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ТОП
Кулеба розповів, що нового буде в хартії
Україна-США про стратегічне партнерство
Оновлена хартія Україна-США про стратегічне
партнерство матиме кілька принципово нових
аспектів у порівнянні з попереднім
документом, і вони будуть пов’язані, зокрема, з
протидією російській агресії.

Дві великі групи мігрантів прорвалися з
Білорусі до Польщі
Дві великі групи мігрантів прорвалися крізь
огорожу до Польщі з Білорусі.

В ООН звернулися до Білорусі та Польщі
через сотні мігрантів на кордоні З АЯ В А
Агентства ООН, які опікуються міграційними
питаннями, закликали Білорусь та Польщу
гарантувати безпеку й дотримання прав
людини для мігрантів і біженців.

Маас: Лукашенко закручує спіраль
напруженості з ЄС
Олександр Лукашенко закручує спіраль
напруженості з ЄС, але Європа не дозволить
шантажувати себе.

У Британії врятують від зносу 5 тисяч
червоних телефонних будок
Британський регулятор у сфері
телекомунікацій Ofcom оголосив, що
заборонить компанії British Telecom
демонтувати близько 5000 вуличних

Людству може знадобитися щорічна
ревакцинація від COVID – керівник Pfizer
Генеральний директор компанії Pfizer Альберт
Бурла висловив припущення, що людству
доведеться звикнути до щорічної ревакцинації
від COVID-19.

У світі зафіксували понад 251,5 мільйона
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 10 листопада
зафіксовано понад 251,5 млн випадків
зараження коронавірусом, одужали вже понад
227,7 млн осіб.

СВІТ
Гендиректорку ЮНЕСКО переобрали на
другий термін
Гендиректоркою ЮНЕСКО переобрали на
другий термін Одрі Азуле.

Тайвань попередив про можливу блокаду з
боку Китаю
Міністерство оборони Тайваню попереджає
про «серйозну загрозу» на тлі повідомлень, що
КНР може заблокувати усі ключові порти та
аеропорти острова.

Наступного тижня Байден та Сі Цзіньпін
проведуть віртуальну зустріч – ЗМІ
Наступного тижня відбудеться віртуальна
зустріч президента США Джо Байдена і
китайського лідера Сі Цзіньпіна.

У Вашингтоні вперше за століття відкрили
доступ до могили Невідомого солдата
Уперше майже за століття представники
громадськості мають можливість підійти до
могили Невідомого солдата на
Арлінгтонському національному

УКРАЇНА І СВІТ
США підтримують контакти з Європою
щодо ситуації на кордоні України –
Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін
занепокоєний стягуванням російських військ
до кордону з Україною і підтримує контакти з
колегами в Європі.

Спецслужби РФ діють на кордоні ЄС тими
ж методами, що й в Україні у 2014 році –
експерт
Російські спецслужби керують міграційною
кризою на кордонах Європейського Союзу,
застосовуючи стратегію, аналогічну тій, яку
РФ використала в українському Криму та на
Донбасі у 2014 році.

Україна чекає реакції світу на
використання Кремлем газу «в якості зброї»
– Кулеба
Українська сторона не соромиться заявляти
американським і німецьким партнерам, що
Росія навмисно створює кризу на
енергетичному ринку ЄС та

США говоритимуть із союзниками щодо
ситуації на кордоні РФ і України – Держдеп
Офіційний Вашингтон відстежує ситуацію
щодо передислокації російських військ ближче
до кордону з Україною та має намір
продовжити консультації з міжнародними
союзниками та партнерами з цього питання.

Київ і Вашингтон не мають розбіжностей
щодо ситуації на кордоні РФ і України –
Кулеба
Україна і США однаково оцінюють ситуацію із
зосередженням російських збройних
формувань біля українського кордону, різниця
є лише в тому, яка термінологія застосовується
для коментарів.

Ткаченко взяв участь у відкритті сесії
генеральної конференції ЮНЕСКО
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко взяв участь у відкритті 41
сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, яка
проходить в Парижі.

Рівень корупції в Україні набагато нижчий,
ніж п’ять років тому - представниця
Єврокомісії
Доповідь Європейського суду аудиторів щодо
недостатньої ефективності зусиль
євроінституцій у протидії корупції в Україні
містить висновок про відсутність змін на
краще, щодо якого у Єврокомісії існують різні
погляди.

УКРАЇНА
Зеленський збирає засідання РНБО
Президент України Володимир Зеленський
доручив секретареві РНБО Олексію Данілову
організувати засідання Радбезу 10 листопада.

Наїзд на поліцейського у Києві: водію
повідомили про підозру Ф ОТ О
У Києві правоохоронці повідомили про підозру
водію, який перебуваючи у стані алкогольного
сп’яніння, наїхав на поліцейського під час
оформлення автопригоди, а після втік.

Оформлення документів, житло та іпотека:
у Мінреінтеграції розповіли про роботу
«гарячої лінії»
Протягом жовтня на «гарячу лінію»
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій надійшло 33 дзвінки від
громадян, найбільше

Нацбанк послабив курс гривні
Національний банк України на середу, 10
листопада 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 1 копійку - до 26,0927 грн за долар.

В Україні – 23 283 нові випадки
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 23 283 нові
випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Місія ОБСЄ зафіксувала 679 порушень
«тиші» на сході України
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої
доби 565 порушень режиму припинення вогню
у Донецькій області та 114 таких порушень на
Луганщині.

Російські найманці минулої доби зривали
«тишу» біля Опитного та
Новоолександрівки
Протягом минулої доби, 9 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
2 порушення режиму припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
10 листопада: народний календар і
астровісник
Зірки радять на цей день планувати
найважливіші справи

NASA переносить терміни висадки
астронавтів на Місяць
Американське космічне агентство NASA
переносить плани висадки астронавтів на
Місяці принаймні на 2025 рік через
ускладнення технічного характеру, а також
затримки у зв’язку із недавнім судовим
процесом.

Після виходу фільму «Вічні» зросла
зацікавленість у мові жестів
Кількість людей, які зацікавилися навчанням
мовою жестів, різко зросла після виходу
фільму «Вічні» в американських кінотеатрах.

10 листопада. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1764 році, на теренах України
було остаточно ліквідовано Гетьманство
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