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ТОП
«Ви серйозно?»: США прокоментували
заяви Кремля, що Росія «не становить
загрози» ВІД Е О
Посольство США в Україні піддало сумніву
заяви російських посадовців про те, що Росія
нікому не погрожує і ні для кого не становить
загрози.

Резніков у США зустрівся з Нуланд - про що
говорили
Міністр оборони України Олексій Резніков і
заступниця державного секретаря США
Вікторія Нуланд обговорили непрозору
мілітарну активність Росії та використання
мігрантів для гібридної атаки на Польщу та
країни Балтії.

Район ООС відвідала делегація посольства
США ФОТ О
Делегація посольства США в Україні відвідала
передові позиції в районі проведення операції
Об’єднаних сил.

МЗС викликало посла Болгарії через заяву
президента країни про «російський» Крим
Міністерство закордонних справ України 19
листопада запросило посла Болгарії в Києві
Костадіна Коджабашева у зв’язку з
висловлюваннями президента Болгарії Румена
Радева про приналежність тимчасово
окупованого Криму Росії.

Монастирський просить 17 мільярдів на
«стіну» від РФ та Білорусі
У Держбюджеті на наступний рік потрібно
передбачити 17 млрд грн на будівництво
державного кордону з Російською Федерацією
і Республікою Білорусь загальною
протяжністю понад 2,5 тис. км.

Суд арештував на 60 діб двох замовників
замаху на Лещенка
Печерський райсуд Києва обрав запобіжні
заходи громадянину США та українці, які, за
версією слідства, були замовниками замаху на
вбивство

УКРАЇНА І СВІТ
У НАТО заявляють про суттєве
нарощування військ РФ на кордонах з
Україною
Північноатлантичний Альянс чітко довів до
Росії, що бачить суттєве нарощування
російських військ поблизу кордонів України та
в тимчасово

Санду й надалі планує брати участь у
Кримській платформі
Президентка Молдови Мая Санду планує
брати участь і в наступних засіданнях
Кримської платформи.

НАТО має посилювати стратегію двох
напрямів щодо Росії – Вершбоу
Північноатлантичний альянс потребує більш
сильної стратегії щодо Росії, яка включає
також активізацію підтримки України.

Посли G7 закликали якнайшвидше
ухвалити закон про СБУ
Посли країн "Групи семи" закликали Верховну
Раду якнайшвидше ухвалити зміни до Закону
"Про Службу безпеки України", спрямовані на
вдосконалення організаційно-правових засад
діяльності СБУ.

Росія де-факто вже вийшла з Мінського
формату - представник України в ТКГ
Росія де-факто вже вийшла з мінського
процесу щодо врегулювання ситуації на
Донбасі, але відкрито про це не заявлятиме.

На Житомирщині посилені патрулі
цілодобово чергують на кордоні з Білоруссю
ФОТО, ВІДЕО
На Житомирщині правоохоронці не
зафіксували руху мігрантів у бік України з
боку Білорусі.

Візит Шмигаля до Австрії перенесли через
ситуацію з COVID-19
Робочий візит Прем’єр-міністра України
Дениса Шмигаля до Австрії, який був
запланований на 22 листопада, перенесено
через напружену ситуацію з пандемією
коронавірусу в країні.

КОРОНАВІРУС
Луганщина першою може вийти з «червоної
зони» – МОЗ
МОЗ розраховує, що червона зона
епіднебезпеки не буде розширюватися,
першою з червоного рівня може вийти
Луганська область.

Динаміка збільшення інфікованих COVID19 в Україні. Інфографіка
Укрінформ підготував інфографіку з даними
про те, як збільшувалась кількість інфікованих
на COVID-19 за останній тиждень.

В Україні запустили портал із відповідями
про COVID-сертифікати
У Міністерстві цифрової трансформації
заявили про створення вебпорталу із
відповідями на найпоширеніші запитання
щодо COVID-сертифікатів.

У Запоріжжі вакцинуватимуть людей проти
COVID-19 у спеціальному автобусі ФОТО
У Запоріжжі презентували пересувний
мобільний пункт вакцинації, який створено на
базі одного з автобусів КП
“Запоріжелектротранс”. Під час презентації
автобус отримав назву “вакцинобус”.

УКРАЇНА
Зеленський звільнив голову Закарпатської
ОДА
Президент Володимир Зеленський звільнив
Анатолія Полоскова з посади голови
Закарпатської обласної державної
адміністрації.

Потрібно бути готовими до надзвичайного
стану у прикордонних областях —
Монастирський
Влада має бути готовою до запровадження
надзвичайного стану у прикордонних з
Республікою Білорусь областях.

Євромайдан є революцією нового типу –
історик
Євромайдан є революцією нового типу, коли
люди боролися за те, що не можна виміряти
грошима.

Нагородну зброю Киви віддали двом
нацгвардійцям – Монастирський підписав
указ
Міністр внутрішніх справ Денис
Монастирський підписав наказ щодо
відзначення двох бійців Національної гвардії
України (НГУ), і саме зброя,

Кличко каже, що брехню про непідвищення
проїзду до 2024 року поширили «зливні
бачки»
Київський міський голова Віталій Кличко
спростував інформацію про те, що тарифи на
проїзд в комунальному транспорті столиці не
підвищуватимуть до 2024 року.

Доба в ООС: десять ворожих обстрілів,
загинув український військовий
Сьогодні в зоні проведення операції
Об’єднаних сил станом на 17:00 російськоокупаційні війська 10 разів порушили режим
припинення вогню, загинув один український
військовослужбовець.

