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ТОП 

 

Штати попередили Росію: У разі подальшої 

агресії проти України будуть вжиті заходи 

Сполучені Штати сповнені рішучості вжити 

відповідні заходи у координації із союзниками 

у разі, якщо Росія здійснить подальші 

агресивні дії проти України чи спробує 

використати енергію як зброю. 

 

 

Цимбалюк: Кількість порушень перемир’я 

на сході України за тиждень зросла на 95% 

Упродовж минулої доби кількість порушень 
режиму припинення вогню на сході України 

збільшилася на 95% та становила у середньому 

739 порушень за добу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353657-stati-poperedili-rosiu-u-razi-podalsoi-agresii-proti-ukraini-budut-vziti-zahodi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353651-cimbaluk-kilkist-porusen-peremira-na-shodi-ukraini-za-tizden-zrosla-na-95.html


 

Білорусь перемістила більшість мігрантів 

від кордону з Польщею у логістичний центр 

Біженці у Білорусі залишили обидва стихійні 
табори біля самої лінії польського кордону. 

Людей перемістили у прикордонний 

транспортно-логістичний центр 

 

 

Посольство США знає про затримання 

американця, якого підозрюють в організації 

замаху на Лещенка 

Посольство США було поінформовано про 
затримання американського бізнесмена, який 

підозрюється в організації замаху на вбивство 

на міністра аграрної політики та продовольства 

Романа Лещенка. 

 

 

 

У Франції засудили публікацію Росією 

дипломатичного листування 

У Франції засудили публікацію Москвою 
дипломатичного листування з Парижем та 

Берліном.

 

 

Компанія BioNTech отримала Німецьку 

премію майбутнього за створення COVID-

вакцини 

Німецьку премію майбутнього за 2021 рік 

присуджено розробникам мРНК-вакцини 

проти COVID-19 – компанії BioNTech.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353550-bilorus-peremistila-bilsist-migrantiv-vid-kordonu-z-polseu-u-logisticnij-centr.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353631-posolstvo-ssa-znae-pro-zatrimanna-amerikanca-akogo-pidozruut-v-organizacii-zamahu-na-lesenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353631-posolstvo-ssa-znae-pro-zatrimanna-amerikanca-akogo-pidozruut-v-organizacii-zamahu-na-lesenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353631-posolstvo-ssa-znae-pro-zatrimanna-amerikanca-akogo-pidozruut-v-organizacii-zamahu-na-lesenka.html
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Вибух на військовій базі у Канаді: 10 

постраждалих 

Унаслідок вибуху на військовій базі у Канаді 

постраждало десятеро людей. 

 

Штати розглядають можливість 

дипломатичного бойкоту Олімпіади в 

Пекіні – Байден 

Сполучені Штати розглядають можливість 
дипломатичного бойкоту зимових 

Олімпійських Ігор 2022 року в Пекіні через 

порушення прав людини в Китаї.

 

 

У світі зафіксували 256,3 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 19 листопада 

зафіксували 256,3 мільйона випадків 

захворювання на COVID-19.

 

СВІТ 

 

Дії Німеччини щодо Nord Stream-2 свідчать 

про дотримання нею угоди зі США – Квін 

Сполучені Штати розглядають дії ФРН щодо 
«Північного потоку-2» як такі, що свідчать про 

імплементацію рамкової угоди США і 

Німеччини щодо газопроводу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353653-vibuh-na-vijskovij-bazi-u-kanadi-10-postrazdalih.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353655-stati-rozgladaut-mozlivist-diplomaticnogo-bojkotu-olimpiadi-v-pekini-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353655-stati-rozgladaut-mozlivist-diplomaticnogo-bojkotu-olimpiadi-v-pekini-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353655-stati-rozgladaut-mozlivist-diplomaticnogo-bojkotu-olimpiadi-v-pekini-bajden.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353601-dii-nimeccini-sodo-nord-stream2-svidcat-pro-dotrimanna-neu-ugodi-zi-ssa-kvin.html


 

Парламент Австрії позбавив імунітету 

ексканцлера, якого звинувачують у корупції 

Парламент Австрії зняв недоторканність з 
колишнього канцлера Себастьяна Курца, 

відкривши шлях для розслідування 

корупційних схем, у яких його звинувачують. 

