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ТОП 

 

Лікарі розповіли про стан Кулеби та одного 

із його синів після аварії 

Уповноважений президента України з прав 

дитини Микола Кулеба, який 24 

листопада разом із дітьми потрапив у ДТП, 

наразі у стані середньої тяжкості у 

лікарні Феофанія. 

 

Влада Ірану заявляє про арешт 180 лідерів 

антиурядових протестів 

Близько 180 учасників масових антиурядових 

демонстрацій заарештувала поліція в Ірані. 
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Bellingcat знайшов 8 співробітників ГРУ, 

причетних до отруєння болгарського 

підприємця 

Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути 

причетними до отруєння болгарського 

підприємця Еміліана Гебрева з допомогою 

отрути «Новічок» у квітні 2015 року. 

 

В Іспанії затримали підводний човен з 

двома тоннами кокаїну 

В Іспанії правоохоронці затримали підводний 

човен, на борту якого було виявлено понад дві 

тонни кокаїну.

СВІТ 

 

Трамп повідомив про відставку голови 

Військово-морських сил США 

Міністр Військово-морських сил США Річард 

Спенсер відправлений у відставку. 

 

У партії "Лікуд" запропонували змістити 

Нетаньягу 

Один з депутатів партії "Лікуд" прем'єр-

міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу Гідеон 

Саар запропонував провести 

внутрішньопартійні вибори, в результаті яких 

може бути обраний новий лідер партії. 
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Йоганніс удруге став президентом Румунії 

Чинний президент Румунії Клаус 

Йоганніс переміг у другому турі виборів 

голови держави, набравши 66,5% голосів. 

 

На місцевих виборах у Гонконзі впевнено 

перемагає опозиція — ЗМІ 

На місцевих виборах в районні ради Гонконгу 

з великим відривом перемагають опозиційні 

кандидати з продемократичного руху. 

 

Європейську місію для безпечної навігації у 

Перській затоці розмістять в Абу-Дабі 

Для сприяння безпечній навігації кораблів в 

Перській затоці на французькій військовій базі 

в Абу-Дабі буде розташована європейська 

місія, яка координуватиме свої дії з місією 

США. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посадовець Нафтогазу розповів про свої 

контакти з людьми Джуліані 

Голова дивізіону «Газ» НАК «Нафтогаз 

України» Андрій Фаворов заявив, що Лев 

Парнас та Ігор Фруман хвалилися своїми 

зв'язками з адвокатом Трампа Руді Джуліані та 

адміністрацією США. 

УКРАЇНА 
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Перша леді розповіла, як втілюватиме в 

життя реформу шкільного харчування 

Перше леді України Олена Зеленська 

розповіла, що планує реформувати харчування 

у школах у зв’язку з низькою якістю 

приготованої їжі у навчальних закладах. 

 

Електронними водійськими правами можна 

буде користуватись уже у грудні — Федоров 

Електронними водійськими правами можна 

буде користуватися вже в грудні. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли із заборонених 

мінометів українських захисників під 

Водяним 

Збройні формування Російської Федерації за 

минулу добу сім разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію 

насильства щодо жінок. 
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У Києві сьогодні стартують "16 днів проти 

гендерного насильства" 

У столиці 25 листопада у рамках акції «16 днів 

проти гендерного насильства» відбудеться 

серія заходів, метою яких є привернення уваги 

до проблем домашнього насильства та торгівлі 

людьми, що є грубим порушенням прав 

людини. 

 

Російське суспільство має пройти через 

відречення від путінізму – Андрухович 

Як колись нацистському рейху треба було 

перетворитися на руїни, щоб його населення 

відмовилося від нацизму, так і російському 

суспільству треба пройти через горнило 

самокритики, відмови та відречення від 

путінізму. 

 

У Брюсселі відбувся багатотисячний мітинг 

проти насильства над жінками 

Близько десяти тисяч людей вийшли на вулиці 

бельгійської столиці Брюсселя у неділю, 24 

листопада, із закликом припинити насильство 

над жінками в сім'ях. 

 

У центрі Нью-Йорка минулими вихідними 

показали нові українські фільми 

У суботу та неділю в Нью-Йорку відбувся 

Фестиваль українських фільмів 2019. 
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Українців чекає суха і холодна погода, 

місцями сильний вітер 

В Україні у понеділок опади не очікуються, 

температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, в 

Херсонській, Запорізькій та Донецькій 

областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. 

 

25 листопада: народний календар і 

астровісник 

Нині Іоанна Милостивого; щедро роздаємо 

милостиню та зазираємо в астрологічне 

майбутнє. 
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