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ТОП 

 

Україна відзначає День Гідності та Свободи 

День Гідності і Свободи відзначається щороку 

21 листопада згідно з Указом Президента від 

13 листопада 2014 року. 

 

Затримка допомоги Україні була вигідна 

для РФ — представниця Пентагону 

Рішення президента Трампа щодо 

призупинення оборонної допомоги Україні 

було найбільш вигідно Росії, яка продовжує 

свою збройну агресію на сході України, а 

також анексію Криму. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822353-ukraina-vidznacae-den-gidnosti-ta-svobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822353-ukraina-vidznacae-den-gidnosti-ta-svobodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822393-zatrimka-dopomogi-ukraini-bula-vigidna-dla-rf-predstavnica-pentagonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822393-zatrimka-dopomogi-ukraini-bula-vigidna-dla-rf-predstavnica-pentagonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822393-zatrimka-dopomogi-ukraini-bula-vigidna-dla-rf-predstavnica-pentagonu.html


 

Придушення протестів в Ірані: президент 

заявив про "перемогу" над "ворожою 

змовою" 

Президент Ірану Хасан Рухані заявив про 

перемогу над "ворожою змовою" після 

придушення акцій протесту. 

 

В Італії на повітря злетіла фабрика 

феєрверків: четверо людей загинули 

В Італії стався вибух на фабриці феєрверків, 

унаслідок чого загинули чотири особи. 

 

НАТО йде у космос, але без зброї 

Міністри закордонних справ країн НАТО, які 

зустрілися у середу у брюссельській штаб-

квартирі Альянсу, визнали космос ще одним 

оперативним простором для дій сил країн-

союзниць. 

СВІТ 

 

В ООН назвали ізраїльські поселення 

головною перешкодою для досягнення миру 

Ізраїльські поселення є головною перешкодою 

для досягнення миру на Близькому Сході. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822387-prezident-iranu-zaaviv-pro-peremogu-nad-vorozou-zmovou-pisla-pridusenna-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822387-prezident-iranu-zaaviv-pro-peremogu-nad-vorozou-zmovou-pisla-pridusenna-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822387-prezident-iranu-zaaviv-pro-peremogu-nad-vorozou-zmovou-pisla-pridusenna-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822387-prezident-iranu-zaaviv-pro-peremogu-nad-vorozou-zmovou-pisla-pridusenna-protestiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822339-v-italii-na-povitra-zletila-fabrika-feerverkiv-4-osobi-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822339-v-italii-na-povitra-zletila-fabrika-feerverkiv-4-osobi-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822339-v-italii-na-povitra-zletila-fabrika-feerverkiv-4-osobi-zaginuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2822325-nato-jde-u-kosmos-ale-bez-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2822325-nato-jde-u-kosmos-ale-bez-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822348-v-oon-nazvali-izrailski-poselenna-golovnou-pereskodou-dla-dosagnenna-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822348-v-oon-nazvali-izrailski-poselenna-golovnou-pereskodou-dla-dosagnenna-miru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822348-v-oon-nazvali-izrailski-poselenna-golovnou-pereskodou-dla-dosagnenna-miru.html


 

Держдеп: Договір з контролю над 

озброєнням не може стосуватися лише США 

і Росії 

Порушення з боку РФ Договору про ракети 

малої та середньої дальності стали причиною 

руйнації цього документа, однак будь-які нові 

ініціативи у сфері контролю над озброєнням не 

можуть, як це було раніше, стосуватися лише 

двох сторін – США і Росії. 

 

НАТО погодило рекомендації у сфері 

енергетичної безпеки 

Міністри закордонних справ країн НАТО, які 

зустрілися у середу в Брюсселі, погодили 

заходи з підвищення рівня обізнаності у сфері 

енергетичних загроз і захисту критичної 

інфраструктури. 

 

Туск став новим главою Європейської 

народної партії 

Президент Євросоюзу Дональд Туск, каденція 

якого на цій посаді днями завершується, був 

обраний новим лідером Європейської народної 

партії. 

 

Трюдо змістив Фріланд з посади глави МЗС 

Канади 

Новим міністром закордонних справ Канади 

став Франсуа-Філіп Шампань, який раніше був 

міністром інфраструктури Канади. 

 

Британський принц Ендрю тимчасово не 

братиме участі у королівських церемоніях  

Британський принц Ендрю оголосив, що 

найближчим часом не братиме участі у 

королівських церемоніях у зв'язку з секс-

скандалом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822359-derzdep-dogovir-z-kontrolu-nad-ozbroennam-ne-moze-stosuvatisa-lise-ssa-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822359-derzdep-dogovir-z-kontrolu-nad-ozbroennam-ne-moze-stosuvatisa-lise-ssa-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822359-derzdep-dogovir-z-kontrolu-nad-ozbroennam-ne-moze-stosuvatisa-lise-ssa-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822359-derzdep-dogovir-z-kontrolu-nad-ozbroennam-ne-moze-stosuvatisa-lise-ssa-i-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822309-nato-pogodilo-rekomendacii-u-sferi-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822309-nato-pogodilo-rekomendacii-u-sferi-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822309-nato-pogodilo-rekomendacii-u-sferi-energeticnoi-bezpeki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822414-tusk-stav-novim-glavou-evropejskoi-narodnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822414-tusk-stav-novim-glavou-evropejskoi-narodnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822414-tusk-stav-novim-glavou-evropejskoi-narodnoi-partii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822333-trudo-zmistiv-friland-z-posadi-glavi-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822333-trudo-zmistiv-friland-z-posadi-glavi-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822333-trudo-zmistiv-friland-z-posadi-glavi-mzs-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822429-britanskij-princ-endru-timcasovo-ne-bratime-ucasti-u-korolivskih-ceremoniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822429-britanskij-princ-endru-timcasovo-ne-bratime-ucasti-u-korolivskih-ceremoniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822429-britanskij-princ-endru-timcasovo-ne-bratime-ucasti-u-korolivskih-ceremoniah.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Столтенберг закликав надати Україні та 

Грузії "більше практичної підтримки" 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 

закликав країни-члени альянсу посилити 

підтримку України та Грузії. 

