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ТОП
Україна і США підписали оновлену Хартію
стратегічного партнерства
Глава МЗС України Дмитро Кулеба й
Державний секретар США Ентоні Блінкен
підписали Хартію стратегічного партнерства
Україна-США, яка визначає

Коронавірус, війна і тарифи: Зеленський
звернувся до українців за результатами
РНБО ВІДЕ О
Президент Володимир Зеленський закликав
українців щепитися проти COVID-19 та
запевнив у готовності військових до будьякого сценарію розвитку подій на кордонах.

США й надалі надаватимуть військову
підтримку Україні, у тому числі летальну
зброю - Блінкен
США продовжуватимуть надавати військову
підтримку Україні, у тому числі летальну
зброю для захисту від російської агресії.

Головного тюремника «Ізоляції»
Куликовського відправили в СІЗО до Києва
Бойовика, екскоменданта донецької «Ізоляції»
Дениса Куликовського (прізвисько Палич)
після обрання запобіжного заходу у вигляді
арешту на 60 діб відправлено із Маріуполя у
СІЗО до Києва.

У Києві побили продюсера гурту KAZKA:
нападника затримала поліція
У Києві поліцейські затримали чоловіка, який
завдав тяжких тілесних ушкоджень музичному
продюсеру.

Київщина посилює карантинні обмеження у
громадському транспорті
У Київській області з суботи, 13 листопада,
громадський транспорт почне працювати з
посиленими обмежувальними заходами.

SpaceX відправила в космос чотирьох
астронавтів, які проведуть на МКС пів року
ВІ ДЕ О

Космічний корабель Crew Dragon Endurance
компанії SpaceX з чотирма астронавтами на
борту стартував у середу о 21:03 (4:03 в четвер
за київським часом) з Космічного центру
Кеннеді НАСА, США.

Кількість випадків COVID-19 у світі
перевищила 252,1 мільйона
У світі станом на ранок 11 листопада
зафіксовано понад 252,1 млн випадків
зараження коронавірусом, одужали вже понад
228,2 млн осіб.

СВІТ
ЄС застосує п’ятий пакет санкцій проти
Білорусі через ситуацію на кордонах –
Боррель
Європейський Союз має зважити на обсяг
існуючих санкцій проти режиму Білорусі та
розширити їх, застосувавши п’ятий пакет
обмежувальних заходів як

Туреччина зобов'язалася протидіяти
агресивним діям Білорусі проти союзників
по НАТО
Варшава й Анкара співпрацюватимуть між
собою у питанні протидії режиму Лукашенка
щодо залучення тисяч мігрантів з Близького
Сходу до Білорусі.

Чеський парламент очолила жінка
Новим головою нижньої палати парламенту
Чеської Республіки – Палати депутатів – стала
Маркета Пекарова Адамова.

ЄС стикається із розвинутою мережею
транзиту мігрантів до Мінська з Близького
Сходу – Боррель
Після виникнення міграційної кризи на
кордонах Польщі, Литви і Латвії з Білоруссю,
влітку цього року Євросоюз вжив заходи для
роз’яснення для

УКРАЇНА І СВІТ
Кулеба прокоментував підписання хартії зі
США і пояснив, чим важливий документ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
заявляє, що відновлення роботи Комісії
стратегічного партнерства Україна-США та
підписання нової Хартії стратегічного
партнерства збільшують підтримку США
України у протидії

Україна посилить захист кордону з
Білоруссю – Президент
Україна посилить безпеку на кордоні з
Білорусією через міграційні виклики, але це не
вплине на процедуру перетину кордону
громадянами цієї країни.

Україна не просила в «ЛНР» про поставки
вугілля - у ТКГ спростували російський
фейк
Українська делегація у Тристоронній
контактній групі спростувала інформацію
російських медіа про те, що Україна просила
“ЛНР” поставляти з тимчасово

Кулеба: Nord Stream 2 – це проблема
безпеки євроатлантичного масштабу
Російський газопровід «Північний потік-2» є
не лише проблемою для України, але й
загрозою загальноєвропейського масштабу та
безпековим викликом для всієї
євроатлантичної спільноти.

