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ТОП 

 

Блінкен і Ле Дріан обговорили військову 

активність Росії поблизу України 

Держаний секретар США Ентоні Блінкен та 

міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле 

Дріан обговорили військову активність Росії 

поблизу кордонів України.

 

 
 

 

Під санкції потраплять авіакомпанії та 

турагентства Білорусі - Боррель 

Під нові санкції проти Білорусі, які міністри 

закордонних справ країн ЄС мають 
запровадити 15 листопада, потраплять 

структури, причетні до переправлення 

мігрантів. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3350788-blinken-i-le-drian-obgovorili-vijskovu-aktivnist-rosii-poblizu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3350788-blinken-i-le-drian-obgovorili-vijskovu-aktivnist-rosii-poblizu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350776-pid-sankcii-potraplat-aviakompanii-ta-turagentstva-bilorusi-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350776-pid-sankcii-potraplat-aviakompanii-ta-turagentstva-bilorusi-borrel.html


 

Тиснява на фестивалі Astroworld: кількість 

жертв збільшилася до 10 

Унаслідок тисняви на концерті репера Тревіса 
Скотта помер 9-річний хлопчик Езра Блаунт, за 

життя якого тиждень боролися лікарі.

 

 

На Андріївському узвозі в Києві горів 

ресторан 

На Андріївському узвозі в Подільському 
районі Києва пожежники ліквідували займання 

на даху двоповерхової будівлі ресторану.

 

СВІТ 

 

Латвія розпочала військові навчання 

поблизу кордону з Білоруссю 

На південному сході Латвії поблизу кордону з 

Білоруссю розпочалися масштабні, раніше не 

оголошені військові навчання за участю 

чотирьох бригад Земессардзе (нацгвардії). 

 

 

Росія не зможе надовго зупинити 

постачання газу до Європи - експерт 

З метою шантажу Росія здатна на короткий час 
зупинити подачу газу до Європи, але все одно 

муситиме відновити постачання, виходячи з 

власних економічних інтересів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350806-tisnava-na-festivali-astroworld-kilkist-zertv-zbilsilasa-do-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350806-tisnava-na-festivali-astroworld-kilkist-zertv-zbilsilasa-do-10.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3350760-na-andriivskomu-uzvozi-v-kiivi-goriv-restoran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3350760-na-andriivskomu-uzvozi-v-kiivi-goriv-restoran.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350772-latvia-rozpocala-vijskovi-navcanna-poblizu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350772-latvia-rozpocala-vijskovi-navcanna-poblizu-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3350770-rosia-ne-zmoze-nadovgo-zupiniti-tranzit-gazu-do-evropi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3350770-rosia-ne-zmoze-nadovgo-zupiniti-tranzit-gazu-do-evropi-ekspert.html


 

В Індії силовики знищили 26 бойовиків-

маоїстів 

Щонайменше 26 маоїстських бойовиків були 
ліквідовані урядовими силами на сході 

індійського штату Махараштра.

 

 

У Ліверпулі вибухнув автомобіль, загинула 

одна особа 

Унаслідок вибуху автомобіля в Ліверпулі на 
заході Англії одна особа загинула, ще одна 

дістала поранення.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Блінкен: Лукашенко відвертає увагу від дій 

РФ на кордоні з Україною 

Дії режиму Лукашенка, який спричинив 

міграційну кризу на кордоні з Польщею, мають 

на меті відвернути увагу від активності Росії 

поблизу території України. 

 

 

В Україну прибули 80 тонн боєприпасів зі 

США ФОТ О 

До України надійшла чергова – вже четверта – 
партія оборонної допомоги зі Сполучених 

Штатів Америки: близько 80 тонн  

боєприпасів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350774-v-indii-siloviki-znisili-26-maoistskih-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350774-v-indii-siloviki-znisili-26-maoistskih-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350763-u-liverpuli-vibuhnuv-avtomobil-zaginula-odna-osoba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350763-u-liverpuli-vibuhnuv-avtomobil-zaginula-odna-osoba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3350768-blinken-pro-migracijnu-krizu-lukasenko-vidvertae-uvagu-vid-dij-rf-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3350768-blinken-pro-migracijnu-krizu-lukasenko-vidvertae-uvagu-vid-dij-rf-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350754-ukraina-otrimala-majze-80-tonn-boepripasiv-zi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350754-ukraina-otrimala-majze-80-tonn-boepripasiv-zi-ssa.html


 

Бранця Кремля Теймура Абдуллаєва 

відправили в ШІЗО до 8 грудня 

Українського політв'язня у РФ Теймура 
Абдуллаєва, якого утримують у колонії в 

Башкирії, помістили до штрафного ізолятора 

до 8 грудня - попри погіршення стану 

здоров'я. 

 

 

Лукашенко-шантажист, Хартія зі США та 

українські «москіти» у Чорному морі - 

публікації тижня 

Публікації Укрінформу про найважливіше, які 

ви могли пропустити цього тижня:

 

УКРАЇНА 

 

Резніков і Залужний відвідали об’єкти 

інфраструктури ВМС в Одесі 

Міністр оборони Олексій Резніков та 

головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант 

Валерій Залужний у ході робочого візиту до 

Одеської області проінспектували об’єкти 

інфраструктури ВМС. 

