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ТОП 

 

МЗС Німеччини - про Nord Stream 2: 

Продовжуємо співпрацю зі Штатами 

Німеччина продовжує тісно співпрацювати зі 

США над реалізацією домовленостей стосовно 

газопроводу Nord Stream 2. 

 

Євросоюз та НАТО мають намір посилити 

боротьбу з дезінформацією 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг і голова 
Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з 

прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом 

Каріньшем обговорили протидію гібридним 

атакам, а також ситуацію на кордоні України 

та РФ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359050-mzs-nimeccini-pro-nord-stream-2-prodovzuemo-spivpracu-zi-statami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359050-mzs-nimeccini-pro-nord-stream-2-prodovzuemo-spivpracu-zi-statami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359019-evrosouz-ta-nato-maut-namir-posiliti-borotbu-z-dezinformacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359019-evrosouz-ta-nato-maut-namir-posiliti-borotbu-z-dezinformacieu.html


 

Таліби заявляють, що готові дружити з 

усіма країнами 

В уряді талібів заявили, що Афганістан 
готовий підтримувати дружні відносини та 

економічні зв'язки з усіма країнами.

 

 

На сході Індії в ДТП з вантажівкою 

загинули 18 осіб 

Щонайменше 18 осіб загинули, ще п'ятеро 
постраждали внаслідок автокатастрофи у штаті 

Західна Бенгалія на сході Індії.

 

Японським науковцям удалося вакциною 

знищити ВІЛ в організмі мавп 

Група японських дослідників повідомила, що 

вакцина, яку вони розробляють, успішно 
ліквідувала в організмі мавп вірус, котрий 

спричиняє СНІД.

 

 

Медики ПАР не фіксують ускладнень у 

пацієнтів з Omicron-штамом 

У жителів ПАР, інфікованих новим варіантом 
коронавірусу Omicron, поки що не виявлено 

ускладнень захворювання. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359055-talibi-zaavlaut-so-gotovi-druziti-z-usima-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359055-talibi-zaavlaut-so-gotovi-druziti-z-usima-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359033-na-shodi-indii-v-dtp-z-vantazivkou-zaginuli-18-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359033-na-shodi-indii-v-dtp-z-vantazivkou-zaginuli-18-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3359059-aponskim-naukovcam-udalosa-vakcinou-znisiti-vil-v-organizmi-mavp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3359059-aponskim-naukovcam-udalosa-vakcinou-znisiti-vil-v-organizmi-mavp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359049-mediki-par-ne-fiksuut-uskladnen-u-pacientiv-z-omicronstamom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359049-mediki-par-ne-fiksuut-uskladnen-u-pacientiv-z-omicronstamom.html


 

У світі зареєстрували 261,7 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 29 листопада 
зафіксовано понад 261,7 млн випадків 

зараження коронавірусом, одужало понад 236,4 

млн осіб.

 

СВІТ 

 

Британія скликає міністрів охорони 

здоров’я G7: говоритимуть про Omicron 

Розповсюдження штаму коронавірусу Omicron 
має стати предметом розгляду очільників МОЗ 

країн G7 на засіданні, яке скликає влада 

Великої Британії. 

 

Білоруському народові бракує історичної 

пам'яті - Алексієвич 

Нобелівський лауреат, письменниця з Білорусі 

Світлана Алексієвич вважає, що білоруському 
народу бракує історичної пам'яті для 

формування політичної нації. 

 

У Киргизстані три партії вимагають 

визнати недійсними підсумки виборів 

У Киргизстані представники трьох політичних 

партій зажадали визнати підсумки 

парламентських виборів недійсними через збій 

системи підрахунку голосів ЦВК. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359072-u-sviti-zareestruvali-2617-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359072-u-sviti-zareestruvali-2617-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359020-britania-terminovo-sklikae-ministriv-ohoroni-zdorova-g7-govoritimut-pro-omicron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359020-britania-terminovo-sklikae-ministriv-ohoroni-zdorova-g7-govoritimut-pro-omicron.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359056-biloruskomu-narodu-brakue-istoricnoi-pamati-svitlana-aleksievic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359056-biloruskomu-narodu-brakue-istoricnoi-pamati-svitlana-aleksievic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359035-u-kirgizstani-tri-partii-vimagaut-viznati-nedijsnimi-pidsumki-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359035-u-kirgizstani-tri-partii-vimagaut-viznati-nedijsnimi-pidsumki-viboriv.html


 

У Франції помер принц Камбоджі Нородом 

Ранаріт 

Експрем'єр Камбоджі принц Нородом Ранаріт 

помер у неділю на 78-му році життя. 

