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ТОП 

 

Віче гідності завершилося під Офісом 

Президента 

Учасники Віче гідності "Ми маємо гідність!" 

завершили акцію, розпочату на Майдані 

Незалежності. 

 

Майже половина американців вважають 

ЗМІ несправедливими до Трампа 

ЗМІ упереджено висвітлюють розслідування 

щодо імпічменту президента США - так вважає 

майже половина американців. 
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На слуханнях з імпічменту заявили, що у 

США немає кращих друзів, ніж Україна 

Радник з політичних питань Посольства США 

в Україні Девід Голмс під час слухань з 

імпічменту в Палаті представників, заявив, що 

у Сполучених Штатів немає кращих друзів, 

ніж Україна. 

СВІТ 

 

Ексрадниця Трампа пояснила, чому 

Джуліані назвали "гранатою" 

Колишня радниця президента США з питань 

Росії Фіона Гілл пояснила, що мав на увазі 

Джон Болтон, коли назвав Рудольфа Джуліані 

"гранатою, яка підірве нас усіх". 

 

Литва замовила в США 200 бойових 

броньованих автомобілів 

Міністерство оборони Литви повідомило в 

четвер, 21 листопада, про підписання угоди на 

придбання 200 американських позашляхових 

легкових бойових машин типу JLTV (Joint 

Light Tactical Vehicle) компанії Oshkosh. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зараз вдалий час: Зеленський пропонує 

Orascom Investment Holding інвестувати в 

Україну 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з 

виконавчим головою компанії Orascom 

Investment Holding Нагібом Онсі Савірісом і 

запропонував йому інвестувати в Україну. 
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У Сенаті США затребували документи про 

розмови Порошенка і Байдена 

Голова юридичного комітету Сенату США 

Лінсді Грем затребував у держсекретаря Майка 

Помпео документи щодо розмов Петра 

Порошенка та Джо Байдена, які стосуються 

звільнення Віктора Шокіна з посади 

генпрокурора. 

 

Світові не цікаві політичні скандали 

України - Кулеба 

Віцепрем’єр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 

впевнений, що ні Європі, ні світові не цікаві 

внутрішньополітичні скандали, які 

відбуваються в Україні. 

УКРАЇНА 

 

В ОП обговорили проблеми пошуку зниклих 

безвісти на Донбасі 

В Офісі Президента відбулося засідання 

робочої групи з питань зниклих безвісти на 

Донбасі та військових і цивільних заручників. 

 

"Слуга народу" підтримає поправку, яка 

дозволяє розслідувати справи Майдану - 

Арахамія 

Фракція "Слуга народу" підтримає поправку 

№318 до другого читання законопроєкту про 

зміни до закону про Держбюро розслідувань 

щодо вдосконалення його діяльності. 
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У справах Майдану ГПУ повідомила про 

підозру 163 правоохоронцям 

Генеральна прокуратура повідомила про 

підозру в справах Майдану 300 особам, у тому 

числі 33 високопосадовцям і 163 

правоохоронцям. 

 

Справа Марківа: Україна подала апеляцію 

на вирок італійського суду 

Україна подала апеляційну скаргу на рішення 

італійського суду, який засудив бійця 

Нацгвардії Віталія Марківа до позбавлення 

волі на 24 роки. 

 

Україна в ОБСЄ завжди пов'язує питання 

Криму й Донбасу – постпред Цимбалюк 

Україна в ОБСЄ постійно нагадує про анексію 

Росією Кримського півострову, порушуючи це 

питання разом із проблемою агресії РФ на 

Донбасі.

 

Гончарук: диверсифікація постачань газу - 

ключовий фактор безпеки Європи 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час 

виступу в британському Королівському 

інституті міжнародних справ Chatham 

House наголосив на важливості консолідації 

зусиль у протидії РФ як агресору. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2823116-u-spravah-majdanu-gpu-povidomila-pro-pidozru-163-pravoohoroncam.html
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Окупанти шість разів порушили “тишу”, 

травмовані троє українських бійців 

За минулу добу окупанти 6 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, 15 років тому, мітингом на Майдані 

Незалежності розпочалась Помаранчева 

революція. 

 

На Чернігівщину повертають “прадавніх 

турів”, які жили 500 років тому 

На Чернігівщину, повертаються "нащадки" 

прадавніх турів - тварин, яких не було тут 

майже 500 років. 

 

На Новий рік і Різдво у Києві обіцяють 

удвічі більше заходів, ніж торік 

Новорічно-різдвяні святкування на Софійській 

та Контрактовій площах триватимуть від 14 

грудня до 19 січня. 
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Мороз і вітер: чого чекати українцям у 

найближчі дні 

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні 

очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї 

25-28 м/с, температура вдень до 3° морозу. 

 

22 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні святої Мотрі; чи “пахне зимном”, про 

вітер і праведників, і всіляко уникайте 

неуникного. 
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