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ТОП
У 2015 році Кремлю вже вдалося через
міграційну кризу відвернути увагу від
Донбасу — експерт
Одна з головних цілей Кремля у міграційній
кризі в Білорусі — відвести увагу світової
спільноти від теми російської агресії проти
України. Такий сценарій Москва успішно
реалізувала 5-6 років тому.

Україна направила Росії ноту протесту
через указ Путіна про товари з ОРДЛО
Міністерство закордонних справ розцінює як
грубе втручання у внутрішні справи України
указ президента РФ Володимира Путіна про
прирівнювання

Вітренко назвав насмішкою намір Газпрому
створити нового оператора Nord Stream 2
На тлі призупиненого процесу сертифікації
компанії Nord Stream 2 AG, як оператора
газопроводу «Північний потік-2», Газпром
заявив про намір створити нову дочірню
компанію, яка відповідатиме за трубопровід на
території Німеччини.

У ДБР розповіли подробиці аварії за участю
депутата Ковальова
Державне бюро розслідувань розслідує
дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за
участю народного депутата на Одеській трасі.

Смертельна пожежа у Дніпрі: будинку для
літніх немає у реєстрі соцпослуг
У Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних
послуг будинок у Дніпрі, в якому загинули
п’ять жінок, у якості надавача послуг не
зареєстровано.

У Києві ціни на проїзд планують збільшити
до 20 гривень
Влада Києва планує з 1 січня 2022 року
підвищити тарифи на проїзд у громадському
транспорті.

Тисячу дадуть в Україні кожному
вакцинованому, але не на руки - Никифоров
Виплата тисячі гривень здійснюватиметься у
вигляді ваучерів, сертифікатів або депозитів
усім громадянам, які пройшли повний курс
щеплення проти коронавірусної інфекції як до
19 грудня, так і після.

УКРАЇНА І СВІТ
Боррель нагадав, що асоціація Україна-ЄС
не передбачає військового альянсу
ЄС має з Україною Угоду про асоціацію, але це
не передбачає оборонного альянсу, тож у разі
загострення ситуації на кордонах Україна
може й надалі розраховувати на політичну,
дипломатичну, економічну та фінансову
допомогу з боку Європейського Союзу.

Зеленський зустрівся з міністром оборони
Британії – говорили про флот і Nord Stream
2 Ф ОТ О
Президент України Володимир Зеленський
провів зустріч із міністром оборони Великої
Британії Беном Воллесом, який перебуває в
Києві з робочим візитом.

Кулеба обговорив із главою МЗС Чорногорії
агресивні дії Росії та безпеку на кордоні
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба поінформував главу МЗС Чорногорії
Джорджа Радуловича про безпекову ситуацію
на тимчасово

Канада закликає Росію припинити військові
маневри поряд з Україною
Таємничі пересування російських військ
поблизу кордону з Україною викликають
глибоке занепокоєння у Канаді.

Москва намагається послабити Європу за
кількома напрямками - Кулеба
Російська влада використовує ряд заходів для
послаблення Європи.

КОРОНАВІРУС
Рівень госпіталізацій перевищений у Києві
та 22 областях – МОЗ Т АБЛ ИЦ Я
Станом на 16 листопада в червоній зоні
епіднебезпеки знаходяться столиця та 17
областей.

Pfizer безкоштовно поділиться ліцензією на
COVID-таблетки
Американська фармацевтична компанія Pfizer
надасть на безоплатній основі ліцензію на свої
експериментальні пігулки «Паксловід» для
лікування COVID-19 Патентному пулу
лікарських засобів (MPP), який підтримує
ООН.

Відтепер через чатбот можна дізнатися про
кількість COVID-вакцин у найближчому
пункті
Громадяни можуть дізнатися про кількість
вакцин від COVID-19 в найближчому пункті
щеплення за допомогою чатботу ДП
"Медзакупівлі" в Телеграмі.

Виявлення антитіл не є підставою для
відмови від вакцинації — МОЗ
Виявлення антитіл не гарантує наявності
імунітету до всіх штамів коронавірусу та не є
підставою для відмови від вакцинації.

МОЗ: після стабілізації COVIDзахворюваності висока смертність буде ще
2-3 тижні
Після стабілізації захворюваності на COVID-19
показники смертності залишатимуться
високими ще 2-3 тижні.