 

Ділки з Іраку та Сирії за великі гроші 

відправляють мігрантів до Білорусі — 

політолог 

Мігрантів з Іраку та Сирії через туристичні 
агенції відправляють до Білорусі, а далі — на 

кордон із Польщею, звідки люди, які сплатили 

за дорогі путівки, мають намір прориватися до 

Євросоюзу. 

 

В уряді Словенії закликають закрити 

кордони ЄС для мігрантів 

Міністр внутрішніх справ Словенії, яка зараз 

головує в ЄС, закликав до закриття зовнішніх 

кордонів Євросоюзу для мігрантів.

 

 

У Іраку затримали місцевого лідера ІДІЛ 

Іракські спецслужби затримали на території 

країни лідера одного з місцевих відділень ІДІЛ.
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На бойовому фрегаті ВМС Канади сталася 

пожежа 

На бойовому фрегаті ВМС Канади, що 
виконував місію НАТО  поблизу узбережжя 

Норвегії, трапилася пожежа.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Росія проводить масштабну спецоперацію з 

дестабілізації ситуації проти України - ГУР 

Москва проводить зараз масштабну 

спецоперацію проти України в енергетичній, 

економічній і військовій сферах. 

 

Для України може бути цікавою модель 

членства в НАТО Західної Німеччини - 

експерт 

Для України прикладом членства в НАТО 

може стати модель Федеративної Республіки 

Німеччини (ФРН), яка вступила в НАТО  

 

Шмигаль закликав Сенат США 

запровадити санкції проти Nord Stream 2 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

закликав Сенат США запровадити санкції 
проти російського газопроводу «Північний 

потік-2». 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353681-na-bojovomu-fregati-vms-kanadi-trapilasa-pozeza.html
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ЄС спільно з партнерами уважно стежить за 

діями Росії біля кордону з Україною 

Євросоюз залишається занепокоєним 
повідомленнями про нарощування Росією 

військових сил біля кордону з Україною та 

пильно стежить за цим у тісному діалозі з 

партнерами. 

 

Міністр оборони України зустрівся з главою 

Пентагону ФОТО 

Сполучені Штати продовжать тісно 

взаємодіяти з Україною з метою підтримки її 

суверенітету, територіальної цілісності й 

оборонної здатності на тлі російської агресії. 

 

Квін дала пораду Україні щодо боротьби з 

олігархами 

Сполучені Штати радять використовувати 
державні інституції в боротьбі з олігархами в 

Україні і відзначають успіхи в судовій 

реформі, які дають надію на незалежність 

установ. 

 

Українська сторона СЦКК показала 

наслідки обстрілу Невельського та 

Комишувахи ФОТО 

Збройні формування Російської Федерації 
продовжують здійснювати обстріли населених 

пунктів, розташованих на підконтрольному 

уряду України боці лінії розмежування сторін, 

застосовуючи при цьому артилерію.
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Спецслужби знають, хто допомагав екссудді 

Чаусу тікати з України 

Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді 
Миколі Чаусу тікати з України з-поміж 

керівництва головного управління розвідки 

Міноборони. 

 

«Суд» в окупованому Криму залишив 

адвоката Семедляєва під арештом 

«Суд» в окупованому Криму, який проходив у 
закритому режимі, залишив чинним рішення 

про арешт на 12 діб адвоката Едема 

Семедляєва.

 

 

Шмигаль у понеділок зустрінеться у Відні з 

канцлером Австрії 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у 
понеділок під час робочого візиту до Відня 

проведе зустріч з федеральним канцлером 

Австрії Александером Шалленбергом.

 

УКРАЇНА 

 

Монастирський анонсував брифінг щодо 

розслідування смерті депутата Полякова 

Найближчим часом відбудеться брифінг 

Нацполіції, де розкажуть про подробиці щодо 

справи народного депутата Антона Полякова.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353627-specsluzbi-znaut-hto-dopomagav-ekssuddi-causu-tikati-z-ukraini-rozvidka.html
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Зеленський підписав указ щодо 

присудження премії імені Патона 

Президент Володимир Зеленський підписав 
указ щодо присудження Національної премії 

України імені Бориса Патона. 

