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ТОП 

 

На форумі ООН в Женеві українці зірвали 

провокацію РФ з "представником Криму" 

Представники України зірвали виступ на 

форумі ООН з питань меншин незаконно 

обраного до Держдуми РФ від окупованого 

Криму Руслана Бальбека, із порушенням 

процедур включеного до складу російської 

делегації. 

 

Європарламент оголосив надзвичайний 

кліматичний стан 

Європарламент під час пленарного засідання у 

Страсбурзі прийняв дві резолюції, які 

оголошують надзвичайний стан у сфері 

збереження клімату й охорони довкілля та 

підтверджують намір ЄС досягти "кліматичної 

нейтральності" до 2050 року. 
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Трамп в Афганістані заявив про можливу 

угоду з "Талібаном" 

Президент США, прибувши у День подяки до 

Афганістану, заявив, що переговори з талібами 

можуть завершитися угодою, яка приведе до 

перемир'я. 

 

Єврорада затвердила новий склад 

Єврокомісії 

Європейська рада у четвер за письмовою 

процедурою призначила новий склад 

Єврокомісії на період з 1 грудня 2019 року по 

31 жовтня 2024 року. 

СВІТ 

 

У парад до Дня подяки у Нью-Йорку 

втрутився вітер 

Центральними вулицями Мангеттена пройшов 

костюмований парад, що традиційно 

проводиться у Нью-Йорку до Дня подяки. 

 

ЄС готується захищати своїх фермерів, по 

яких ударили тарифні санкції США 

Європарламент ухвалив постанову, в якій 

закликав ЄС надати термінову допомогу 

фермерам, котрі постраждали від рішення 

США підвищити тарифи на аграрну продукцію 

з Європи. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2827609-tramp-v-afganistani-zaaviv-pro-mozlivu-ugodu-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2827609-tramp-v-afganistani-zaaviv-pro-mozlivu-ugodu-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2827609-tramp-v-afganistani-zaaviv-pro-mozlivu-ugodu-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2827546-evrorada-zatverdila-novij-sklad-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2827546-evrorada-zatverdila-novij-sklad-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2827546-evrorada-zatverdila-novij-sklad-evrokomisii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827620-u-parad-do-dna-podaki-u-nujorku-vtrutivsa-viter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827620-u-parad-do-dna-podaki-u-nujorku-vtrutivsa-viter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2827620-u-parad-do-dna-podaki-u-nujorku-vtrutivsa-viter.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827632-es-gotuetsa-zahisati-svoih-fermeriv-po-akih-udarili-tarifni-sankcii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827632-es-gotuetsa-zahisati-svoih-fermeriv-po-akih-udarili-tarifni-sankcii-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2827632-es-gotuetsa-zahisati-svoih-fermeriv-po-akih-udarili-tarifni-sankcii-ssa.html


 

Зеленський у Парижі може опинитися один 

проти трьох – експерти 

На зустрічі у «нормандському форматі» 9 

грудня у Парижі Президент України може 

опинитися в ситуації, коли йому доведеться 

протистояти не лише Путіну, а й західним 

партнерам. 

 

У Відні Оржель обговорив з російським 

колегою питання транзиту газу - Міненерго 

28 листопада у Відні відбулася двостороння 

зустріч міністра енергетики та захисту 

довкілля Олексія Оржеля з 

міністром енергетики РФ Олександром 

Новаком.

 

Президент Грузії відклала візит до України 

Візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в 

Україну відкладено на 2020 рік на прохання 

української сторони. 

УКРАЇНА 

 

ВРП внесе Зеленському подання на 

призначення пів сотні суддів 

Вища рада правосуддя внесе Президенту 

України Володимиру Зеленському подання про 

призначення 49 суддів. 
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В "зелену енергетику" за 5 років 

інвестували $4,8 мільярда – Гончарук 

У сферу відновлюваної енергетики в Україні за 

останні 5 років інвестовано 4,8 мільярдів 

доларів. 

 

Мін'юст розробляє програмне забезпечення 

для обліку ув'язнених 

Міністерство юстиції розробляє спеціальне 

програмне забезпечення для електронного 

обліку осіб, які перебувають у пенітенціарних 

установах, та прогнозування ризиків, 

пов'язаних із ними. 

 

Міненерго пропонує ввести ще одну 

тарифну ставку для населення 

Міністерство енергетики та захисту довкілля 

пропонує ввести підвищений тариф для 

громадян, які споживають понад 500 кВт-год 

на місяць. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під 

дев'ятьма населеними пунктами, втрат 

немає 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу дев'ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 
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29 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, 120 років тому, народився Григорій 

Косинка - український письменник-новеліст, 

перекладач доби «Розстріляного відродження». 

 

В Україні стартують акції безкоштовного 

тестування на ВІЛ 

До Світового дня боротьби зі СНІДом, який 

відзначається 1 грудня, в Україні відбудеться 

низка заходів анонімного безкоштовного 

тестування на ВІЛ. 

 

Недовіру до вакцинації назвали головною 

загрозою для здоров’я європейців 

Головним викликом, з яким стикається система 

охорони здоров’я в ЄС, є сумніви європейців у 

необхідності та доцільності вакцинації. 

 

Шоу світла у центрі Гааги 

У нідерландській Гаазі з 28 листопада до 21 

грудня 2019 проходить фестиваль світла 

HighLights. 
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Померла найстаріша американка 

У віці 114 років померла найстаріша жителька 

США Алелія Мерфі. 

 

В останні дні осені Україну заливатиме 

дощами 

В Україні у п'ятницю у більшості областей 

очікуються дощі, на Лівобережжі місцями 

туман, температура вдень 3-8° тепла. 

 

29 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині святого Матвія; хто збиратиметься в 

табунці, хто боятиметься груди, та про що 

зовсім не варто журитися. 
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