УКРАЇНА
Рада ухвалила закон про критичну
інфраструктуру
Верховна Рада ухвалила закон «Про критичну
інфраструктуру».

Верещук анонсувала відкриття Дія Центру
на Донеччині
Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій
України Ірина Верещук розраховує на те, що
найближчим часом

«Слуга народу» стане соціальним ліфтом
для активних громадян — Шуляк
Нова очільниця партії «Слуга народу» Олена
Шуляк заявила, що на цю політичну силу чекає
трансформація.

«Слуга народу» не голосуватиме за
звільнення Ткаченка – Арахамія
Народні депутати із парламентської фракції
партії "Слуга народу" не будуть голосувати за
відставку міністра культури та інформаційної
політики Олександра Ткаченка.

Депутата Дмитрука виключили з фракції
«Слуга народу»
Перший заступник Голови Верховної Ради
Олександр Корнієнко оголосив про
виключення народного депутата Артема
Дмитрука зі складу фракції "Слуга народу".

Стефанчук оголосив про входження трьох
нових парламентаріїв до фракції «Слуга
народу»
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
оголосив про входження народних депутатів
Сергія Кострійчука, Сергія Козиря, Віталія
Войцехівського до складу фракції «Слуга
народу» в парламенті.

У Раді оголосили про створення
міжфракційного об'єднання Разумкова
Перший заступник Голови Верховної Ради
Олександр Корнієнко оголосив про створення
в парламенті міжфракційного депутатського
об'єднання,

Безугла хоче розглядати законопроєкт про
СБУ за спецпроцедурою
Заступниця голови Комітету ВР з питань
нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат від
«Слуги народу» Мар'яна Безугла ініціює
застосування

Президентський і парламентський рейтинги
очолюють Зеленський і «Слуга народу»
ОП ИТ У ВАН Н Я

Якби найближчим часом відбулися вибори
Президента, то 23,1% українців проголосували
б за чинного главу держави Володимира
Зеленського

Окупанти посилюють обстріли населених
пунктів на підконтрольній Україні території
- СЦКК
Збройні формування РФ нарощують кількість
обстрілів населених пунктів, розташованих на
підконтрольному уряду України боці лінії
розмежуванняна сході.

Окупанти поранили українського бійця у
зоні ООС
Російські окупаційні війська від початку доби
16 листопада 9 разів відкривали вогонь по
позиціях Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілу
один український військовий дістав поранення.

ЕКОНОМІКА
Розвиватися за рахунок власних
енергоресурсів: експерт пояснив, коли це
можливо в Україні
Досягнення Україною енергоефективності на
рівні Польщі дало б змогу нашій країні
забезпечити динамічний енергетичний
розвиток країни за рахунок власних
енергоресурсів.

Через відсутність палива не працюють 23
блоки ТЕС та ТЕЦ
В Україні через відсутність палива станом на
15 листопада не працювали 23 блоки теплових
електростанцій (ТЕС) та
теплоелектроцентралей (ТЕЦ) загальною
потужністю 7,85 ГВт.

Кораблі з вугіллям прибудуть в Україну у
листопаді-грудні - Шмигаль
Очікується, що сім кораблів із вугіллям
прибудуть в Україну до кінця цього місця або
на початку наступного, тому проблем із
проходженням опалювального сезону не буде.

Стефанчук підписав закон про розширення
можливостей кредитування аграріїв
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
підписав закон "Про Фонд часткового
гарантування кредитів у сільському
господарстві" (№3205-2).

В Україні може з'явитись новий учасник
ринку електроенергії - рішення Ради
Верховна Рада ухвалила в першому читанні
законопроєкт №5436-д, яким визначаються
основи функціонування систем накопичення
енергії (СНЕ) в Україні.

Вартість будівництва доріг в Україні
визначатимуть по-новому - Рада ухвалила
закон
Верховна Рада ухвалила закон щодо
визначення системи ціноутворення в
будівництві автомобільних доріг загального
користування.

Нацбанк вводить в обіг пам’ятні банкноти з
нагоди 30-річчя Незалежності України
Національний банк продовжує випуск серії
пам’ятних банкнот, присвячених 30-річчю
Незалежності України, та вводить у обіг 19
листопада 2021 року ще дві тематичні пам’ятні
банкноти номіналами 20 та 200 гривень.