 

Суд звільнив з-під варти лідера черкаського 

Нацкорпусу 

Київський апеляційний суд змінив запобіжний 

захід з тримання під вартою на особисте 
зобов’язання лідеру Черкаського обласного 

осередку Національного

 

 

У Харкові порушили справу щодо батьків 

16-річного водія Infinity 

У Харкові відкрито провадження за двома 

статтями щодо батьків 16-річного водія Infinity 
Миколи Харківського, якого звинувачують у 

смертельній ДТП, що спричинила смерть 

людини та травмування ще трьох.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 19 

листопада 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 26,4427 грн за долар. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353585-sud-zvilniv-zpid-varti-lidera-cerkaskogo-nackorpusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353585-sud-zvilniv-zpid-varti-lidera-cerkaskogo-nackorpusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353603-u-harkovi-porusili-spravu-sodo-batkiv-16ricnogo-vodia-infinity.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3353603-u-harkovi-porusili-spravu-sodo-batkiv-16ricnogo-vodia-infinity.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353683-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3353683-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html


 

В Україні - 20 050 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби зафіксовано 20 050 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

ОБСЄ минулої доби нарахувала понад 660 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала минулої доби 408 
порушень режиму припинення вогню у 

Донецькій області та 256 таких порушень на 

Луганщині.

 

 

Окупанти п’ять разів порушили «тишу», 

біля Мар’їнки та Кам’янки стріляли з 

мінометів 

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять зберігати внутрішній спокій 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353687-v-ukraini-20-050-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353687-v-ukraini-20-050-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353643-obse-minuloi-dobi-narahuvala-ponad-660-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353643-obse-minuloi-dobi-narahuvala-ponad-660-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353677-okupanti-pat-raziv-porusili-tisu-bila-marinki-ta-kamanki-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353677-okupanti-pat-raziv-porusili-tisu-bila-marinki-ta-kamanki-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353677-okupanti-pat-raziv-porusili-tisu-bila-marinki-ta-kamanki-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3353677-okupanti-pat-raziv-porusili-tisu-bila-marinki-ta-kamanki-strilali-z-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353290-19-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353290-19-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Канадська провінція оголосила 

надзвичайний стан через паводки 

На всій території канадської провінції 
Британська Колумбія оголошується 

надзвичайний стан через масштабні паводки. 

 

Голод на Мадагаскарі: люди їдять кактуси 

та сарану 

Від голоду на Мадагаскарі, до якого призвела 

надзвичайна посуха, страждають 1,3 млн осіб, 

люди їдять кактуси та сарану.

 

 

До річниці Революції Гідності у Києві 

покажуть фільм «Відчуття Майдану» 

У неділю, 21 листопада, на Майдані 

Незалежності транслюватимуть 
документальний фільм, який складається з 

унікальних архівних кадрів, знятих hromadske 

під час Революції Гідності.

 

 

Фільм «Схрон» - переможець 

кінофестивалю «Молодість» - вийшов 

онлайн 

Стрічка «Схрон» Оксани Войтенко вийшла на 

онлайн-платформі Takflix.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353659-kanadska-provincia-ogolosila-nadzvicajnij-stan-cerez-pavodki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353659-kanadska-provincia-ogolosila-nadzvicajnij-stan-cerez-pavodki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353645-golod-na-madagaskari-ludi-idat-kaktusi-ta-saranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3353645-golod-na-madagaskari-ludi-idat-kaktusi-ta-saranu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353648-do-ricnici-revolucii-gidnosti-u-kievi-pokazut-film-vidcutta-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3353648-do-ricnici-revolucii-gidnosti-u-kievi-pokazut-film-vidcutta-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353665-film-shron-peremozec-kinofestivalu-molodist-vijsov-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353665-film-shron-peremozec-kinofestivalu-molodist-vijsov-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353665-film-shron-peremozec-kinofestivalu-molodist-vijsov-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3353665-film-shron-peremozec-kinofestivalu-molodist-vijsov-onlajn.html


 

19 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День працівників 

гідрометеорологічної служби
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353142-19-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3353142-19-listopada-pamatni-dati.html

