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ТОП 

 

Сенатор Мерфі застерігає Росію від 

«помилки історичного масштабу» 

Якщо Росія зважиться на подальшу агресію 

проти України, це буде для Москви помилкою 

історичного масштабу, заявив голова 

підкомітету Сенату США з міжнародних 
відносин та боротьби з тероризмом демократ 

Кріс Мерфі. 

 

 

Сенаторка закликала Байдена бути «чітким 

і сильним» у розмові з Путіним 

Сенаторка-республіканка Джонні 
Ернст закликала президента США Джо 

Байдена бути «чітким і сильним» під час 

запланованої на 7 грудня розмови з російським 

колегою Володимиром Путіним. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363396-senator-merfi-zasterigae-rosiu-vid-pomilki-istoricnogo-masstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363396-senator-merfi-zasterigae-rosiu-vid-pomilki-istoricnogo-masstabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363400-senatorka-zaklikala-bajdena-buti-citkim-i-silnim-u-rozmovi-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363400-senatorka-zaklikala-bajdena-buti-citkim-i-silnim-u-rozmovi-z-putinim.html


 

«Щоб не дратувати РФ»: Канада не 

надсилатиме до України додаткових 

інструкторів 

Канада не збирається збільшувати свій 

військовий контингент в Україні, аби не 

дратувати Росію. 

 

 

Стефанчук у Варшаві вшанував пам'ять 

жертв Голодомору та воїнів армії УНР 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під 

час робочого візиту до Республіки Польща 
вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні 

1932–1933 рр. та воїнів армії Української 

Народної Республіки, які спочивають на 

Вольському православному цвинтарі у 

Варшаві. 

 

Американського конгресмена 

розкритикували за фото з родиною та 

зброєю 

Американський конгресмен-республіканець зі 
штату Кентуккі Томас Мессі опублікував 

різдвяне фото зі своєю родиною, де вони 

позують з вогнепальною

 

 

В Україні почали діяти посилені карантинні 

правила 

З 6 грудня обмеження стають жорсткішими для 

невакцинованих - і в "жовтій", і в "червоній" 

областях, - але перебувати на вулиці без 

документів заборонено всім

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363382-sob-ne-dratuvati-rf-kanada-ne-nadsilatime-do-ukraini-dodatkovih-instruktoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363382-sob-ne-dratuvati-rf-kanada-ne-nadsilatime-do-ukraini-dodatkovih-instruktoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363382-sob-ne-dratuvati-rf-kanada-ne-nadsilatime-do-ukraini-dodatkovih-instruktoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363382-sob-ne-dratuvati-rf-kanada-ne-nadsilatime-do-ukraini-dodatkovih-instruktoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363329-stefancuk-u-varsavi-vsanuvav-pamat-zertv-golodomoru-ta-voiniv-armii-unr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363329-stefancuk-u-varsavi-vsanuvav-pamat-zertv-golodomoru-ta-voiniv-armii-unr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363340-amerikanskogo-kongresmena-rozkritikuvali-za-svitlinu-z-rodinou-ta-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363340-amerikanskogo-kongresmena-rozkritikuvali-za-svitlinu-z-rodinou-ta-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363340-amerikanskogo-kongresmena-rozkritikuvali-za-svitlinu-z-rodinou-ta-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363340-amerikanskogo-kongresmena-rozkritikuvali-za-svitlinu-z-rodinou-ta-zbroeu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363095-zavtra-nabiraut-cinnosti-posileni-karantinni-pravila.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363095-zavtra-nabiraut-cinnosti-posileni-karantinni-pravila.html


СВІТ 

 

Німецькі ліберали схвалили створення 

коаліції «Світлофор» 

Вільна демократична партія Німеччини дала 
згоду на створення коаліції з СДПН і 

«Зеленими» - так званий «Світлофор» за 

партійними барвами.

 

 

Німецькі вільні демократи проголосували за 

коаліційну угоду: слово за «Зеленими» 

У Німеччині, слідом за соціал-демократами, 
коаліційну угоду підтримала Вільна 

демократична партія.

