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ТОП 

 

У лобіювання проти санкцій стосовно Nord 

Stream 2 вклали мільйони доларів - ЗМІ 

На лобіювання газопроводу Nord Stream 2 

витрачаються мільйони доларів, що ускладнює 

внесення санкцій проти нього до закону США 

про фінансування національної оборони на 

2022 рік. 

 

Запуск Nord Stream 2 призведе до 

«розмноження» поборників Путіна в 

Німеччині – Гербст 

Крім створення енергетичної катастрофи для 

Європи, а також посилення військової загрози 

для України, Nord Stream 2 збільшить 

негативний вплив
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Єрмак удруге за тиждень поговорив з 

радником Байдена 

Керівник Офісу Президента України Андрій 
Єрмак провів телефонну розмову з радником 

глави Білого дому Джейком Салліваном. 

 

Як «фонди майбутнього» працюють у 

країнах, багатих на нафту  ІНФОГРАФІКА 

Президент України внесе законопроєкт про 

економічний паспорт українця 

 

Меркель офіційно попрощалась із посадою 

Прощання Ангели Меркель з посадою 
канцлера ФРН пройшло ввечері 2 грудня в 

формі традиційного військового 

церемоніального акту проводів - Der Große 

Zapfenstreich.

 

 

ООН: у світі дорожчають продукти, 

найбільше – молоко і зерно 

Світові ціни на продовольство зростають 

четвертий місяць поспіль під впливом 

активного попиту на пшеницю та молочну 

продукцію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3362111-ermak-udruge-za-tizden-pogovoriv-z-radnikom-bajdena.html
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The New York Times назвала десятку 

найкращих книжок 2021 року СПИСОК  

Американська газета The New York Times 
оприлюднила свою версію десятки найкращих 

книжок, які побачили світ упродовж 2021 року.

 

 

Від 12 до 20 гривень: Кличко назвав 

майбутні ціни на проїзд у столиці 

Віталій Кличко розповів, скільки коштуватиме 
проїзд у громадському транспорті столиці 

після завершення опалювального сезону. 

 

У світі зафіксували понад 264,7 мільйона 

COVID-випадків 

У світі станом на ранок 3 грудня зафіксували 

264 473 438 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Конгрес США ухвалив законопроєкт, який 

дозволяє уникнути шатдауну 

Обидві палати Конгресу США ухвалили 
законопроєкт, який продовжує фінансування 

федеральних установ на два 
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Канцлер Австрії заявив про готовність 

скласти повноваження 

Федеральний канцлер Австрії Александер 
Шалленберг повідомив про готовність скласти 

повноваження, тільки-но Австрійська народна 

партія (АНП) обере керівника на заміну 

Себастіану Курцу. 

 

Хунта М'янми причетна до вбивства 65 

демонстрантів - правозахисники 

Правозахисна організація Human Rights Watch 

оприлюднила звіт, згідно з яким у березні 
цього року силовики вбили у М’янмі 

щонайменше 65 протестувальників. 

 

У Нью-Йорку озброєний чоловік біля штаб-

квартири ООН здався поліції 

Чоловік зі зброєю біля штаб-квартири ООН 

здався поліції, передає кореспондент 

Укрінформу у Нью-Йорку.

 

 

У Сирії терористи ІДІЛ напали на автобуси 

з робітниками, десятеро загиблих 

Десятеро людей загинули, а ще одна особа 

отримала поранення унаслідок нападу на 

автобуси з робітниками на нафтовому 

родовищі у Сирії.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3362123-kancler-avstrii-zaaviv-pro-gotovnist-sklasti-povnovazenna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3362058-u-nujorku-ozbroenij-colovik-bila-stabkvartiri-oon-zdavsa-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3362074-u-sirii-teroristi-idil-napali-na-avtobusi-z-robitnikami-desatero-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3362074-u-sirii-teroristi-idil-napali-na-avtobusi-z-robitnikami-desatero-zagiblih.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна закликала Росію припинити 

ескалацію та повернутися за стіл 

переговорів 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

закликав Росію утриматися від нової 

військової атаки на Україну та повернутися за 

стіл переговорів. 

 

 

Зеленський і Трюдо обговорили посилення 

санкцій проти Росії та ситуацію на кордоні 

Президент України Володимир Зеленський і 

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під 
час телефонної розмови погодилися з 

необхідністю напрацювання механізмів 

санкційного тиску на Росію у разі ескалації 

проти України. 

 

 

Польща під час головування в ОБСЄ 

наполягатиме на реалізації Мінських угод 

Під час Польського головування в ОБСЄ 

наступного року Варшава зосереджуватиме 

увагу на ситуації, що склалася на сході 

України. 

 

Кулеба: 36 країн ОБСЄ підтримали 

ініціативу України щодо моніторингу за 

кордоном з Росією 

Запропонований Україною проєкт рішення 

Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження 

Спеціальної моніторингової місії (СММ) за 
українсько-російським кордоном отримав 

підтримку ще 36 країн-учасниць Організації.
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В ОБСЄ ніхто не вірить російським 

наративам про Україну - Кулеба 

Міністерська зустріч ОБСЄ засвідчила, що у 
заяви Росії про те, буцімто Україна порушує 

Мінські домовленості, ніхто не вірить. 

 

США готують «цілий список варіантів» у 

відповідь на агресію Росії - Псакі 

Крім економічних санкцій у відповідь на 

агресію Росії, які пообіцяв напередодні 
держсекретар США, офіційний Вашингтон 

готовий реалізувати цілий список інших опцій, 

у тому числі щодо посилення оборонної 

підтримки України.