ПРАВА ЛЮДИНИ
До Саакашвілі не пустили медекспертів —
Денісова
До голови Виконавчого комітету Національної
ради реформ при Президентові України
Міхеіла Саакашвілі не пустили медичних
експертів центру “Емпаті”, які

«Суд» в окупованому Криму оштрафував
ще п'ятьох активістів
В окупованому Криму рішенням окупаційного
суду оштрафовано ще п'ятьох активістів, які
перебували як слухачі біля будівлі
«Кримського гарнізонного військового суду».

ПРАВОПОРЯДОК
Монастирський відібрав у Киви нагородну
зброю ВІДЕО
Міністр внутрішніх справ Денис
Монастирський підписав наказ, яким
народного депутата Іллю Киву позбавлено
права на нагородну зброю.

НАЗК за тиждень направило до суду три
адмінпротоколи щодо Лероса
Національне агентство з питань запобігання
корупції впродовж 8-12 листопада склало та
направило до суду 25 адміністративних
протоколів, зокрема щодо

СБУ оголосила підозру в захопленні влади
«антивакцинаторам», яких курували з Росії
ФОТО

Співробітники Служби безпеки України
блокували деструктивну діяльність
антиукраїнської мережі, яка під
«антивакцинаторськими» гаслами намагалася
дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію
в державі.

Двоє жителів Дніпра переправляли поштою
за кордон деталі для військових літаків
ФОТО

Двох жителів Дніпра викрили у переправленні
до країн близького зарубіжжя обладнання для
військових літаків.

ЕКСКЛЮЗИВ
Ми віримо, що Україна переможе і на рівні
Верховного суду - Герт-Ян ван ден Берг і
Маартен Сандерс, нідерландські адвокати,
які представляють інтереси України у
справі про «скіфське золото» ІНТЕРВ'Ю
Після семи років юридичної війни
Апеляційний суд Амстердама ухвалив
рішення повернути експонати виставки
«Крим. Золотий острів у Чорному морі»
Україні.

Як у Запорізькій області пілотів на цілий
світ готують
Про унікальне сільське підприємство, що
виробляє легкомоторні літаки та навчає
керувати повітряними суднами

СУСПІЛЬСТВО
Українська режисерка зняла кліп для Post
Malone та The Weeknd ВІДЕО
Українська режисерка Таня Муїньо зняла кліп
для дуету співаків Post Malone та The Weeknd
на пісню One Right Now.

Олена Зеленська про гендерну рівність: Не
розподіл «50 на 50», а справедливість за
заслугами
Жінки від кризи, спричиненої пандемією
COVID-19 постраждали більше за чоловіків, і
тепер потрібно ще більше часу для подолання
гендерної нерівності у світі.

В Україні вдруге запускають «Місяць
підтримки культури 2.0»
Український культурний фонд та Pro Bono
Club Ukraine вдруге запускають освітній
проєкт «Місяць підтримки культури 2.0».

Тиждень українського кіно у Празі та Брно:
що покажуть
«Тиждень українського фільму» представить
глядачам у Празі з 18 до 22 листопада 5
сучасних стрічок українських режисерів, а
також 3 у Брно – 20-23 листопада.

На премію Олеся Гончара оголосили
прийом заявок
Державне агентство з питань мистецтв та
мистецької освіти оголошує конкурс на
здобуття премії імені Олеся Гончара 2022 року.

Новий маршрут запропонує туристам
лабіринти печер і заповідні урочища
Поділля
У Хмельницькій області розробили
туристичний маршрут «Terra Podolica», що
покаже мандрівникам неймовірні природні
пам’ятки в поєднанні з величчю середньовічної
архітектури.

«Олеся». Химери юної панянки. Театральна
прем’єра РЕПОРТ АЖ
П’єсу Кропивницького, написану понад сто
років тому, осучаснили в столичному Театрі на
Михайлівській

«Маленький зелений чоловічок»:
комп'ютерна гра Battlefield замінить
персонажа-окупанта
Один зі скінів у комп'ютерній грі Battlefield
2042 буде перейменований в наступному
оновленні гри, після того, як користувачі
відзначили, що він має багато спільного з
образом російських військових

Відомий харківський скульптор помер у
Туреччині
Відомий скульптор, народний художник
України та заслужений художник Республіки
Азербайджан Сейфаддін Гурбанов помер у
Туреччині.
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