 

Керівник «Моссаду» проведе у США 

перемовини щодо Ірану 

Керівник ізраїльської розвідки "Моссад" Давид 

Барнеа у неділю має здійснити візит до США 
для переговорів з високопоставленими 

представниками американської адміністрації 

щодо проблеми ядерної програми Ірану 

 

 

У Штатах помер колишній сенатор-

республіканець і екскандидат у президенти 

Боб Доул 

У Канзасі у віці 98 років помер колишній 

сенатор-республіканець, екскандидат у 

президенти США Боб Доул.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363336-nimecki-liberali-shvalili-stvorenna-koalicii-svitlofor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363336-nimecki-liberali-shvalili-stvorenna-koalicii-svitlofor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363362-nimecki-vilni-demokrati-progolosuvali-za-koalicijnu-ugodu-slovo-za-zelenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363362-nimecki-vilni-demokrati-progolosuvali-za-koalicijnu-ugodu-slovo-za-zelenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363380-kerivnik-mossadu-provede-u-ssa-peremovini-sodo-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363380-kerivnik-mossadu-provede-u-ssa-peremovini-sodo-iranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363356-u-statah-pomer-kolisnij-senatorrespublikanec-i-ekskandidat-u-prezidenti-bob-doul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363356-u-statah-pomer-kolisnij-senatorrespublikanec-i-ekskandidat-u-prezidenti-bob-doul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363356-u-statah-pomer-kolisnij-senatorrespublikanec-i-ekskandidat-u-prezidenti-bob-doul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363356-u-statah-pomer-kolisnij-senatorrespublikanec-i-ekskandidat-u-prezidenti-bob-doul.html


 

В Індії військові випадково вбили 14 

цивільних 

В селі Отінг, що на північному сході Індії, під 
час військової операції було випадково вбито 

щонайменше 14 цивільних осіб, яких військові 

переплутали з бойовиками.

 

 

У Канаді розбився приватний літак: двоє 

загиблих 

Унаслідок авіакатастрофи малого літака у 
канадській провінції Ньюфаундленд і 

Лабрадор, загинуло двоє людей.

 

 

У Байдена кажуть, що штам Омікрон може 

виявитися менш небезпечним за Дельту 

Штам коронавірусу Омікрон може виявитися 

менш небезпечним, ніж Дельта, хоча для 

остаточних висновків інформації ще 

недостатньо.

 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 266 мільйонів 

У світі станом на ранок 6 грудня зафіксовано 

понад 266 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 239,7 млн 

осіб.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363251-v-indii-vijskovi-vipadkovo-vbili-14-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363251-v-indii-vijskovi-vipadkovo-vbili-14-civilnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363372-u-kanadi-rozbivsa-privatnij-litak-dvoe-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363372-u-kanadi-rozbivsa-privatnij-litak-dvoe-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363394-u-bajdena-kazut-so-stam-omikron-moze-viavitisa-mens-nebezpecnim-za-deltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363394-u-bajdena-kazut-so-stam-omikron-moze-viavitisa-mens-nebezpecnim-za-deltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3363406-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-266-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3363406-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-266-miljoniv.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Блінкен сподівається, що Росія сама піде 

шляхом деескалації в Україні 

Держсекретар США Ентоні Блінкен 
сподівається, що Росія віддасть перевагу 

деескалації конфлікту з Україною та закликає 

її відвести свої війська від українського 

кордону.

 

 

НАТО не піддасться на шантаж з боку Росії 

- Арестович 

НАТО не піддасться на шантаж з боку Росії, 

інакше це означатиме кінець Альянсу. 

 

Прикордонники ставлять 

рентгенотелевізійні інтроскопи на 

адмінмежі з Кримом 

Державна прикордонна служба України 
встановлює рентгенотелевізійні інтроскопи в 

контрольних пунктах в’їзду-виїзду на 

адмінмежі з тимчасово окупованої території 

АР Крим.

 

 

Канада зробить все можливе для стримання 

Росії - глава МЗС 

Канада докладатиме усіх можливих зусиль для 

того, аби Росія не вдерлася до України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363388-blinken-spodivaetsa-so-rosia-sama-pide-slahom-deeskalacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363388-blinken-spodivaetsa-so-rosia-sama-pide-slahom-deeskalacii-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363358-nato-ne-piddastsa-na-santaz-z-boku-rosii-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363358-nato-ne-piddastsa-na-santaz-z-boku-rosii-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3363398-prikordonniki-stavlat-rentgenotelevizijni-introskopi-na-adminmezi-z-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3363398-prikordonniki-stavlat-rentgenotelevizijni-introskopi-na-adminmezi-z-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3363398-prikordonniki-stavlat-rentgenotelevizijni-introskopi-na-adminmezi-z-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3363398-prikordonniki-stavlat-rentgenotelevizijni-introskopi-na-adminmezi-z-krimom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363376-kanada-zrobit-vse-mozlive-dla-strimanna-rosii-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363376-kanada-zrobit-vse-mozlive-dla-strimanna-rosii-glava-mzs.html