ЕКОНОМІКА
На погашення боргу перед «зеленою»
енергетикою спрямували ₴16,3 мільярда –
Шмигаль
Станом на 19 листопада поточного року ДП
«Гарантований покупець» направив 16,3
мільярдів гривень на погашення боргу перед
виробниками

Укрнафта оголосила конкурс на посаду
голови правління компанії
Наглядова ради ПАТ «Укрнафта» оголосила
конкурс з пошуку кандидатів на посаду голови
правління.

МАГАТЕ проводить інспекцію в Інституті
ядерних досліджень НАН України
В Інституті ядерних досліджень НАН України
представники Міжнародного агентства з
атомної енергії (МАГАТЕ) проводять
інспекцію для перевірки відсутності
незаявленого ядерного матеріалу.

Цьогоріч план доходів бюджету
перевиконали на ₴29 мільярдів - Рахункова
палата
У січні - вересні 2021 року план доходів
загального фонду державного бюджету
перевиконано на 29 млрд грн.

Перший балкер з вугіллям для
«Центренерго» зайде 20 листопада до порту
«Південний»
Балкер Singapore Eagle із 60,5 тис. тонн
американського енергетичного вугілля для
ПАТ «Центренерго» зайде в ніч на 20
листопада 2021 року до морського порту
«Південний».

Три тисячі тонн арештованої олії продали за
рекордні 93,7 мільйона - АРМА
Агентство з розшуку та менеджменту активів
(АРМА) забезпечило успішну реалізацію на
відкритих торгах арештованої соняшникової
олії у кількості понад 3 тисячі тонн, ціна
продажу якої перевищила 93 мільйони гривень.

Виробництво молока в Україні скоротилось
на 6%
Валовий надій молока за 10 місяців поточного
року склав 7 млн 528,4 тис. т, що на 6% менше,
ніж за відповідний період минулого року.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Саакашвілі судоми, він може впасти у
кому – омбудсмен Грузії
У експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі
розвинулося небезпечне ускладнення, і він
може впасти в кому.

Україна знову звернулась до Грузії через
погіршення здоров’я Саакашвілі
Україна знову закликала Грузію забезпечити
голову Виконавчого комітету Національної
ради реформ при Президентові Міхеїла
Саакашвілі належною медичною допомогою.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні
заходи трьом обвинуваченим
Шевченківський районний суд міста Києва
продовжив строк дії запобіжних заходів для
двох обвинувачених у справі щодо вбивства
журналіста Павла Шеремета

Окремого провадження щодо екскерівника
Нафтогазу не буде - рішення ВАКС
Вищий антикорупційний суд відмовив у
задоволенні клопотання адвокату щодо
виділення матеріалів кримінального
провадження в частині обвинувачення на той
час першого заступника голови правління НАК
«Нафтогаз України» в окрему справу.

У Києві накрили фейкових детективів, які
стежили за людьми
У Києві правоохоронці викрили детективне
агентство, яке здійснювало протиправне
стеження за громадянами.

ЕКСКЛЮЗИВ
Боєприпаси для ЗСУ: як просувається
виробництво?
За сім з гаком років війни в цій стратегічно
важливій сфері змінилося небагато. Втім, є
проблиски надії

Різні конфігурації БПЛА Akıncı матимуть
різні двигуни українського виробництва, це
промоція для їх виробників - Халюк
Байрактар, генеральний директор турецької
компанії Baykar Makina ІНТЕРВ'Ю
10-13 листопада у Стамбулі проводилася
міжнародна виставка оборонної та
аерокосмічної промисловості SAHA Expo за
участю майже пів тисячі великих і малих
компаній, стартапів.

Коронавірус обіцяє нам перепочинок
узимку. Але короткий…
Укрінформ запитував у лікарів про конкретний
досвід, набутий наприкінці другого року
пандемії COVID-19. А також – чого чекати
далі

СУСПІЛЬСТВО
Від імені МОЗ у соцмережах публікують
фейкову інформацію, як отримати «COVIDтисячу»
Міністерство охорони здоров'я не поширює в
соціальних мережах інформацію про виплату
грошей за щеплення проти COVID-19.

У Римі проведуть Дні української
аудіовізуальної індустрії
У Римі 3-5 грудня відбудуться Дні української
аудіовізуальної індустрії, що представлять
професійній спільноті Італії досягнення,
можливості та сервіси,

У Миколаєві школи та дитсадки оснащують
системами відеоспостереження
У Миколаєві школи та дитячі дошкільні
заклади оснащують системами
відеоспостереження, щоб підвищити безпеку
учнів та педагогів.

Можна зламати за секунду: назвали ТОП200 найлегших паролів в Україні та світі
Розробник сервісів для безпеки в Інтернеті
Nord Security опублікувала рейтинг
найпоширеніших користувацьких паролів
2021-го року, як в Україні, так у світі.

У Музеї Майдану відкрилася Галерея
протестного мистецтва ФОТ О
Галерея протестного мистецтва відкрилася
виставкою “Мистецький Барбакан.
Ретроспекція” у Музеї Майдану.

Стартував конкурс на здобуття премії імені
Миколи Гоголя
Державне агентство з питань мистецтв і
мистецької освіти оголосило конкурс на
здобуття премії імені Миколи Гоголя 2022
року.

Фільм «Революція під прицілом» 21
листопада викладуть у відкритий доступ
Документальний фільм «Революція під
прицілом» режисера Олени Солодовнікової 21
листопада, в День Гідності та Свободи, можна
буде переглянути на відеохостингу YouTube.

На Тилігульському лимані будують штучні
острови для гніздування рідкісних птахів
ФОТО
На Тилігульському лимані у Миколаївській
області будують штучні острови для
гніздування рідкісних коловодних птахів.

В Ocean Plaza відбудеться фотосесія з
Кубком УЄФА
В 2009 році «Шахтар» виграв цей трофей,
обігравши у фіналі німецький «Вердер».
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