 

 

Штам Omicron дістався Канади, двоє 

інфікованих приїхали з Нігерії 

У провінції Онтаріо вперше в Канаді виявили 

два випадки інфікування штамом коронавірусу 

Omicron. 

 

ВООЗ поки що не має доказів особливої 

небезпечності Omicron-штаму 

Всесвітня організація охорони здоров'я поки 

що не має достатніх даних, які б 

підтверджували більшу 
небезпечність Omicron-штаму в порівнянні з 

іншими мутаціями коронавірусу, зокрема 

варіантом Delta. 

 

Швейцарці на референдумі підтримали 

COVID-паспорти - ЗМІ 

Громадяни Швейцарії на референдумі 
підтримали заходи уряду, спрямовані на 

протидію коронавірусу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359047-u-francii-pomer-princ-kambodzi-norodom-ranarit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359047-u-francii-pomer-princ-kambodzi-norodom-ranarit.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359052-stam-omicron-distavsa-kanadi-dvoe-infikovanih-priihali-z-nigerii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359052-stam-omicron-distavsa-kanadi-dvoe-infikovanih-priihali-z-nigerii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359030-vooz-poki-so-ne-moze-pidtverditi-osoblivu-nebezpecnist-omicronstamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359030-vooz-poki-so-ne-moze-pidtverditi-osoblivu-nebezpecnist-omicronstamu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359038-svejcarci-na-referendumi-pidtrimali-covidpasporti-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359038-svejcarci-na-referendumi-pidtrimali-covidpasporti-zmi.html


 

До парламенту Киргизстану проходять 

шість партій - ЦВК 

За попередніми підсумками парламентських 
виборів, які відбулися сьогодні в Киргизстані, 

до парламенту країни – Жогорку Кенешу – 

проходять шість партій.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія блокує роботу політичної підгрупи 

ТКГ відразу на кількох напрямках - депутат 

Представники Російської Федерації блокують 
роботу політичної підгрупи Тристоронньої 

контактної групи відразу на кількох 

напрямках.

 

УКРАЇНА  

 

На одному рейсі в «Борисполі» виявили 

п’ять фальшивих паспортів 

В аеропорту «Бориспіль» у пасажирів літака, 

який вирушав до Барселони, прикордонники 

виявили відразу п’ять підроблених паспортів. 

 

У міськраді Нової Одеси збирають допомогу 

для постраждалих від вибуху 

У Новоодеській міськраді організували збір 
гуманітарної допомоги для постраждалих від 

вибуху в житловому будинку. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359017-do-parlamentu-kirgizstanu-prohodat-sist-partij-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359017-do-parlamentu-kirgizstanu-prohodat-sist-partij-cvk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359028-rosia-blokue-robotu-politicnoi-pidgrupi-tkg-vidrazu-na-kilkoh-napramkah-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3359028-rosia-blokue-robotu-politicnoi-pidgrupi-tkg-vidrazu-na-kilkoh-napramkah-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359044-u-borispoli-na-odnomu-rejsi-viavili-pat-falsivih-pasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359044-u-borispoli-na-odnomu-rejsi-viavili-pat-falsivih-pasportiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359022-u-miskradi-novoi-odesi-zbiraut-dopomogu-dla-postrazdalih-vid-vibuhu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3359022-u-miskradi-novoi-odesi-zbiraut-dopomogu-dla-postrazdalih-vid-vibuhu.html


 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 29 

листопада 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 8 копійок - до 27,1033 грн за долар. 

 

 

В Україні за добу – 5 804 випадки 

коронавірусу 

Протягом минулої доби в Україні виявили 5 

804 нові випадки коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на сході України застосовують 

міномети та СПГ 

За минулу добу окупанти один раз відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять проаналізувати минуле і зробити 

зважені висновки

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359074-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3359074-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359076-v-ukraini-za-dobu-5-804-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359076-v-ukraini-za-dobu-5-804-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359060-okupanti-na-shodi-ukraini-zastosovuut-minometi-ta-spg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3359060-okupanti-na-shodi-ukraini-zastosovuut-minometi-ta-spg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3358698-29-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3358698-29-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Сполучення з південною Африкою 

призупинили вже десятки країн 

Після виявлення штаму коронавірусу Omicron 
авіасполучення з ПАР та сусідніми країнами 

вже припинили десятки держав по всьому 

світові. 

 

29 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Григорій Косинка – 

український письменник-новеліст, перекладач 

доби «Розстріляного відродження»
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359040-spolucenna-z-pivdennou-afrikou-prizupinili-vze-desatki-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3359040-spolucenna-z-pivdennou-afrikou-prizupinili-vze-desatki-krain.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3358184-29-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3358184-29-listopada-pamatni-dati.html

