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ТОП
Нова Хартія зі США має ключове значення
для системної протидії агресії РФ - Дмитро
Кулеба, міністр закордонних справ
ІНТЕРВ'Ю

Відновлення роботи Комісії стратегічного
партнерства України і США і підписання
оновленої Хартії стратегічного партнерства
вже дало поживу для дискусій аналітикам та
політологам в Україні і за кордоном.

Україна додатково перекидає до кордону з
Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
Для захисту кордону України з Білоруссю
додатково залучать 8,5 тисячі
військовослужбовців Держприкордонслужби,
Нацгвардії та поліції.

Меркель удруге за два дні зателефонувала
Путіну
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель вдруге за
два дні зателефонувала президентові РФ
Володимиру Путіну та обговорила з ним
ситуацію щодо України, а також міграційну
кризу на кордоні між ЄС і Білоруссю.

Терехов став мером Харкова
Ігор Терехов офіційно заступив на посаду
Харківського міського голови, присягнувши на
позачерговій сесії 11 листопада.

В Укрексімбанку поновили на посадах двох
нападників на журналістів програми
«Схеми»
Співробітників Укрексімбанку Ігоря
Тельбізова та Олега Осіпова, які напали на
журналістів програми "Схеми", поновили на
посадах.

Ткаченко написав заяву про відставку
Д ОКУ М Е НТ

Олександр Ткаченко написав заяву про
відставку з посади міністра культури та
інформаційної політики

Люк Шеньє повернувся на посаду
гендиректора Kyiv Post
Новим генеральним директором Kyiv Post став
Люк Шеньє.

Харківська ДТП з дітьми: водія
заарештували та відкрили справу ФОТО
У Харкові стосовно водія, що збив двох дітей
на регульованому переході, правоохоронці
відкрили кримінальне провадження.

Як каратимуть за катування тварин: новий
закон передбачає штрафи до 8,5 тисячі та
арешт
В Україні з 8 листопада почали діяти зміни до
положень законодавства, які посилюють
адміністративну та кримінальну
відповідальність за жорстоке або
безвідповідальне поводження з тваринами.

УКРАЇНА І СВІТ
В ОП розповіли про підсумки зустрічі з
Блінкеном ФОТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і
керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у
межах участі в засіданні Комісії стратегічного
партнерства

«Страусина» політика і страх Берліна перед
Путіним знищують довіру українців до ФРН
- посол
Посол України у ФРН Андрій Мельник вважає
важливим інструмент регіональних контактів
між двома державами, який до того ж має
потенціал відновити довіру українців до
німецьких партнерів, яка похитнулась останнім
часом.

Кулеба та Єрмак обговорили ситуацію на
сході України із заступницею держсекретаря
США
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій
Єрмак провели у Вашингтоні зустріч із
заступницею державного секретаря США з
політичних питань Вікторією Нуланд.

Єрмак і Кулеба обговорили ситуацію на
українському кордоні з радником Байдена
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба й
керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
обговорили з радником Президента
Сполучених Штатів з питань національної
безпеки Джейкобом Салліваном взаємодію у
політичній, безпековій та економічній сферах.

Президенти України і Литви обговорили
ситуацію на кордоні ЄС із Білоруссю
Президенти України і Литви Володимир
Зеленський та Гітанас Науседа обговорили
ситуацію на кордоні ЄС із Білоруссю та
поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

Вступ до НАТО підтримують 58%
українців, до Євросоюзу – 62% ОПИТ У ВАН Н Я
62% опитаних українців підтримують вступ
України до Європейського Союзу, і 58% вступ до НАТО.

Шмигаль завтра їде на Закарпаття зустрінеться з прем’єром Словаччини
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 листопада
відвідає Закарпатську область і зустрінеться з
Прем’єр-міністром Словацької Республіки
Едуардом Хегером.

КОРОНАВІРУС
У «червоній» зоні Київ та 16 областей – МОЗ
Т АБ Л ИЦ Я

Станом на 11 листопада, в червоній зоні
епіднебезпеки знаходяться столиця та 16
областей.

Україна – на шостому місці у світі за
кількістю нових випадків COVID-19
Україна посіла шосте місце у світі за кількістю
нових випадків COVID-19.

В Україні можуть запровадити обов'язкову
COVID-вакцинацію для медпрацівників
Міністерство охорони здоров'я планує ввести
обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для
медичних працівників.

Медики отримають оновлені під штам Delta
протоколи лікування – Голубовська
Найближчим часом лікарі отримають нові
протоколи для лікування хворих на COVID-19
штаму «Дельта».

