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ТОП 

 

У Пентагоні кажуть про збільшення 

кількості російських військ навколо 

України 

Сполучені Штати продовжують спостерігати 

пересування військ РФ біля українського 

кордону, а також збільшення їхньої 

чисельності.

 

 

Сенат США провалив спробу швидкого 

ухвалення оборонного бюджету-2022 

Республіканці в Сенаті США заблокували 

процедуру прискореного розгляду 

законопроєкту з оборонним бюджетом NDAA-
2022, змусивши демократів детально 

обговорити всі положення й правки, що 

містять, зокрема, й санкції проти Nord Stream 

2. 
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Росія випробувала гіперзвукову ракету 
ВІДЕО 

Військовий флот РФ виконав пробний пуск 

гіперзвукової ракети “Циркон”. 

 

 

Шотландія прагне провести референдум про 

незалежність у 2023 році 

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен 

заявила, що наступного року країна відновить 
зусилля, спрямовані на здобуття незалежності 

від Сполученого Королівства з метою 

проведення референдуму у 2023 році. 

 

Суд у справі Саакашвілі відклали до 23 

грудня 

Суд у справі колишнього президента Грузії 

Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 

грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в 

Тбілісі між поліцією та його прихильниками. 

 

Потужний шторм в окупованому Криму 

залишив без світла майже 60 тисяч осіб 

Ввечері 29 листопада без світла в окупованому 

Криму залишилися від 37 до 56 тисяч осіб. 
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Ліонель Мессі всьоме став володарем 

«Золотого м’яча» 

Роберта Левандовські визнали кращим 

нападником року.

 

У світі зафіксували 262,4 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 30 листопада 

зафіксували 262 429 526 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

США посилюють засоби стримування в 

Європі проти Росії – Пентагон 

Міністерство оборони США завершило роботу 

над Переглядом глобальних позицій (GPR), 

розпочату адміністрацією Байдена, за 
результатами якого, зокрема, прийнята 

концепція щодо посилення засобів 

стримування США проти Росії в Європі. 

 

 

Штати закликали Росію і Білорусь не 

розхитувати напружену ситуацію на кордоні 

Офіційний Вашингтон закликав Кремль і 
режим у Мінську, які заявили про плани 

проведення нових спільних навчань на 

південному кордоні Білорусі, не посилювати 

напруження й уникати дестабілізації. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3359719-lionel-messi-vsome-stav-volodarem-zolotogo-maca2021.html
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Режим Лукашенка відніс до списку 

«екстремістських» видання «Білоруський 

партизан» 

У Білорусі сайт незалежного суспільно-

політичного видання "Білоруський партизан" 

та всі його облікові записи в соцмережах 

внесено до списку екстремістських матеріалів. 

 

ЄС за кілька років створить повний цикл 

виробництва та використання водню - 

Єврокомісія 

ЄС має намір упродовж кількох наступних 
років створити так звані водневі долини з 

повним циклом доданої вартості виробництва 

та використання водню 

 

Світовий банк хоче розморозити кошти 

Афганістану для гуманітарної підтримки 

Світовий банк шукає спосіб перенаправлення 

заморожених коштів Афганістану на підтримку 

громадського здоров’я у країні.

 

 

Штати побоюються, що Іран не повернеться 

до ядерної угоди 2015 року 

Американські посадовці не мають особливих 

сподівань на відновлення переговорів світових 

держав з Іраном щодо обмеження його ядерної 

програми.
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Режим Асада та РФ мають відповісти за свої 

дії в Сирії – заява України в ООН 

Україна засуджує режим Асада та його 
союзників передусім Росії, і вважає, що 

злочини в тій країні має розглянути 

Міжнародний кримінальний суд.

 

 

Ексочільницю міносвіти Естонії 

звинуватили у присвоєнні бюджетних 

коштів та шахрайстві 

Державна прокуратура Естонії офіційно 

висунула звинувачення колишній очільниці 

міністерства освіти Естонії Майліс Репс у 
привласненні бюджетних коштів, а також у 

шахрайстві.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

РФ не веде переговорів про продовження 

транзиту газу після 2024 року - Вітренко 

Голова правління НАК «Нафтогаз України» 

Юрій Вітренко заявив, що Росія може не 

продовжити угоду про транзит газу до 

Європейського союзу після 2024 року.

