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ТОП
В ОП прокоментували розслідування
Bellingcat щодо «вагнерівців»
В Офісі Президента України заявляють, що
затримання торік у Білорусі бойовиків ПВК
Вагнера сталося внаслідок посиленого
контррозвідувального режиму напередодні
президентських виборів у республіці.

Країни Люблінського трикутника
координуватимуть кроки щодо безпеки
кордонів
Представники країн Люблінського трикутника
домовилися координувати кроки в питаннях
безпеки кордонів.

В Україні зростає страх перед війною –
німецькі ЗМІ
Гуртування російських військ і техніки в
західноросійському місті Єльня, зафіксоване
американським супутником, непокоять
Пентагон, НАТО та уряди держав між
Парижем та Києвом.

«Ісламська держава» тепер присутня у всіх
провінціях Афганістану – ООН
Угруповання «Ісламська держава» в
Афганістані розрослося настільки, що тепер
присутнє в усіх 34 провінціях країни.

«Шаману» QAnon дали понад три роки
в'язниці за участь у штурмі Капітолію
Один із символів січневого штурму Капітолію
США, 34-річний Джейкоб Ченслі, відомий як
«шаман» QAnon у хутрах та шоломі з рогами,
засуджений до понад трьох років ув’язнення за
перешкоджання діям американської влади.

Apple дозволить користувачам проводити
самостійний ремонт своїх пристроїв
Американська компанія Apple оголосила про
можливість проведення користувачами
самостійного ремонту її пристроїв, для чого
виробник зробить можливим замовлення
оригінальних запчастин не тільки
авторизованими сервісами.

Смертельний фестиваль у США: понад сто
відвідувачів подали позов на $750 мільйонів
У США 125 відвідувачів фестивалю Astroworld
у Г'юстоні, на якому у тисняві загинуло 10
осіб, подали позов проти музикантів та
організаторів на суму 750 мільйонів доларів.

Кількість випадків COVID-19 у світі
перевищила 255,7 мільйона
У світі станом на ранок 18 листопада
зафіксовано понад 255 млн випадків зараження
коронавірусом, одужало понад 231,7 млн осіб.

СВІТ
Штати пропонують кільком країнам
вивільнити частину нафтових резервів –
Reuters
Офіційний Вашингтон звернувся принаймні до
чотирьох великих економік світу з
пропозицією звільнити частину резервів сирої
нафти з метою припинення неконтрольованого
зростання цін на пальне.

У Меркель на пенсії буде офіс, на який
виділятимуть до €56 тисяч на місяць
Після виходу у відставку Ангела Меркель
матиме бюро з 9 співробітниками – рекордною
для ексканцлера кількістю.

Польські прикордонники кажуть, що
мігранти створили на кордоні новий табір
Ф ОТ О

Мігранти з Близького Сходу створили біля
пункту пропуску Брузги-Кузниця на
білоруському боці кордону новий табір.
Загалом в цьому районі перебуває

Дуда: Польща не визнаватиме жодних
домовленостей Меркель з Лукашенком
Варшава не визнаватиме жодних
домовленостей, які буде досягнуто щодо
нормалізації ситуації на білоруськопольському кордоні без її участі, зокрема між
виконуючою обов’язки канцлера ФРН
Ангелою Меркель та Олександром
Лукашенком.
Земан планує призначити нового чеського
прем’єра 26 листопада
Президент Чехії Мілош Земан планує
призначити главу партії ODS Петра Фіалу
прем’єр-міністром наступної п’ятниці, 26
листопада.

У Британії за ґратами опинилися десять
кліматичних активістів
У Великій Британії засудили до позбавлення
волі дев’ятьох активістів руху Insulate Britain
(«Утепліть Британію») за непогоджену акцію
протесту, учасники

Напад на поліційний відділок у БуркінаФасо: вже більше півсотні загиблих
Кількість загиблих під час нападу на
поліційний відділок у Буркіна-Фасо зросла до
53.

Висотка, що обвалилася в Нігерії, мала бути
втричі нижчою
Нігерійські інженери заявили, що будівля у
Лагосі, яка розвалилася під час будівництва,
внаслідок чого загинуло 45 осіб, була більш
ніж утричі вищою за

В Індонезії заарештували ісламського
проповідника за зв'язки з терористами
В Індонезії антитерористичне управління
поліції заарештувало високопоставленого
ісламського проповідника Ахмада Ан-Наяха за
звинуваченням у фінансуванні терористичної
групи.

УКРАЇНА І СВІТ
Пентагон постійно контактує із
командуванням в Європі щодо сил РФ біля
України
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що
перебуває в «постійних і частих» контактах із
європейським командуванням EUCOM у
зв’язку із зосередженням російських військ
біля кордону з Україною.