Третина українців отримала принаймні
одну дозу COVID-вакцини
В Україні принаймні першою дозою
вакциновано 34% дорослого населення.

МОЗ закликає не вживати антибіотики для
профілактики COVID-19
Антибактеріальні препарати не активні по
відношенню до вірусів, у тому числі й щодо
коронавірусу SARS-CoV-2. Тому вживати їх
треба лише за призначенням лікаря, і ні в
якому разі не для профілактики коронавірусної
хвороби.

МОЗ попереджає про «близнюка»
офіційного сайту про COVID-19
Вся офіційна інформаwія про захворюваність
на COVID-19 знаходиться на офіційному
порталі МОЗ. Сайти зі схожими доменами не є
офіційним державними ресурсами.

УКРАЇНА
Петиція до Зеленського про обмеження
вʼїзду для росіян набрала необхідну
кількість голосів
Електронна петиція до Президента про
обмеження права на вʼїзд на територію
України громадян Російської Федерації
набрала необхідні для подальшого розгляду 25
тисяч підписів.

Верещук презентує стратегію інтеграції
переселенців ВІД Е О
Віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
України Ірина Верещук презентує Стратегію
інтеграції внутрішньо переміщених осіб на
період до 2024 року.

Перші леді України та Ізраїлю запланували
спільний захід з безбар'єрності
Дружина Президента Олена Зеленська
обговорила з дружиною Президента Ізраїлю
Міхаль Герцог питання інклюзивної освіти,
гендерний рівності та безбар'єрності й
запланували спільний захід.

Центр відновлення миру буде
зареєстрований до кінця року – Верещук
Центр відновлення миру, який збиратиме
докази порушень прав людей на тимчасово
окупованих територіях та злочинів, пов’язаних
з агресією РФ, буде зареєстрований до кінця
2021 року.

Артилерія 122-мм калібру і міни з
безпілотника: окупанти 12 разів зривали
«тишу»
Російські найманці від опівночі четверга 12
разів порушили режим припинення вогню,
застосувавши великокаліберну зброю. Крім
того, в районі ООС

Зеленський очолює президентський
рейтинг, «Слуга народу» - парламентський
ОП ИТ У ВАННЯ

Якби найближчим часом відбулися вибори
Президента, то найбільше українців – 21,8%
серед тих, хто голосуватиме та визначився з
вибором

ЕКОНОМІКА
У Туреччині випускатимуть безпілотні
літаки з українськими двигунами
Українське ДП «Івченко-прогрес» та турецька
компанія Baykar Makina підписали угоду про
співпрацю, яка передбачає постачання
двигунів вироблених в Україні для безпілотних
літаків, вироблені в Туреччині.

Шмигаль обговорив бізнес-клімат з
представниками австрійських підприємств
Уряд України цінує практичний внесок Австрії
й бізнесу цієї країни у розвиток української
економіки.

Саудівська Аравія відкрила ринок для
українських морепродуктів та чорної ікри
Україна та Королівство Саудівська Аравія
погодили форму сертифіката на експортовані з
України продукти, що походять від водних
тварин (ікра, морепродукти тощо).

Укренерго активувало аварійну допомогу зі
Словаччини
НЕК "Укренерго" 11 листопада 2021 року
активувала аварійну допомогу зі Словаччини
для уникнення відключення споживачів
«острова Бурштинської ТЕС».

АМКУ дозволив MasterCard та Visa знизити
міжбанківську комісію
Антимонопольний комітет України (АМКУ)
дозволив компаніями MasterCard та Visa
знизити міжбанківську комісію (інтерчейндж).

Як оцінюють українці свої доходи та
будують плани на майбутнє ОПИТ У ВАН Н Я
Майже половина опитаних українців не
будують жодних планів на майбутнє.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Денісова вимагає негайно перевести
Саакашвілі до лікарні з реанімацією
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини Людмила Денісова вимагає
невідкладно помістити Міхеїла Саакашвілі голову Виконавчого

Денісова звернулась до комітету ООН проти
катувань через застосування сили до
Саакашвілі
Уповноважена Верховної Ради України
Людмила Денісова закликала Комітет ООН
проти катувань відреагувати на застосування
фізичної сили до голови

«Суд» у Криму заарештував на 12 діб
адвоката Семедляєва
Так званий суд в окупованому Криму
заарештував на 12 діб адвоката Едема
Семедляєва за обвинуваченням у "непокорі
законним вимогам співробітників поліції".

Як живуть кримські «диверсанти» та що ми
можемо для них зробити
Чергова «річниця» кримських репресій. Що
змінилося за ці роки?

