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ТОП 

 

Компартія КНР ухвалила «історичну 

резолюцію» про здобутки за 100 років 

Комуністична партія Китаю на з'їзді, 

присвяченому сторіччю її заснування, 

ухвалила резолюцію, в якій наголошується на 

«вирішальному значенні» чинного голови КНР 

Сі Цзіньпіна у відродженні китайської нації. 

 

Штати попереджають Європу, що РФ може 

планувати вторгнення в Україну - 

Bloomberg 

США попереджають союзників з 

Європейського Союзу про те, що Росія може 

розглядати можливість вторгнення в Україну, 

враховуючи посилення 
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Нова хартія зі США зміцнює безпеку 

України за трьома напрямами – Кулеба 

Оновлена Хартія стратегічного партнерства 
України і США зміцнює безпеку нашої країни 

за трьома основними напрямами, над якими 

працюють українські дипломати задля протидії 

російській агресії - санкції, союзники, зброя. 

 

 

Міністерство юстиції Грузії привітало 

рішення ЄСПЛ щодо Саакашвілі 

Рішення Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ) щодо госпіталізації експрезидента 
Грузії Міхеїла Саакашвілі повністю збігається 

з позицією грузинської влади. 

 

У столичному Гідропарку загасили пожежу 

на однопалубному плавучому кафе 

У Києві рятувальники загасили пожежу в 

районі Гідропарку на однопалубному 

плавучому кафе. 

 

 

Журнал Time назвав найкращі винаходи 

2021 року 

Безпечна пошукова система, окуляри 
віртуальної реальності та стільниковий 

телефон Samsung були названі журналом Time 

кращими винаходами 2021 року. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3349348-nova-hartia-zi-ssa-zmicnue-bezpeku-ukraini-za-troma-napramami-kuleba.html
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Черкащина перейшла у «червону» зону 

Державна комісія з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
ухвалила рішення встановити з 12 листопада 

червоний рівень епідемічної небезпеки на 

території Черкаської області. 

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 252,6 мільйона 

У світі станом на ранок 12 листопада 

зафіксовано понад 252,6 млн випадків 
зараження коронавірусом, одужали понад 

228,5 млн осіб.

 

СВІТ 

 

Трампу вдалося тимчасово заблокувати 

видачу архівів щодо штурму Капітолія 

Апеляційний суд округу Колумбія тимчасово 

задовольнив вимогу юристів експрезидента 
США Дональда Трампа й призупинив процес 

видачі архівних документів слідчій комісії в 

Конгресі США, яка розслідує трагічні події 6 

січня. 

 

Дуда: КДБ Білорусі керує гібридною атакою 

на Польщу 

Польща стала ціллю гібридної атаки, якою 

керує КДБ Білорусі. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349463-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2526-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349463-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2526-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349447-trampu-vdalosa-timcasovo-zablokuvati-vidacu-arhiviv-sodo-sturmu-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349447-trampu-vdalosa-timcasovo-zablokuvati-vidacu-arhiviv-sodo-sturmu-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349391-duda-kdb-bilorusi-kerue-gibridnou-atakou-na-polsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349391-duda-kdb-bilorusi-kerue-gibridnou-atakou-na-polsu.html


 

США, Росія та Китай у Ісламабаді 

обговорили майбутнє Афганістану 

У четвер у столиці Пакистану Ісламабаді 
пройшли перемовини делегацій зі Сполучених 

Штатів, Росії та Китаю щодо майбутнього 

Афганістану, де

 

 

У США евакуювали три престижних 

університети через повідомлення про 

мінування 

Одразу три престижних вищих навчальних 
заклади США в четвер були вимушені 

провести евакуацію своїх комплексів через 

анонімні повідомлення про бомби, які згодом 

виявилися неправдивими.

 

 

У Латвії остаточно заборонили 

використання георгіївської стрічки 

Після двох років обговорень латвійський 

парламент підтримав в остаточному читанні 
поправки до законів про збори, мітинги та 

пікети та про безпеку 

 

У Нідерландах - найбільша добова кількість 

хворих на COVID-19 від початку пандемії 

У Нідерландах за останню добу зафіксовано 

понад 16 тисяч нових випадків зараження 

коронавірусом, і це найвищий показник від 

початку пандемії.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349423-ssa-rosia-ta-kitaj-u-islamabadi-obgovorili-majbutne-afganistanu.html
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз стежить за діями Росії біля 

кордону з Україною ЗАЯВА  

Євросоюз із занепокоєнням стежить за 
погіршенням безпекової ситуації на сході 

України та діями Росії біля українського 

кордону та на Кримському півострові. 

