pidtrimci-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3361401-kanada-ta-britania-nepohitni-u-svoij-pidtrimci-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361335-nauseda-zahid-mae-strimati-rosiu-vid-vtorgnenna-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361335-nauseda-zahid-mae-strimati-rosiu-vid-vtorgnenna-v-ukrainu.html


 

Німеччина готова допомагати Україні 

здійснити енергетичний перехід 

Німецькі компанії готові співпрацювати з 
Україною в енергетичній галузі, а уряд ФРН – 

допомагати в здійсненні енергетичного 

переходу.

 

УКРАЇНА 

 

Рада почне розгляд бюджету-2022 у другому 

читанні 

Верховна Рада на засіданні в четвер, 2 грудня, 
розпочне розгляд у другому читанні 

законопроєкту "Про державний бюджет 

України на 2022 рік".  

 

НКРЕКП підвищила тариф Укренерго на 

передачу електроенергії на 17,6% 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, (НКРЕКП) збільшила 

тариф НЕК "Укренерго" на 

 

 

Офіс генпрокурора показав Зеленському 

карту потенційних інцидентів кібербезпеки 

Президентові Володимиру Зеленському в 

Офісі генпрокурора презентували карти 

потенційних інцидентів кібербезпеки та 

статистики кримінальної протиправності. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361400-nimeccina-gotova-dopomagati-ukraini-zdijsniti-energeticnogo-perehodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361400-nimeccina-gotova-dopomagati-ukraini-zdijsniti-energeticnogo-perehodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361420-rada-pocne-rozglad-budzetu2022-u-drugomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361420-rada-pocne-rozglad-budzetu2022-u-drugomu-citanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361326-nkrekp-pidvisila-tarif-ukrenergo-na-peredacu-elektroenergii-na-176.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361326-nkrekp-pidvisila-tarif-ukrenergo-na-peredacu-elektroenergii-na-176.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361329-prezident-v-ofisi-genprokurora-oznajomivsa-z-kartami-zlocinnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361329-prezident-v-ofisi-genprokurora-oznajomivsa-z-kartami-zlocinnosti.html


 

Держава й церква мають взаємодіяти на 

благо суспільства – Шмигаль 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з 
представниками Всеукраїнської Ради Церков і 

релігійних організацій для обговорення 

перспектив взаємодії на благо суспільства. 

 

Акції у центрі Києва відбулися без 

порушень правопорядку - поліція 

Акції у центрі Києва пройшли без порушень 

правопорядку. 

 

 

У Львові перепоховають захисника 

Донецького аеропорту Олександра Бондаря 

У Львові 4 грудня перепоховають захисника 

Донецького аеропорту Олександра Бондаря, 

який загинув у ДАПі у 2015 році та був 

похований у Дніпрі як невідомий.

 

 

Україна сприятиме інвестиціям у космічний 

туризм - глава Держкосмосу 

Україна готова усіляко сприяти приватним 
інвестиціям у розвиток космічного туризму в 

країні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361389-derzava-j-cerkva-maut-vzaemodiati-na-blago-suspilstva-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361389-derzava-j-cerkva-maut-vzaemodiati-na-blago-suspilstva-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3361337-zahodi-u-centri-kieva-vidbulisa-bez-porusen-pravoporadku-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3361337-zahodi-u-centri-kieva-vidbulisa-bez-porusen-pravoporadku-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361403-u-lvovi-perepohovaut-zahisnika-doneckogo-aeroportu-oleksandra-bondara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3361403-u-lvovi-perepohovaut-zahisnika-doneckogo-aeroportu-oleksandra-bondara.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3361385-ukraina-spriatime-investiciam-u-kosmicnij-turizm-golova-dkau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3361385-ukraina-spriatime-investiciam-u-kosmicnij-turizm-golova-dkau.html


 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на четвер, 2 

грудня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 27,2296 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 13 531 випадок COVID-19 

В Україні минулої доби виявлено 13 531 

випадок зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У зоні ООС минулої доби загинув 

український боєць 

Упродовж минулої доби, 1 грудня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 

порушення режиму припинення вогню, 1 з 

яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння. 

