Єдина країна – Україна і Світ 16.11.21

ТОП
У Євросоюзі називають тривожною
ситуацію на кордоні України з РФ
Європейський Союз уважно стежить за
ситуацією на кордоні України з РФ і вважає її
тривожною.

Німеччина підтвердила участь Нафтогазу й
Оператора ГТС у сертифікації Nord Stream
2
Українські компанії, які братимуть участь у
процесі сертифікації газопроводу Nord Stream
2, не матимуть права вето.

Суд над Саакашвілі у справі про
незаконний перетин кордону відбудеться у
вівторок
16 листопада у Тбіліському міському суді
відбудеться процес над Міхеїлом Саакашвілі у
справі про незаконний перетин
експрезидентом державного

У Польщі затримали українця за підозрою у
вандалізмі над пам’ятником Пілсудському
Поліція Польщі затримала одного з двох
вандалів, які у ніч проти 6 листопада
розмалювали пам’ятники Юзефу Пілсудському
і легіонерам у Кракові.

Стрілянина біля школи у Штатах: п’ятеро
підлітків у лікарні
П’ятеро підлітків віком від 14 до 17 років
дістали поранення внаслідок стрілянини біля
школи в американському штаті Колорадо.

Нову мутацію штаму Delta виявили в Чехії
Медики Чехії вперше зафіксували три випадки
інфікування різновидом AY 4.2. штаму
коронавірусу Delta.

У світі зафіксували понад 254,5 мільйона
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 16 листопада
зафіксували 254 589 524 випадків зараження
коронавірусом.

СВІТ
Штати обіцяють дуже уважно стежити за
діями Росії найближчими тижнями ЗАЯВА
США мають намір продовжувати тісну
координацію зусиль із союзниками та
партнерами в Європі для реагування на
ескалацію з боку Росії.

Меркель обговорила з Лукашенком
ситуацію на кордоні ЄС із Білоруссю
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель телефоном
обговорила з Олександром Лукашенком
ситуацію на кордоні Білорусі та Євросоюзу.

Загроза для МКС: Держдеп назвав
«безрозсудним» випробування Росією зброї в
космосі
Вашингтон піддав різкій критиці випробування
РФ зброї, якою був знищений російський
супутник, а на орбіті з’явилися тисячі уламків,
які загрожують МКС та іншій діяльності в
космосі.

Мігранти, яких обманом завезли в Білорусь,
мають повернутися до своїх країн - Боррель
Мігранти, яких обманом переправили до
Мінська і далі на кордони Білорусі з ЄС, мають
отримати гуманітарну допомогу та
повернутися до країн

Байден підписав інфраструктурний закон на
$1,2 трильйона
Президент США Джо Байден офіційно
затвердив закон про інвестиції в
інфраструктуру, який передбачає виділення
державних коштів на суму близько $1,2
трильйона.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна, Франція і ФРН будуть наполягати
на зустрічі «Норманді» за участю Лаврова Кулеба
Україна, Франція і Німеччина домовилися, що
продовжать наполягати на проведенні
засідання міністрів у Нормандському форматі
за участю глави МЗС

Міграційна криза: Зеленський обговорив
ситуацію з головою Євроради
Президент Володимир Зеленський та голова
Європейської Ради Шарль Мішель обговорили
ситуацію з мігрантами на кордоні країн ЄС з
Білоруссю.

ЄСПЛ переніс слухання у справі України та
Нідерландів проти РФ Д ОКУ МЕ НТ
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ)
переніс слухання у справі України та
Нідерландів проти Росії з 24 листопада 2021
року на 26 січня 2022 року.

Росії вказали на можливі наслідки
військової акції проти України - Кулеба
Москві вже дали зрозуміти, що наслідки
військової акції проти України виявляться для
Росії тяжкими.

Українську делегацію на переговорах у
рамках СОТ очолить Тарас Качка
Президент Володимир Зеленський затвердив
новий склад делегації України для участі в
переговорах у рамках Світової організації
торгівлі.

Резніков цього тижня у США зустрінеться з
очільником Пентагону Остіном - CNN
Міністр оборони Олексій Резніков, імовірно,
цього тижня відвідає Вашингтон, де матиме
зустріч із керівником Пентагону Ллойдом
Остіном.

Денісова: Сподіваюся особисто перевірити,
як додержують прав Саакашвілі
Уповноважений ВР Людмила Денісова
сподівається сьогодні, у вівторок, особисто
перевірити стан додержання прав Міхеїла
Саакашвілі у пенітенціарній установі, де
утримується експрезидент Грузії.

Акція «Порожній стілець» на підтримку
бранця Кремля Єсипенка відбулась у НьюЙорку
Біля генконсульства Росії у Нью-Йорку
відбулась акція на підтримку українського
журналіста Владислава Єсипенка, ув’язненого
в тимчасово

УКРАЇНА
Рада планує розблокувати підписання
закону про Фонд гарантування кредитів
фермерам
Народні депутати на пленарному засіданні
Верховної Ради у вівторок, 16 листопада,
планують розглянути в першому читанні
законопроєкт «Про правотворчу діяльність».

Президент закликає не дивитись канали з
«бурхливими казками» про відключення
світла
Президент Володимир Зеленський запевнив,
що держава не залишить громадян без тепла і
світла.

У ВР спростовують інформацію про
ліквідацію одного з управлінь Апарату
У Верховній Раді спростовують інформацію
про ліквідацію Головного науково-експертного
управління (ГНЕУ).

Зеленський присвоїв ім'я Героя України
Кубрака патрульному катеру ВМС
Президент Володимир Зеленський підписав
указ про присвоєння імені Героя України
Вячеслава Кубрака патрульному катеру
(бортовий номер Р194) 30

У Раді підрахували, скільки часу йде на
ухвалення одного закону
У середньому на розгляд одного закону під час
голосування у Верховній Раді народні депутати
витрачають 30 хвилин.

Шмигаль сьогодні відвідає Тернопільщину з
робочою поїздкою
Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль у
вівторок, 16 листопада, відвідає з робочою
поїздкою Тернопільську область.

На Полтавщини поліція з'ясовує, чи
знущалися з 4-річної дівчинки в дитсадку
У Полтавській області поліція перевіряє
оприлюднену в соцмережах інформацію про
ймовірне знущання з 4-річної дівчинки
вихователів одного з дитсадків.

Україні за добу - 16 308 випадків
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявлено 16 308
випадків зараження коронавірусом.

Нацбанк послабив курс гривні на 23
копійки
Національний банк України на вівторок, 16
листопада 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 23 копійки - до 26,3371 грн за долар.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Російські найманці за добу шість разів
зривали «тишу» в зоні ООС
Упродовж минулої доби, 15 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано 6
порушень режиму припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
16 листопада: народний календар і
астровісник
Справи, які вимагають точності та
продуманості, краще відкласти на потім

Греція вимагатиме у Британії повернути
скульптури з Парфенону
Прессекретар грецького уряду заявив, що
країна вимагатиме у Сполученого Королівства
повернути вивезені більше 200 років тому
античні статуї.

Через повінь у Канаді евакуюють ціле місто
ВІ ДЕ О

Влада міста Меріт на півдні канадської
провінції Британська Колумбія зобов'язала всіх
мешканців негайно евакуюватися у зв’язку з
повінню.

Пандемія не завадила жителям Нідерландів
зустріти Сінтерклааса
Нідерландський Святий Миколай - Сінтерклаас
- вирушив у подорож по всій країні, роздаючи
дітям солодощі.

16 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні в Україні відзначається День
працівників радіо, телебачення та зв’язку
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