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ТОП
В Ірані почалися слухання справи щодо
збиття літака МАУ
В Іранському військовому суді у неділю
почалися слухання справи щодо збиття
українського пасажирського літака у 2020 році,
коли загинули 176 осіб.

На Херсонщині виявили штам Delta+
На території Херсонщини фіксують зниження
показників захворюваності на COVID-19,
водночас тут виявили циркуляцію нового
різновиду штаму «Дельта» - «Дельту+».

У кількох містах Нідерландів спалахнули
нові COVID-протести ВІ ДЕО
У Нідерландах одразу в кількох містах
почалися заворушення на знак протесту проти
запроваджених владою карантинних обмежень.

Зникла китайська тенісистка вийшла на
зв'язок із МОК
Президент Міжнародного олімпійського
комітету Томас Бах провів 30-хвилинну
відеорозмову з китайською тенісисткою Пенг
Шуай.

У Штатах джип в'їхав у святковий парад,
десятки людей постраждали Ф ОТО, ВІ ДЕО
У США внаслідок наїзду позашляховика на
учасників різдвяного параду постраждали
щонайменше два десятки людей, інформація
про загиблих перевіряється.

СВІТ
Штати та Ізраїль озвучили розбіжності у
питаннях стримування Ірану
На міжнародній конференції у Бахрейні стали
очевидні розбіжності між адміністрацією США
та урядом Ізраїлю з приводу ядерних
переговорів з Іраном.

П’яні білоруські військові зі зброєю
чіплялися до польських прикордонників
ВІ ДЕО

Озброєні білоруські військові у стані сильного
алкогольного сп’яніння зачіпали польских
силовиків на кордоні.

США, Британія та Австралія підписали
договір про атомні субмарини
В Австралії офіційно стартувала програма
оснащення ВМС атомними підводними
човнами в рамках AUKUS – оборонного
альянсу зі США та Великою Британією.

Китай понизив рівень дипвідносин з
Литвою - ЗМІ
Влада Китаю ухвалила рішення понизити
рівень дипломатичного представництва у Литві
до повіреного у справах.

Військові повернули повноваження
відстороненому прем'єрові Судану
Лідери військового режиму в Судані оголосили
про звільнення з-під домашнього арешту
прем'єр-міністра Абдалли Хамдука, а також
інших політв'язнів.

Вибори в Болгарії: чинний президент Радев
набирає дві третини голосів - екзитполи
У другому турі виборів президента Болгарії, за
даними екзитполів, маже дві третини голосів
набрав чинний глава держави Румен Радев.

Кількість випадків коронавірусу у світі
наближається до 258 мільйонів
У світі станом на ранок 22 листопада
зафіксували понад 257,8 мільйона випадків
зараження коронавірусом, одужали понад
232,7 мільйона осіб.

УКРАЇНА І СВІТ
Франція попереджає Росію про тяжкі
наслідки в разі вторгнення в Україну
Офіційний Париж занепокоєний
нарощуванням російських військ уздовж
кордону України, і попереджає, що вторгнення
матиме для РФ тяжкі наслідки.

Кулеба назвав два чинники, які визначають
дії Росії стосовно України
Росія може здійснити повномасштабне
військове вторгнення в нашу країну, проте
українська влада посилено працює над тим,
щоб цього не сталося.

Моравецький висловив стурбованість
скупченням військ РФ поблизу України
Концентрація російських військ біля кордону
України, а також у Білорусі та в
Калінінградській області РФ, викликає
занепокоєння влади Польщі.

УКРАЇНА
Представник Президента у КСУ назвав
основну мету судової реформи
Основна мета судової реформи - відновлення
довіри громадян до судової гілки влади, і на
цьому шляху вже є зрушення.

МОН призначило стипендії молодим ученим
для увічнення подій Революції Гідності
Міністерство освіти та науки визначило
переможців на здобуття у 2022 році державних
іменних стипендій найкращим молодим
ученим для увічнення подій Революції Гідності
та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні.

На Житомирщині вшанували пам'ять
вояків УНР - героїв Базара
У селі Базар Житомирської області відбулася
Всеукраїнська акція вшанування пам’яті
учасників Другого зимового походу армії УНР,
який стався 100 років тому.

Нацбанк послабив гривню до 26,57
Національний банк України на понеділок, 22
листопада, послабив офіційний курс гривні на
13 копійок - до 26,5694 гривні за долар.

В Україні за добу - 7 464 випадки
коронавірусу
В Україні за минулу добу зафіксували 7 464
випадки зараження коронавірусом.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти двічі зривали «тишу» - під
Попасною стріляли з мінометів
За минулу добу, 21 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксували два
порушення режиму припинення вогню, одне з
яких - із застосуванням забороненого
Мінськими домовленостями озброєння.

СУСПІЛЬСТВО
22 листопада: народний календар і
астровісник
Зірки радять проявляти максимальну
розсудливість та стриманість

Дженніфер Еністон оголосила про
завершення зйомок The Morning Show Ф ОТО
Американська акторка Дженніфер Еністон, яка
зіграла головну роль в серіалі The Morning
Show, оголосила про завершення знімального
процесу.

Збірна України виграла чемпіонат Європи з
шахів
Чоловіча збірна України з шахів стала
переможцем командного чемпіонату Європи
2021, який завершився у словенському місті
Чатеж.

У Москві від коронавірусу померла
літературознавиця, друг України Маріетта
Чудакова
Російська літературознавиця, громадська
діячка Маріетта Чудакова померла від
коронавірусної інфекції на 85-му році життя.

З італійського острова евакуювали третину
населення через активність вулкана
Голова адміністрації італійського острова
Вулькано, що на північ від Сицилії, доручив
евакуювати близько 150 людей у зв'язку з
посиленням вулканічної активності.

22 листопада. Пам’ятні дати
Цього дня мітингом на Майдані Незалежності
розпочалась Помаранчева революція
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