Україна в ОБСЄ: Росія демонструє
готовність до військового вторгнення
Нарощування Росією військових сил біля
російсько-українського державного кордону
свідчить про те, що Кремль розглядає різні
варіанти, включаючи потенційне військове
вторгнення в Україну.

Зеленський і глава Єврокомісії поговорили
про енергобезпеку та ситуацію на кордонах
Президент Володимир Зеленський
поінформував голову Європейської комісії
Урсулу фон дер Ляєн про розвиток безпекової
ситуації на сході України у зв’язку з напругою
навколо наших кордонів.

Джонсон застеріг Кремль від збройного
авантюризму на кордоні з Україною
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис
Джонсон заявив, що можливе масштабне
вторгнення російських військ на територію
України було б

США в ООН закликали Росію негайно
звільнити кримських політв’язнів
Сполучені Штати закликають Росію негайно
звільнити журналіста Владислава Єсипенка,
заступника голови Меджлісу
кримськотатарського народу Нарімана
Джелялова та понад сотню інших політичних
в’язнів, незаконно затриманих в окупованому
Криму.

Україна в ОБСЄ: Росія перетворює
Азовське море у «внутрішнє озеро»
Росія продовжує використовувати свою
військову присутність у тимчасово
окупованому Криму для обмеження свободи
судноплавства через Керченську протоку та
поступового перетворення Азовського моря у
своє "внутрішнє озеро".

Правозахисники нарахували понад 230
випадків політичних переслідувань в
окупованому Криму
В окупованому Криму знищена незалежна
судова система, 234 мешканці півострова
переслідуються у межах політично
мотивованих кримінальних справ.

Україна поінформувала ОБСЄ про обстріли
цивільної інфраструктури окупантами Ф ОТ О
Місія України в ОБСЄ поінформувала
делегації держав-учасниць про випадки
обстрілів цивільної інфраструктури у
Донецькій та Луганській областях

УКРАЇНА
Помер колишній командувач Сухопутних
військ ЗСУ генерал Анатолій Пушняков
Помер генерал-лейтенант Анатолій Пушняков,
який перші роки російсько-української війни
керував Сухопутними військами.

На Львівщині учні повертаються за парти –
попри «червону» зону
У Львівській області, яка перебуває у червоній
зоні карантину, обласна комісія з питань ТЕБ і
НС прийняла рішення з 22 листопада
відновити навчання у всіх

Нацбанк послабив курс гривні на 10
копійок
Національний банк України на четвер, 18
листопада 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 10 копійок - до 26,5147 грн за долар.

В Україні за добу - 20 591 випадок
коронавірусу
В Україні протягом минулої доби, 17
листопада, зафіксували 20 591 новий
підтверджений випадок коронавірусної
хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 478,
медпрацівників – 377).

НА ПЕРЕДОВІЙ
У зоні ООС минулої доби четверо
українських бійців отримали поранення
Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
14 порушень режиму припинення вогню, 9 з
яких із застосуванням забороненого
Мінськими домовленостями озброєння.

Минулої доби на сході України ОБСЄ
нарахувала 444 порушення перемир’я
СММ ОБСЄ упродовж минулої
доби зафіксувала 299 порушень режиму
припинення вогню у Донецькій області та 145
таких порушень на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
18 листопада: народний календар і
астровісник
Сьогодні вдалий день для зміцнення родинних
стосунків

На острові Різдва з лісу вийшли мільйони
червоних крабів ВІДЕО
Десятки мільйонів червоних крабів покрили
дороги та мости на австралійському острові
Різдва під час своєї щорічної міграції.

У Швейцарії з наступного року дозволять
одностатеві шлюби
Уряд Швейцарії прийняв рішення, що
одностатеві пари зможуть одружуватися з 1
липня 2022 року.

У НСЖУ відкрилася виставка
фоторепортера Укрінформу про збройну
агресію Росії проти України ФОТ О
У Національній спілці журналістів України
відкрилася фотовиставка "Позивний Мауглі"
репортера Укрінформу Олени Худякової, яка у
2014 році залишила роботу в редакційному
офісі та добровільно пішла воювати на схід
України.

Рудницька за підтримки УКФ створила
казковий проєкт – містерію «Територія
Різдва» Ф ОТ О
Українська співачка, громадська діячка,
волонтерка та президент мистецької агенції
«Територія А» Анжеліка Рудницька за
підтримки Українського

Петраков став головним тренером збірної
України з футболу
УАФ підписала з 64-річним українцем
контракт до 30 грудня 2022 року.

18 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні Латвія святкує національне свято –
День проголошення Республіки
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