За два тижні окупанти 35 разів блокували
роботу місії ОБСЄ
За останні два тижні СММ ОБСЄ 37 разів
зіткнулася з обмеженням свободи пересування
на сході України, 35 із яких – на тимчасово
окупованій Росією

Окупанти пообіцяли розблокувати роботу
КПВВ «Станиця Луганська» - Гармаш
Представники окупаційної адміністрації
пообіцяли з 11 листопада відкрити у
колишньому режимі КПВВ «Станиця
Луганська».

УКРАЇНА
Зеленський пригрозив олігархам, щоб не
грали з державою у «штучний дефіцит» газу
Президент Володимир Зеленський закликав
олігархічні групи не створювати штучний
дефіцит газу та вугілля з метою збільшення їх
ціни, адже це шкодить державі.

Зеленський - про «медіаґвалт» щодо
скупчення військ РФ: Паніка може
допомогти противнику
Інформація деяких ЗМІ про перекидання
російських сил до кордону з Україною на 8-му
році війни не дивує так, як ґвалт у медіа з
цього приводу.

Ставити знак рівності між боротьбою з
корупцією у 2019 році і зараз некоректно —
Венедіктова
Доповідь щодо недостатньо ефективного
використання фондів ЄС у підтримці зусиль
України у боротьбі проти корупції, що була
представлена у

Венедіктова розповіла про правову
допомогу Україні від європейських
партнерів
Європейський Союз, Рада Європи та інші
міжнародні партнери надають Україні
ефективну допомогу у зміцненні верховенства
права та у реформуванні всієї

Дію банківських карток для переселенців
можуть продовжити до 1 квітня - Верещук
Дію банківських карток "Ощадбанку" для
переселенців та мешканців окремих районів
Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)
планують продовжити до 1 квітня 2022 року.

Внаслідок COVID-вакцинації в Україні
немає жодного летального випадку - МОЗ
В Україні на даний час не зареєстровано
жодного летального випадку в наслідок
вакцинації проти COVID-19.

В Україні 79% освітян повністю
вакциновані від COVID-19
В Україні на сьогодні 79% освітян повністю
вакциновані від COVID-19.

В Україні – 24 747 нових випадків
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 24 747 нових
випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,06 за
долар
Національний банк України на четвер, 11
листопада 2021 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 3 копійки - до 26,0575 грн за долар.

НА ПЕРЕДОВІЙ
ОБСЄ зафіксувала 372 порушення «тиші»
на сході України
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої
доби 343 порушення режиму припинення
вогню у Донецькій області та 29 таких
порушень на Луганщині.

У жовтні зафіксована найбільша кількість
порушень перемир'я з липня 2020 року –
ОБСЄ
В останній тиждень жовтня СММ ОБСЄ
зафіксувала на сході України найбільшу
кількість порушень режиму припинення вогню
з липня 2020 року, коли було введено
додаткові заходи щодо посилення припинення
вогню.

СУСПІЛЬСТВО
11 листопада: народний календар і
астровісник
Зірки радять бути обережнішими зі словами:
все, що скажете, може втілиться у життя

Американські слідчі з'ясували, хто зарядив
пістолет, з якого вбили Галину Гатчінс
Прокурор, яка розслідує смертельний інцидент
на зйомках фільму "Іржа", заявила, що слідство
знає, хто зарядив пістолет, з якого Алек
Болдуїн випадково застрелив оператора
Галину Гатчінс.

У львівському храмі відреставрували
унікальні фрески XVIII століття Ф ОТ О
У Львові в Гарнізонному храмі XVII століття
українські та польські реставратори завершили
роботи з відновлення унікальних фресок
авторства Франциска Екштайна, які тривали
сім років.

Ілон Маск продав частину акцій Tesla після
опитування в Twitter
Засновник та генеральний директор Tesla Ілон
Маск продав частину акцій компанії на суму 5
мільярдів доларів незабаром після проведення
опитування в Twitter про їх продаж.

На пляжах Азовського моря помітили
кулясті водорості
У Запорізькій області вздовж узбережжя
Азовського моря місцеві жителі помітили
незвичайну кулясту водорість.

11 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні чергова річниця завершення Першої
світової війни
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