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ТОП 

 

Рада не розглядатиме у вівторок 

законопроєкт про ринок землі - Дубінський 

Законопроєкт щодо запровадження обігу землі 

не буде розглядатися на пленарному засіданні 

Верховної Ради 12 листопада. 

 

Європейські дипломати стурбовані 

прогресом Ірану в збагаченні урану 

Очільники МЗС Німеччини, Франції та 

Великої Британії, а також Верховний 

представник ЄС із питань закордонних справ 

та політики безпеки стурбовані відновленням 

збагачення урану на заводі Фордо. 
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У Пентагоні підтвердили, що допомога 

Україні заморожувалася з політичних 

причин 

Високопосадовиця Пентагону Лара Купер, яка 

відповідає за український напрям, підтвердила, 

що мала інформацію про наміри адміністрації 

Трампа розморозити оборонну допомогу 

Україні в обмін на заяву про розслідування 

проти Байденів. 

 

Від непродуманих рішень Білого дому 

виграла Росія – NYT 

Українська сага - черговий епізод, у якому у 

виграші від рішень Білого дому залишається 

Росія, вважає впливове американське видання. 

СВІТ 

 

Трамп знову програв у суді "податкову" 

справу 

Федеральний суддя відхилив клопотання 

юристів президента США щодо блокування 

закону штату Нью-Йорк, який дозволяє 

Конгресу розглядати податкові декларації 

резидентів, у тому числі Дональда Трампа. 

 

Британії вдалося уникнути рецесії попри 

невизначеність із Brexit 

Економіка Великої Британії у третьому 

кварталі зросла на 0,3%, таким чином країні 

вдалося уникнути рецесії попри невизначеність 

ситуації з Brexit. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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На форумі в Анкарі аналізували 

інформаційну війну РФ проти України 

У Близькосхідному технічному університеті 

Анкари відбулася панель на тему 

«Інформаційні війни: виклики для України». 

 

У можливому зриві "нормандського саміту" 

буде винна Росія – посол Франції 

Якщо нормандський саміт не відбудеться, то 

всім буде зрозуміло, що таке сталося з вини 

російської сторони. 

 

Зеленський робить спробу домовитися з 

Путіним, бо цього хочуть українці - 

Пристайко 

Президент Володимир Зеленський намагається 

налагодити певну взаємодію з лідером РФ 

Володимиром Путіним у відповідь на 

очікування наших співгромадян та в інтересах 

України. 

 

Помічник Волкера розповів Конгресу про 

скасовані навчання ВМС США в Чорному 

морі 

Білий дім з невідомих причин скасував 

військові навчання в Чорному морі. Про це в 

Конгресі розповів Крістофер Андерсон, 

експомічник спеціального представника з 

питань України Курта Волкера
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Канадцям дедалі цікавіший бізнес в Україні 

- експосол Ващук 

Протягом останніх років канадські інвестори 

виявляють дедалі більший інтерес до України. 

УКРАЇНА 

 

Скандал з Яременком: "Слуга народу" 

вирішила переобрати голову комітету 

Фракція «Слуга народу» на засіданні у 

понеділок ухвалила рішення щодо переобрання 

голови Комітету з питань зовнішньої політики 

та міжпарламентського співробітництва. 

 

НАБУ затримало підозрюваних у 

заволодінні 1,2 мільярда кредиту НБУ 

Правоохоронці затримали сімох осіб, яких 

підозрюють у заволодінні стабілізаційним 

кредитом Нацбанку в розмірі 1,2 млрд грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 16 разів порушили "тишу" на 

Донбасі, поранений військовий 

За минулу добу окупанти 16 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 
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Біля Петрівського у неділю стріляли - СММ 

ОБСЄ 

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували у 

неділю, 10 листопада, постріли зі стрілецької 

зброї у межах ділянки розведення сил та 

засобів у Петрівському та Богданівці. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1967 році, розпочався перший 

Світовий Конгрес Українців. 

 

Берлінське метро прикрасили краєвиди 

України 

На 76 станціях берлінського метро з понеділка, 

11 листопада, з’явилися плакати з краєвидами 

України – Карпат, Києва, Львова та Одеси. 

 

SpaceX вдало запустила у космос 60 

супутників Starlink 

Компанія SpaceX в понеділок, 11 листопада, 

вдало запустила ракету Falcon 9 із 60 

супутниками мережі Starlink з комплексу Space 

Launch Complex 40 зі станції Кейп-Канаверал в 

штаті Флорида. 
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Apple планує випустити окуляри з 

доповненою реальністю до 2023 року - ЗМІ 

Американська компанія Apple має намір у 

найближчі три роки випустити окуляри з 

доповненою реальністю. 

 

Учені пропонують обмежити швидкість 

морських суден - це поліпшить клімат 

Зменшення швидкості в морському 

судноплавстві може принести значну користь 

довкіллю. 

 

15-хвилинні прогулянки можуть збільшити 

світову економіку на $100 мільярдів 

Додаткові 15-хвилинні прогулянки 

підвищують фізичне здоров'я працівників, що 

може сприяти зростанню світової економіки на 

100 мільярдів доларів. 

 

12 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні святого Зиновія; кому молилися 

рибалки і мисливці та що приготувала нам 

повня в Тільці. 
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