 

Зеленський прокоментував заяви 

Коломойського про відновлення відносин з 

РФ 

Президент України Володимир Зеленський 

прокоментував скандальні заяви олігарха Ігоря 

Коломойського про необхідність відновлення 

відносин між Україною і РФ. 

 

Захід готовий підтримувати Україну, яка 

має показати результат реформ — експерти 

Процес реформ в Україні просувається досить 

стрімко, але для довіри з боку політичного 

Заходу та бізнесу потрібно більше прозорості 

та гри у рамках принципу верховенства права. 

УКРАЇНА 

 

Іванісов складе мандат, якщо його 

судимість підтвердиться — Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що вже 21 листопада змусить скласти 

мандат нардепа з фракції "Слуга народу" 

Романа Іванісова, якщо буде підтвердження 

озвучених раніше кричущих фактів про цього 

політика. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822377-stoltenberg-zaklikav-nadati-ukraini-ta-gruzii-bilse-prakticnoi-pidtrimki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822377-stoltenberg-zaklikav-nadati-ukraini-ta-gruzii-bilse-prakticnoi-pidtrimki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822377-stoltenberg-zaklikav-nadati-ukraini-ta-gruzii-bilse-prakticnoi-pidtrimki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822409-zelenskij-prokomentuvav-zaavi-kolomojskogo-pro-vidnovlenna-vidnosin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822409-zelenskij-prokomentuvav-zaavi-kolomojskogo-pro-vidnovlenna-vidnosin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822409-zelenskij-prokomentuvav-zaavi-kolomojskogo-pro-vidnovlenna-vidnosin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822409-zelenskij-prokomentuvav-zaavi-kolomojskogo-pro-vidnovlenna-vidnosin-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822437-zahid-gotovij-pidtrimuvati-ukrainu-aka-mae-pokazati-rezultat-reform-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822437-zahid-gotovij-pidtrimuvati-ukrainu-aka-mae-pokazati-rezultat-reform-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822437-zahid-gotovij-pidtrimuvati-ukrainu-aka-mae-pokazati-rezultat-reform-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822381-ivanisov-sklade-mandat-akso-jogo-sudimist-pidtverditsa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822381-ivanisov-sklade-mandat-akso-jogo-sudimist-pidtverditsa-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2822381-ivanisov-sklade-mandat-akso-jogo-sudimist-pidtverditsa-zelenskij.html


 

Разумков відвідав запорізький завод 

"Запоріжкран" 

Глава Верховної Ради України Дмитро 

Разумков, який нині перебуває із робочою 

поїздкою у Запоріжжі, в рамках ознайомлення 

з промисловим потенціалом регіону відвідав 

ПрАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування». 

 

Фігурантам другої "справи Хізб ут-Тахрір" 

дозволили побачитись з рідними 

Фігурантам другої Бахчисарайської "справи 

Хізб ут-Тахрір" дозволили короткі побачення з 

родичами. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять із заборонених мінометів, 

поранені семеро українських бійців 

У середу, 20 листопада, збройні формування 

Російської Федерації 7 разів порушили режим 

припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні шостий рік поспіль 

відзначається День Гідності та Свободи. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2822357-razumkov-vidvidav-zaporizkij-zavod-zaporizkran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2822357-razumkov-vidvidav-zaporizkij-zavod-zaporizkran.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2822399-figurantam-drugoi-spravi-hizb-uttahrir-dozvolili-pobacitis-z-ridnimi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822421-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-poraneni-semero-ukrainskih-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822421-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-poraneni-semero-ukrainskih-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2822421-okupanti-gatat-iz-zaboronenih-minometiv-poraneni-semero-ukrainskih-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821676-21-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2821676-21-listopada-pamatni-dati.html


 

Україна піднялася на п'ять позицій в 

Індексі громадянств світу 

В Індексі громадянств світу (QNI) Україна 

посіла 75-те місце, поліпшивши свій результат 

на п'ять позицій у порівнянні з попереднім 

роком. 

 

ТОП-10 вузів із найдорожчим 

держзамовленням 

Міністерство фінансів проналізувало середні 

витрати на одного студента, який навчається за 

державним замовленням, по 167 закладам 

вищої освіти. 

 

До кінця тижня суттєво похолодає, місцями 

"підморозить" до -12°  

Температура в Україні протягом доби від 2° 

тепла до 3° морозу, у західних, Вінницькій та 

Одеській областях невеликий дощ, пориви 15-

20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. До кінця тижня 

температура місцями впаде до -12°. 

 

21 листопада: народний календар і 

астровісник 

Куди Михайло білого коня подів, чому 

сьогодні не можна було рвати нитки і до чого 

готується нині Сонце. 
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