 

 

Кулеба: Немає проблеми у контактах країн 

Заходу з Росією, важливо, як і що вони 

говорять 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
переконує, що контакти західних країн, 

зокрема, Франції з Російською Федерацією не є 

проблемою, важливою є

 

 

Головною перешкодою миру в Україні є 

Росія – Штати в ОБСЄ 

Росія є головною перешкодою в мирному 

врегулюванні розпочатого Москвою збройного 

конфлікту на сході України. 

 

 

Україна та ЄС скоординують свою реакцію 

на міграційну кризу - Цимбалюк 

Україна перебуває у тісному контакті з 
європейськими партнерами з метою 

формування та координації спільної реакції на 

теперішню ситуацію на кордоні ЄС з 

Білоруссю.
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У МВС визначили ділянки кордону, де 

можуть відбуватися основні підходи 

мігрантів 

У Міністерстві внутрішніх справ наразі 

визначили приблизно 10 ділянок кордону, де 

можуть відбуватися основні підходи мігрантів 

до державного кордону з Україною. 

 

Україна не відкриватиме вогонь проти 

мігрантів у разі їх натиску на кордоні - 

Данілов 

Українські правоохоронці не відкриватимуть 
вогонь проти мігрантів у разі їх натиску на 

кордон, водночас будуть вжиті всі необхідні 

превентивні заходи, аби ніяких провокацій не 

відбулося. 

 

 

Україна в ОБСЄ: Росія мала відкрити 

КПВВ у Золотому та Щасті ще рік тому 

Росія продовжує пропонувати нові й нові 

умови для відкриття двох додаткових КПВВ у 

Золотому та Щасті, попри те, що вони мали 
запрацювати ще рік тому відповідно до 

рішення Нормандського саміту.

  

 

Україна веде переговори з Катаром щодо 

постачання скрапленого газу 

Україна веде переговори з Катаром стосовно 

прямого постачання скрапленого газу.
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Комітет із прав людини ООН оприлюднив 

зауваження та рекомендації щодо України 

Комітет з прав людини ООН у четвер 
оприлюднив свої зауваження щодо восьмої 

періодичної доповіді України про виконання 

Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права від 1966 року й надав 

відповідні рекомендації українській владі. 

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський підписав закон «Про 

енергетичну ефективність» 

Президент України Володимир Зеленський 
підписав закон «Про енергетичну 

ефективність», який 21 жовтня цього року 

прийняв Парламент. 

 

 

Монастирський розповів, як мігранти 

опиняються на кордоні ЄС з Білоруссю 

Ті біженці, які штурмують кордон, зокрема, 

Польщі з Білоруссю, прибувають у Мінськ з 
метою за плату потрапити з Білорусі до країн 

Європейського союзу. 

 

Тарасенко не виключає, що «Слуги» 

проситимуть Ткаченка не йти з МКІП 

Подання заяви про відставку міністра культури 

та інформаційної політики України Олександра 

Ткаченка було несподіваним для фракції 

"Слуга народу".
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У Міненерго розповіли, звідки 

імпортуватимуть газ у разі його дефіциту 

Навіть якщо наприкінці опалювального сезону 
виникне дефіцит газу, Україна зможе 

імпортувати його зі Словаччини.

 

 

У Харкові Mazda наїхала на патрульного, 

який чергував на місці ДТП 

У Харкові жінка за кермом легковика 

здійснила наїзд на поліцейського, який 

забезпечував охорону місця події після ДТП. 

 

Як не стати жертвою аферистів із 

«соцслужб», що виманююють гроші ВІДЕО  

У поліції роз'яснили, як не стати жертвами 

шахраїв, що видають себе за працівників 

соціальних служб.