ПРАВОПОРЯДОК
Поліція знає, як екскомендант катівні
«Ізоляція» опинився на підконтрольній
Україні території
Слідчі Національної поліції України (НПУ)
знають, як бойовик, екскомендант донецької
«Ізоляції» Денис Куликовський (прізвисько
"Палич") потрапив на підконтрольну
українській владі територію.

Слідчому окупантів повідомили про підозру
у кримінальному переслідуванні голови
Меджлісу
«Слідчому Російської Федерації по Республіці
Крим» повідомлено про підозру за фактом
незаконного кримінального переслідування
голови Меджлісу кримськотатарського народу
Рефата Чубарова у так званій «справі 26
лютого»
Борг Януковича: Україна виклала свою
позицію в британському суді
Верховний Суд Сполученого Королівства
заслухав останні пояснення України на
підтримку позиції України про те, що
єврооблігації на суму 3 млрд доларів США
було випущено у 2013 році внаслідок примусу
з боку Росії.

Леросу не обиратимуть запобіжний захід прокуратура
Народному депутату Гео Леросу не
обиратимуть запобіжний захід у справі щодо
хуліганства у Верховній Раді.

МВС спростувало міфи про «ефект
косинуса» і сертифікацію радарів TruCam
У Міністерстві внутрішніх справ спростовують
інформацію про те, що прилади для
вимірювання швидкості TruCam
несертифіковані, та запевняють, що ці радари
застосовуються в Україні максимально
відкрито.

У кібератаках на держоргани підозрюють
вісьмох експрацівників СБУ, які втекли в
Росію
Заочні повідомлення про підозру в організації
хакерських атак на державні органи отримали
восьмеро колишніх співробітників Служби
безпеки України.

ЕКСКЛЮЗИВ
Етичну раду сформовано. Втім, на шляху до
цивілізованого суду ще стоять ВСУ і КСУ
Україна здобула проміжну перемогу на шляху
до втілення ключової вимоги часу – судової
реформи. Та розслаблятися рано: у мафії в
мантіях ще є важелі для спротиву

У Чехії велика українська діаспора, однак
автентичного українського закладу
харчування у Празі дотепер не було Наталя Бас, співвласниця ресторану The
Borsch у Празі ІНТЕРВ'Ю
Українська кухня набуває дедалі більшої
популярності у світі. Передусім це стосується
борщу.

СУСПІЛЬСТВО
Костел Святого Миколая у Києві передають
римо-католицькій громаді
У Києві костел Святого Миколая у червні 2022
року передадуть римо-католицькій громаді.

Смерть Гатчінс: член команди фільму
«Іржа» подав до суду на Болдуїна
Головний світлооператор фільму "Іржа" Серж
Свєтной подав до суду на членів знімальної
команди й актора Алека Болдуїна, який
випадково застрелив на зйомках оператора
Галину Гатчінс.

Музей Революції гідності запускає
всеукраїнський флешмоб
Національний музей Революції гідності заходи
до Дня Гідності і Свободи розпочне
традиційним всеукраїнським флешмобом
#бути_гідним.

Швеція лишається відкритою для
вакцинованих українців
Швеція лишається відкритою для українців за
умови повної вакцинації проти COVID-19 чи
негативного тесту.

Ключовий європейський провайдер
цифрової ідентифікації планує зайти в
Україну
Ключовий європейський провайдер еідентифікації Nets A/S планує зайти на
український ринок.

СБУ пояснила, чому внесла російського
гумориста Галкіна до «чорного списку»
Служба безпеки України пояснила, чому
внесла російського гумориста і телеведучого
Максима Галкіна до переліку осіб, які
загрожують національній безпеці України.

Як не потрапити на гачок шахраїв у
інтернет-магазинах – поради поліції
Поліція у Всесвітній день шопінгу дала поради
українцям, як не не потрапити на гачок
аферистів при купівлі товарів в інтернеті.

У Львові дитячі малюнки, що перемогли в
конкурсі проти куріння, з’являться на
білбордах міста ФОТО
Служба у справах дітей Львівської міськради
спільно з Дитячою дорадчою радою провели
конкурс малюнків на тему «Ми проти куріння.
Ми здорове покоління!». Роботи переможців
з’являться на білбордах та сітілайтах Львова.

Ще одна країна ЄС не закриває кордони для
вакцинованих українців
Ірландія стала дев’ятою країною
Європейського Союзу, яка залишилася
відкритою для подорожей українців.

У Києві з’явилася нова пішохідна зона - біля
«Бессарабки» закрили проїзд для авто ФОТО
З 9 листопада Бессарабський проїзд у центрі
Києва стає пішохідною зоною.
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