 

 

ОБСЄ виявила зенітний ракетний комплекс 

в житловому районі окупованої 

Катеринівки 

СММ ОБСЄ зафіксувала зенітний ракетний 

комплекс "Стріла-10", розміщений із 
порушенням ліній відведення на території 

об’єкту в житловому кварталі Катеринівки, що 

на окупованій Луганщині. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361418-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3361418-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361424-v-ukraini-za-dobu-13-531-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361424-v-ukraini-za-dobu-13-531-vipadok-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361411-u-zoni-oos-minuloi-dobi-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361411-u-zoni-oos-minuloi-dobi-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361375-obse-viavila-zenitnij-raketnij-kompleks-v-zitlovomu-rajoni-okupovanoi-katerinivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361375-obse-viavila-zenitnij-raketnij-kompleks-v-zitlovomu-rajoni-okupovanoi-katerinivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361375-obse-viavila-zenitnij-raketnij-kompleks-v-zitlovomu-rajoni-okupovanoi-katerinivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361375-obse-viavila-zenitnij-raketnij-kompleks-v-zitlovomu-rajoni-okupovanoi-katerinivki.html


 

ОБСЄ минулої доби нарахувала понад 270 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ упродовж минулої 
доби зафіксувала 265 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 6 

таких порушень на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 грудня: народний календар і астровісник 

Сприятлива енергетика цього дня допоможе у 

будь-яких побутових справах 

 

 

WTA відмовилась проводити турніри у 

Китаї через зниклу тенісистку 

Очільник WTA Стів Саймон офіційно 

повідомив, що асоціація прийняла рішення 
призупинити проведення всіх турнірів у Китаї 

через 

 

В Арктиці через глобальне потепління дощ 

скоро замінить сніг - учені 

Учені канадського університету Манітоби 

з'ясували, що через глобальне потепління в 

Арктиці буде випадати більше дощу, ніж снігу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361365-obse-minuloi-dobi-narahuvala-ponad-270-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3361365-obse-minuloi-dobi-narahuvala-ponad-270-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361249-2-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3361249-2-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3361383-wta-vidmovilas-provoditi-turniri-u-kitai-cerez-zniklu-tenisistku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3361383-wta-vidmovilas-provoditi-turniri-u-kitai-cerez-zniklu-tenisistku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361324-v-arktici-cerez-globalne-poteplinna-dos-skoro-zaminit-snig-uceni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3361324-v-arktici-cerez-globalne-poteplinna-dos-skoro-zaminit-snig-uceni.html


 

У США виявили перший випадок штаму 

Omicron - заразилась повністю вакцинована 

людина 

Органи системи охорони здоров’я США 

виявили перший випадок зараження новим 

варіантом коронавірусу, відомим як Omicron.

 

 

Алек Болдуїн про смерть Гатчінс: Я не 

натискав на спусковий гачок 

Актор Алек Болдуїн стверджує, що не 

натискав на спусковий гачок під час інциденту, 
що призвів до загибелі операторки Галини 

Гатчінс.

 

 

У Канаді виявили перші випадки 

інфікування COVID-19 тварин у дикій 

природі 

У Канаді виявили три перші випадки 

інфікування диких тварин вірусом COVID-19.

 

У заповіднику «Ганнина Пустинь» 

розповідають про письменників періоду 

Української революції 

На Чернігівщині в історико-меморіальному 
музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша 

"Ганнина Пустинь" відкрили виставку, 

присвячену письменникам періоду Української 

революції 1917-1921 років. 
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Як працюватимуть гірськолижні курорти 

під час карантину - у МОЗ затвердили 

правила 

Заступник міністра охорони здоров'я - 

головний державний санітарний лікар Ігор 

Кузін затвердив постанову, якою визначаються 

протиепідемічні заходи під час роботи 

гірськолижних курортів на період карантину.

 

 

2 грудня. Пам’ятні дати 

Щороку 2 грудня відзначається Міжнародний 

день боротьби за скасування рабства.
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