 

 

У Берліні вшанували пам'ять жертв 

Голодомору 

Панахидою-реквіємом вшанували у Берліні 29 

листопада пам’ять мільйонів жертв 

Голодомору в Україні 1932-1933 рр. 
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Денісова закликала грузинську владу 

забезпечити належну медичну допомогу 

Саакашвілі 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова закликала 

владу Грузії забезпечити право на належну 

медичну допомогу 

 

 

 

Мінветеранів та МОН разом із проєктом 

«Норвегія – Україна» розвиватимуть 

ветеранську політику 

Міністр у справах ветеранів України Юлія 

Лапутіна взяла участь у міжнародному 
симпозіумі «Проєкт «Норвегія – Україна» 

(NUPASS), як модель соціальної та 

професійної адаптації ветеранів. Перспективи 

інтеграції до державної системи України».

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський звільнив начальника 

Департаменту контррозвідки СБУ 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Олександра Руснака з посади начальника 
Департаменту контррозвідки Служби безпеки 

України.  

 

Депутати планують затвердити 

держбюджет-2022 у другому читанні цього 

четверга 

Народні депутати фракції "Слуги народу" 

планують проголосувати за державний бюджет 

на 2022 рік цього четверга, 2 грудня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3359745-denisova-zaklikala-gruzinsku-vladu-zabezpeciti-naleznu-medicnu-dopomogu-saakasvili.html
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Арахамія прогнозує 245-250 голосів 

депутатів за ухвалення держбюджету-2022 

Голова парламентської фракції «Слуга народу» 
Давид Арахамія прогнозує, що проєкт 

державного бюджету на 2022 рік підтримають 

245-250 народних депутатів, і не лише з 

фракції «СН». 

 

 

Арахамія: заява Ткаченка про відставку 

залишилась лише «в медійному просторі», 

Ткаченко: актуальності не втрачено 

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній 
Раді Давид Арахамія розповів, що міністр 

культури та інформаційної політики Олександр 

Ткаченко обговорив свою можливу відставку із  

 

 

Гетманцев — про зміни до Податкового 

кодесу: У нас вистачає голосів на цей закон 

У фракції партії «Слуга народу» достатньо 

голосів для ухвалення у другому читанні 

законопроєкту №5600 про внесення змін до 
Податкового кодексу, однак консультації щодо 

документа тривають. 

 

 

Арахамія сказав, коли Рада розгляне 

звільнення голови Фонду держмайна 

Верховна Рада розгляне питання про 
звільнення голови Фонду державного майна 

Дмитра Сенниченка на пленарному тижні, 

який триватиме упродовж 14 – 17 грудня.  
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Немчінов — про «1000 за вакцинацію»: 

Розробляємо механізм без оподатковання і 

впливу на субсидії 

Громадяни України, які отримають 1 тисячу 

гривень за повний курс вакцинації, зможуть 

підтримати бізнес, який найбільше постраждав 

унаслідок карантинних 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 30 

листопада 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 27,1739 грн за долар.

 

 

В Україні за минулу добу виявили 10 554 

випадки коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 29 листопада, 

виявили 10 554 випадки коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба у зоні ООС: вісім порушень «тиші», 

поранені двоє українських бійців 

Упродовж минулої доби, 29 листопада, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 

8 порушень режиму припинення вогню, 2 з 

яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.
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Місія ОБСЄ вихідними нарахувала майже 

660 порушень перемир’я 

СММ ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 26 
до вечора 28 листопада 495 порушень режиму 

припинення вогню у Донецькій області та 164 

таких порушення на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

30 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні краще утриматися від будь-якої 

активної діяльності

 

 

Штам Omicron дістався Швеції: у МОЗ 

країни підтвердили перший випадок 

На території Швеції виявили першого 

інфікованого новим штамом коронавірусу 

Омікрон.

 

 

«Червона» зона у Києві: захворюваність на 

ГРВІ падає, кількість порушень карантину 

зростає 

У столиці за 47-й тиждень 2021 року 

зареєстровано 14 829 хворих на грип та ГРВІ, 

зокрема, і на COVID-19. 
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Національна ресторанна премія СІЛЬ 

назвала переможців у 17 номінаціях 

У Києві відбулася IX урочиста церемонія 
нагородження Національної ресторанної премії 

СІЛЬ. 

 

У роботі Вікіпедії стався збій 

У роботі інтернет-енциклопедії Вікіпедія у 

понеділок стався глобальний збій. 

 

30 листопада. Пам’ятні дати 

У ніч з 29 на 30 листопада, у Києві, на Майдані 
Незалежності, відбувся силовий розгін 

спецпідрозділом «Беркут» студентів, які 

протестували проти рішення уряду зупинити 
підготовку до Угоди про асоціацію з 

Євросоюзом
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