 

 

Ісландія закликає Росію повернути Крим 

Україні 

Ісландія повністю підтримує суверенітет та 

територіальну цілісність України і закликає 

Росію повернути Києву контроль над 

тимчасово окупованим Кримом. 

 

До координаційної мережі в рамках 

Кримської платформи долучилися вже 36 

країн - Кулеба 

До координаційної мережі учасників 

Кримської платформи на рівні міністерств 

закордонних справ приєдналися вже 36 країн.
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УКРАЇНА  

 

Венедіктова активізує понад 200 справ 

стосовно підприємств і осіб «з орбіти 

впливової людини» 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

заявила про намір активізувати розслідування 

понад 200 справ, які стосуються суб’єктів 

господарювання й окремих осіб «з орбіти 

впливової людини».

 

 

На Буковині ділки підробляли понад тисячу 

COVID-документів на місяць - СБУ 

У Чернівецькій області викрили масштабну 
схему підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-

тестів. Щомісяця клієнтами ділків були більш 

як тисяча осіб.

 

 

На Чернігівщині силовики відпрацювали 

взаємодію в разі масового прориву кордону 

У Чернігівській області відбулася операція 

«Полісся», учасники якої відпрацювали 

реагування на спроби масового прориву 

кордону нелегальними мігрантами.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 3 
грудня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 6 копійок - до 27,2933 грн за долар. 
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В Україні – 13 777 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 13 777 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу шість разів зривали 

«тишу» у зоні ООС, поранений військовий 

Упродовж минулої доби, 2 грудня, російсько-
окупаційні війська шість разів порушували 

режим припинення вогню. Внаслідок ворожих 

дій один військовослужбовець дістав 

поранення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 грудня: народний календар і астровісник 

Зірки радять заряджатися позитивною енергією 

 

Федоров розповів, як виправляють 

проблеми з COVID-сертифікатами в «Дії» 

У Міністерстві цифрової трансформації 
намагаються автоматизовано виправляти 

кожну проблему, пов’язану з генеруванням 

COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3362137-fedorov-rozpoviv-ak-vipravlaut-problemi-z-covidsertifikatami-v-dii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3362137-fedorov-rozpoviv-ak-vipravlaut-problemi-z-covidsertifikatami-v-dii.html


 

Українці в Нідерландах долучилися до акції 

«Свята без тата» 

Українська громада в Нідерландах долучилася 
до благодійної акції «Свята без тата», яка була 

започаткована, щоб допомогти дітям героїв 

Майдану та АТО/ОСС отримати подарунки на 

Різдвяні свята.  

 

Артінсталяція у Дніпрі перемогла в 

міжнародному конкурсі світлового дизайну 

Лазерна артінсталяція на базі димарів 

недіючого заводу у місті Дніпро перемогла у 
престижному міжнародному конкурсі 

світлового дизайну "LIT Awards".

 

 

Роботу за кордоном найчастіше шукають 

жителі п'яти областей ДОСЛІДЖЕННЯ  

В Україні найбільше трудових мігрантів, які 

працюють за кордоном, походять із 
Закарпатської, Івано-Франківської, 

Рівненської, Херсонської та Львівської 

областей. 

 

До 30-річчя ЗСУ запустили челендж «30 днів 

вдячності» 

В інтернеті стартував челендж “30 днів 

вдячності”, приурочений до 30-річчя Збройних 

сил України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3362149-ukrainci-v-niderlandah-dolucilisa-do-akcii-svata-bez-tata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3362149-ukrainci-v-niderlandah-dolucilisa-do-akcii-svata-bez-tata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362152-artinstalacia-u-dnipri-peremogla-v-miznarodnomu-konkursi-svitlovogo-dizajnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362152-artinstalacia-u-dnipri-peremogla-v-miznarodnomu-konkursi-svitlovogo-dizajnu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362129-robotu-za-kordonom-najcastise-sukaut-ziteli-pati-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362129-robotu-za-kordonom-najcastise-sukaut-ziteli-pati-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3362099-do-30ricca-zsu-zapustili-celendz-30-dniv-vdacnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3362099-do-30ricca-zsu-zapustili-celendz-30-dniv-vdacnosti.html


 

На Харківщині колишній військовий без 

ноги протягнув 16-тонний літак 

На військовому аеродромі в Чугуєві 
Харківської області 24-річний ексвійськовий 

Роман Кашпур з Вінниччини встановив рекорд 

України, протягнувши 16-тонний літак Ан-26. 

 

 

На Великому адронному колайдері вперше 

виявили нейтрино 

Науковцям, які беруть участь в експерименті 

FASER, уперше вдалося зафіксувати на 

Великому адронному колайдері нейтрино. 

 

У Києві відбудеться фестиваль «Барви 

життя» 

В Українському домі 3 грудня відбудеться 

Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з 

обмеженими фізичними можливостями "Барви 

життя".

 

 

3 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні і в світі відзначається 

Міжнародний день людей з обмеженими 

фізичними можливостями
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362124-na-harkivsini-kolisnij-vijskovij-bez-nogi-protagnuv-16tonnij-litak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3362124-na-harkivsini-kolisnij-vijskovij-bez-nogi-protagnuv-16tonnij-litak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3362131-na-velikomu-adronnomu-kolajderi-vperse-viavili-nejtrino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3362131-na-velikomu-adronnomu-kolajderi-vperse-viavili-nejtrino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362154-u-kievi-vidbudetsa-festival-barvi-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362154-u-kievi-vidbudetsa-festival-barvi-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361770-3-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3361770-3-grudna-pamatni-dati.html