 

 

В обох збитих у Харкові дітей струс мозку, 

дівчинці зашили рану - лікар 

В обох підлітків, яких збив автомобіль на 

проспекті Науки у Харкові, діагностували 

струс мозку та забиття м'яких тканин. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349399-u-minenergo-rozpovili-zvidki-importuvatimut-gaz-u-razi-jogo-deficitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3349340-u-harkovi-mazda-naihala-na-policejskogo-so-cerguvav-na-misci-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3349340-u-harkovi-mazda-naihala-na-policejskogo-so-cerguvav-na-misci-dtp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349360-ak-ne-stati-zertvou-aferistiv-iz-socsluzb-so-vimanuuut-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349360-ak-ne-stati-zertvou-aferistiv-iz-socsluzb-so-vimanuuut-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3349358-v-oboh-zbitih-u-harkovi-ditej-strus-mozku-divcinci-zasili-ranu-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3349358-v-oboh-zbitih-u-harkovi-ditej-strus-mozku-divcinci-zasili-ranu-likar.html


 

У КМДА пояснили, чому деякі будинки 

столиці досі без тепла 

У Києві без тепла залишаються лише ті 
будинки, що самі вирішили поки не 

підключатися для економії, або окремі 

будинки, не підключені з провини приватних 

обслуговуючих компаній.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 12 

листопада 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 26,1022 грн за долар.  

 

В Україні – 24 058 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 24 058 нових 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Місія ОБСЄ втратила дрон на окупованій 

Луганщині 

Спостерігачі місії ОБСЄ втратили контроль 
над БПЛА малого радіуса дії після "глушіння" 

сигналу поблизу Перевальська, що на 

окупованій Луганській області.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3349366-u-kmda-poasnili-comu-deaki-budinki-stolici-dosi-bez-tepla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3349366-u-kmda-poasnili-comu-deaki-budinki-stolici-dosi-bez-tepla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349467-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3349467-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349469-v-ukraini-24-058-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349469-v-ukraini-24-058-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349417-misia-obse-vtratila-dron-na-okupovanij-lugansini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349417-misia-obse-vtratila-dron-na-okupovanij-lugansini.html


 

ОБСЄ нарахувала понад 400 порушень 

«тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 
доби 399 порушень режиму припинення вогню 

у Донецькій області та 4 таких порушення на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

12 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні час активних дій, адже успіх буде 

супроводжувати вас в усьому 

 

 

Франція не закриває кордони для 

вакцинованих українців 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

повідомив, що Франція ухвалила рішення 
залишити кордони відкритими для 

вакцинованих від коронавірусу українців.

 

 

Єлизавета II візьме участь у публічних 

заходах вперше після медогляду в лікарні 

Британська королева Єлизавета II на майбутніх 

вихідних візьме участь у церемонії пам'яті 

жертв Першої та Другої світових воєн.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349433-obse-narahuvala-ponad-400-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3349433-obse-narahuvala-ponad-400-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349277-12-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3349277-12-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3349364-francia-ne-zakrivae-kordoni-dla-vakcinovanih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3349364-francia-ne-zakrivae-kordoni-dla-vakcinovanih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349437-elizaveta-ii-vizme-ucast-u-publicnih-zahodah-vperse-pisla-medogladu-v-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3349437-elizaveta-ii-vizme-ucast-u-publicnih-zahodah-vperse-pisla-medogladu-v-likarni.html


 

Екіпаж Crew Dragon успішно прибув на 

МКС 

Чотири астронавти, які напередодні 
відправились у космос на кораблі Crew Dragon 

Endurance, успішно зістикувалися з 

Міжнародною космічною станцією. 

 

Людська діяльність суттєво пришвидшила 

вимирання мамонтів ДОСЛІДЖЕННЯ  

Людина розумна відіграла вирішальну роль у 

вимиранні в Євразії шерстистих мамонтів. 

 

 

Прем’єр каже, що навчальний процес має 

відбуватися очно 

Уряд наполягає на тому, що навчальний 

процес має відбуватися очно, не дистанційно. 

 

12 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1967 році, розпочався перший 

Світовий Конгрес Українців
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3349425-ekipaz-crew-dragon-uspisno-pribuv-na-mks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3349425-ekipaz-crew-dragon-uspisno-pribuv-na-mks.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3349457-ludska-dialnist-suttevo-prisvidsila-vimiranna-mamontiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3349457-ludska-dialnist-suttevo-prisvidsila-vimiranna-mamontiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349377-premer-kaze-so-navcalnij-proces-mae-vidbuvatisa-ocno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349377-premer-kaze-so-navcalnij-proces-mae-vidbuvatisa-ocno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349161-12-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349161-12-listopada-pamatni-dati.html