 

Стефанчук: У Варшаві зосередяться на 

безпекових питаннях 

Під час XI сесії Міжпарламентської асамблеї 
Верховної Ради України, Сейму Литовської 

Республіки та Сейму і Сенату Республіки 

Польща у понеділок, 6 грудня, домінуватимуть 

безпекові питання. 

 

Кількість російських військ біля України 

може зрости до 175 тисяч - Резніков 

Кількість військ РФ біля українського кордону 

зростатиме, загальна їх чисельність може 

збільшитись до 175 тисяч.

 

 

Україна прагне збільшити кількість 

іноземних військових інструкторів - 

Міноборони 

Західні союзники України зможуть надіслати 
Росії серйозний сигнал стримування, якщо 

розмістять своїх інструкторів поблизу лінії 

фронту. 

 

Підготовлений ЄС і США пакет санкцій 

спрямований на стримування Росії - 

Арестович 

Санкції США щодо Росії потужніші, ніж 

європейські, але сумарно вони сильно б'ють по 

економіці Російської Федерації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3363370-stefancuk-u-varsavi-zoseredatsa-na-bezpekovih-pitannah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3363370-stefancuk-u-varsavi-zoseredatsa-na-bezpekovih-pitannah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363346-kilkist-rosijskih-vijsk-bila-ukraini-moze-zrosti-do-175-tisac-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363346-kilkist-rosijskih-vijsk-bila-ukraini-moze-zrosti-do-175-tisac-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363360-ukraina-pragne-zbilsiti-kilkist-inozemnih-vijskovih-instruktoriv-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363360-ukraina-pragne-zbilsiti-kilkist-inozemnih-vijskovih-instruktoriv-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363360-ukraina-pragne-zbilsiti-kilkist-inozemnih-vijskovih-instruktoriv-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363360-ukraina-pragne-zbilsiti-kilkist-inozemnih-vijskovih-instruktoriv-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363354-pidgotovlenij-es-i-ssa-paket-sankcij-spramovanij-na-strimuvanna-rosii-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363354-pidgotovlenij-es-i-ssa-paket-sankcij-spramovanij-na-strimuvanna-rosii-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363354-pidgotovlenij-es-i-ssa-paket-sankcij-spramovanij-na-strimuvanna-rosii-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3363354-pidgotovlenij-es-i-ssa-paket-sankcij-spramovanij-na-strimuvanna-rosii-arestovic.html


 

В Україну прибуло вже друге судно з 

вугіллям з США та Колумбії 

В Україну прибуло вже друге з семи суден із 

66 тис. тонн американського вугілля.

 

УКРАЇНА 

 

Промова Зеленського в Раді, 

антивакцинатори і «голодна туса» - 

публікації тижня 

Публікації Укрінформу про найважливіше, які 

ви могли пропустити цього тижня: 

 

Петицію на підтримку «Меморіалу» 

підписали вже понад 120 тисяч осіб 

Автори петиції на підтримку "Меморіалу" 

оцінюють нинішню ситуацію в Росії як 

"відкриті політичні репресії з боку держави".  

 