 

 

Резніков: Ми вийдемо на міжнародно 

визнані кордони України у Криму та на 

Донбасі ФОТ О, ВІДЕО 

Міністр оборони Олексій Резніков 

переконаний, що Збройні сили України 

вийдуть на визнані міжнародною 

спільнотою кордони і в Криму, і в Донецькій 

та Луганській областях. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3350778-branca-kremla-tejmura-abdullaeva-vidpravili-v-sizo-do-8-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3350778-branca-kremla-tejmura-abdullaeva-vidpravili-v-sizo-do-8-grudna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349718-lukasenkosantazist-hartia-zi-ssa-ta-ukrainski-moskiti-u-cornomu-mori-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349718-lukasenkosantazist-hartia-zi-ssa-ta-ukrainski-moskiti-u-cornomu-mori-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349718-lukasenkosantazist-hartia-zi-ssa-ta-ukrainski-moskiti-u-cornomu-mori-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3349718-lukasenkosantazist-hartia-zi-ssa-ta-ukrainski-moskiti-u-cornomu-mori-publikacii-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350800-reznikov-i-zaluznij-vidvidali-obekti-infrastrukturi-vms-v-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350800-reznikov-i-zaluznij-vidvidali-obekti-infrastrukturi-vms-v-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350757-reznikov-mi-vijdemo-na-miznarodno-viznani-kordoni-ukraini-u-krimu-ta-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350757-reznikov-mi-vijdemo-na-miznarodno-viznani-kordoni-ukraini-u-krimu-ta-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350757-reznikov-mi-vijdemo-na-miznarodno-viznani-kordoni-ukraini-u-krimu-ta-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350757-reznikov-mi-vijdemo-na-miznarodno-viznani-kordoni-ukraini-u-krimu-ta-na-donbasi.html


 

Українцям нагадали про відповідальність за 

допомогу в незаконному перетині кордону 

Громадяни, які допомагатимуть біженцям з 
території Білорусі незаконно перетнути 

державний кордон України, нестимуть 

відповідальність за це згідно з чинним 

законодавством. 

 

Житомирщина може направити на 

посилення кордону з Білоруссю 2,5 тисячі 

осіб - голова ОДА 

Житомирська область, яка межує з Білоруссю, 
здатна посилити охорону кордону, направивши 

понад 2,5 тис. осіб на допомогу військовим та 

прикордонникам.  

 

В Україні за добу - 10 802 випадки 

коронавірусу ІНФОГ РАФІКА 

Минулої доби в Україні виявили 10 802 нові 

випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 15 

листопада 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 1 копійку - до 26,1107 грн за долар.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350750-ukraincam-nagadali-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-dopomogu-v-nezakonnomu-peretini-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350750-ukraincam-nagadali-pro-kriminalnu-vidpovidalnist-za-dopomogu-v-nezakonnomu-peretini-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350766-zitomirsina-moze-napraviti-na-posilenna-kordonu-z-bilorussu-25-tisaci-osib-golova-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350766-zitomirsina-moze-napraviti-na-posilenna-kordonu-z-bilorussu-25-tisaci-osib-golova-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350766-zitomirsina-moze-napraviti-na-posilenna-kordonu-z-bilorussu-25-tisaci-osib-golova-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3350766-zitomirsina-moze-napraviti-na-posilenna-kordonu-z-bilorussu-25-tisaci-osib-golova-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350816-v-ukraini-za-dobu-10-802-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350816-v-ukraini-za-dobu-10-802-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3350804-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3350804-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на сході України застосовують 

міномети та артилерію - 19 порушень 

«тиші» за добу 

За минулу добу окупанти 19 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять спрямувати енергію на 

завершення розпочатих справ

 

 

У Єгипті — троє загиблих через нашестя 

скорпіонів 

В єгипетському місті Асуан негода винесла на 

вулицю скорпіонів, через це три людини вже 

померли, ще близько 450 звернулися по 

медичну допомогу.

 

 

15 листопада. Пам’ятні дати 

Створено «Групу сімох», яку ще називають 
«Великою сімкою» –міжнародний клуб 

провідних країн світу
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350798-okupanti-na-shodi-ukraini-zastosovuut-minometi-ta-artileriu-19-porusen-tisi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350798-okupanti-na-shodi-ukraini-zastosovuut-minometi-ta-artileriu-19-porusen-tisi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350798-okupanti-na-shodi-ukraini-zastosovuut-minometi-ta-artileriu-19-porusen-tisi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3350798-okupanti-na-shodi-ukraini-zastosovuut-minometi-ta-artileriu-19-porusen-tisi-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3350406-15-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3350406-15-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350752-u-egipti-troe-zagiblih-cerez-nasesta-skorpioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3350752-u-egipti-troe-zagiblih-cerez-nasesta-skorpioniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350234-15-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3350234-15-listopada-pamatni-dati.html