Прикордонники накрили контрабандистів, 

які намагалися провезти до Угорщини 17 

ящиків цигарок 

Прикордонники Мукачівського загону викрили 

контрабандистів, які намагалися переправити 

до Угорщини 17 ящиків цигарок.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3363350-v-ukrainu-pribulo-vze-druge-sudno-z-vugillam-zi-ssa-ta-kolumbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3363350-v-ukrainu-pribulo-vze-druge-sudno-z-vugillam-zi-ssa-ta-kolumbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362595-promova-zelenskogo-v-radi-antivakcinatori-i-golodna-tusa-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362595-promova-zelenskogo-v-radi-antivakcinatori-i-golodna-tusa-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362595-promova-zelenskogo-v-radi-antivakcinatori-i-golodna-tusa-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3362595-promova-zelenskogo-v-radi-antivakcinatori-i-golodna-tusa-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363378-peticiu-na-pidtrimku-memorialu-pidpisali-ponad-120-tisac-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3363378-peticiu-na-pidtrimku-memorialu-pidpisali-ponad-120-tisac-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3363374-prikordonniki-vikrili-kontrabandistiv-aki-namagalisa-perepraviti-do-ugorsini-17-asikiv-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3363374-prikordonniki-vikrili-kontrabandistiv-aki-namagalisa-perepraviti-do-ugorsini-17-asikiv-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3363374-prikordonniki-vikrili-kontrabandistiv-aki-namagalisa-perepraviti-do-ugorsini-17-asikiv-sigaret.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3363374-prikordonniki-vikrili-kontrabandistiv-aki-namagalisa-perepraviti-do-ugorsini-17-asikiv-sigaret.html


 

На столичній Оболоні згоріли вісім 

торговельних павільйонів ФОТ О, ВІДЕО 

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в 
торговельних павільйонах в Оболонському 

районі Києва, 8 павільйонів згоріли.

 

Нацбанк встановив гривню на рівні 27,30 

Національний банк України на понеділок, 6 

грудня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 27,2981 грн за долар.

 

 

В Україні – 4 478 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 4 478 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби вели вогонь зі 

гранатометів та великокаліберних 

кулеметів 

Упродовж минулої доби, 5 грудня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

1 порушення режиму припинення вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3363384-na-stolicnij-oboloni-goriv-rinok-8-paviljoniv-zgorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3363384-na-stolicnij-oboloni-goriv-rinok-8-paviljoniv-zgorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3363408-nacbank-vstanoviv-grivnu-na-rivni-2730.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3363408-nacbank-vstanoviv-grivnu-na-rivni-2730.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363410-v-ukraini-4-478-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363410-v-ukraini-4-478-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3363402-okupanti-minuloi-dobi-veli-vogon-zi-granatometiv-tavelikokalibernih-kulemetiv-u-bik-novoselivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3363402-okupanti-minuloi-dobi-veli-vogon-zi-granatometiv-tavelikokalibernih-kulemetiv-u-bik-novoselivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3363402-okupanti-minuloi-dobi-veli-vogon-zi-granatometiv-tavelikokalibernih-kulemetiv-u-bik-novoselivki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3363402-okupanti-minuloi-dobi-veli-vogon-zi-granatometiv-tavelikokalibernih-kulemetiv-u-bik-novoselivki.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

6 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні бажано спрямувати свою енергію на 

добрі справи

 

 

На порталі «Дія» з'явилася можливість 

оформити субсидії - Шмигаль 

На порталі "Дія" з'явилися нові послуги, серед 

яких - можливість оформити субсидії. 

 

 

Помер музикант гурту «Хорея Козацька» 

Данило Перцов 

У неділю, 5 грудня, на 49-му році життя помер 
відомий музикант, композитор, виконавець 

старовинної музики, учасник гурту «Хорея 

Козацька» Данило Перцов. 

 

Amazon допомагає дослідникам вивчати, як 

«приглушити» Сонце 

Компанія Amazon зі своїми серверними 

можливостями долучилася до моделювання 

кліматичних змін на Землі до середини цього 

століття. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362744-6-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3362744-6-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363390-na-portali-dia-zavilasa-mozlivist-oformiti-subsidii-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3363390-na-portali-dia-zavilasa-mozlivist-oformiti-subsidii-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3363386-pomer-muzikant-gurtu-horea-kozacka-danilo-percov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3363386-pomer-muzikant-gurtu-horea-kozacka-danilo-percov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3363366-amazon-dopomagae-doslidnikam-vivcati-ak-priglusiti-sonce.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3363366-amazon-dopomagae-doslidnikam-vivcati-ak-priglusiti-sonce.html


 

Український супутник «Січ-2-30» 

відправили до США 

Український супутник «Січ-2-30» відправили 

до Сполучених Штатів Америки.

 

 

6 грудня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Збройних Сил України
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3363348-ukrainskij-suputnik-sic230-vidpravili-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3363348-ukrainskij-suputnik-sic230-vidpravili-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3362685-6-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3362685-6-grudna-pamatni-dati.html

