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ТОП
Наші партнери запевнили, що максимально
допомагатимуть Україні у разі російського
наступу - Олексій Данілов, Секретар Ради
національної безпеки та оборони України
ІНТЕРВ'Ю

Цими вихідними у канадському Галіфаксі
пройшов Міжнародний безпековий форум.

Україно-Турецька військова угода: майже
все з перспективою – аж до «східного
НАТО»
Рада ратифікувала документ, який створює
фундамент для розвитку відносин та співпраці
між сторонами за 21 напрямом включно зі
стратегічними

Базарська трагедія і перший голодомор 100
років тому є речами одного ладу - дослідник
Згадуючи 100-ліття початку першого
голодомору, влаштованого більшовиками в
Україні, маємо пам’ятати також про сторіччя
Базарської трагедії, яка сталася 21 листопада
2021 року, – це все речі одного ладу.

Україна піднялася в рейтингу демократій IDEA
Міжнародний дослідницький центр IDEA
презентував щорічний звіт, у якому США
вперше включено до переліку країн із
неповною демократією, тоді як Україну
викреслено з цього списку з огляду на
покращення демократичних показників.

В Україні зменшується кількість смертей
від COVID-19 - вперше за останні 14 тижнів
В Україні спостерігається позитивна тенденція
до зменшення кількості нових випадків
захворювання на COVID-19.

В Україні з 9 грудня розширюють перелік
професій для обов'язкової COVIDвакцинації
В Україні з 9 грудня набуває чинності наказ
Міністерства охорони здоров'я про розширення
переліку професій, для яких вакцинація проти
COVID-19 є обов’язковою.

Після обстрілів Невельського окупантами із
селища виїхали майже всі жителі ФОТО
У селищі Невельське на Донеччині обстрілами
окупантів у листопаді поточного року були
зруйновані 25 будинків, і практично всі жителі
вимушено виїхали з селища – залишилося 5
людей.

Давайте бути європейцями і чекати від кіно
не тільки «ха-ха» та «хі-хі» - Ірма Вітовська,
актриса театру і кіно ІНТЕРВ'Ю
Комітет Національної премії імені Тараса
Шевченка оприлюднив список творів на
здобуття у 2022 році найвищої в Україні
творчої відзнаки за вагомий внесок у
розвиток культури та мистецтва.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна не планує наступальну операцію на
Донбасі – Кулеба
Україна не планує наступальної військової
операції на сході і залишається відданою
пошуку політико-дипломатичного розв’язання
конфлікту.

Окупанти на сході України просять у РФ
дозволу на призов росіян - розвідка
Командування ЗС РФ продовжує нарощувати
бойову готовність з’єднань і частин так званих
1-го та 2-го армійських корпусів окупаційних
військ на

Україна вважає недоцільною участь посла у
суді щодо збиття літака МАУ в Ірані З АЯ ВА
Україна вважає недоцільною участь посла в
Ісламській Республіці Іран у формальному
судовому засіданні щодо збиття літака
компанії "Міжнародні авіалінії України", де
буде зачитано обвинувальний акт.

Судно з двома катерами Island для України
увійшло в Чорне море ФОТО, ВІДЕО
Суховантажне судно, яке перевозить зі США в
Україну два патрульних катери типу
«Айленд», вже увійшло у Чорне море.

Болгарія запевнила, що її позиція незмінна:
Крим - український
МЗС України отримало від багатьох офіційних
представників Болгарії запевнення у
незмінності позиції країни щодо
територіальної приналежності Криму Україні.

До України із сирійського табору
повернулися ще 14 громадян ФОТО
До України із сирійського табору для біженців
евакуйовано 14 громадян: трьох жінок та 11
дітей.

КОРОНАВІРУС
Правила роботи у «жовтій» зоні планують
змінити - Ляшко розповів деталі
Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме
уряду встановити на “жовтому” рівні
епіднебезпеки вимогу повної вакцинації
працівників та відвідувачів громадських
закладів.

Pfizer заявляє про 100% ефективності своєї
вакцини для підлітків Д ОСЛ І Д ЖЕ НН Я
Дослідження компанії Pfizer Inc показали, що
вакцина від COVID-19 її виробництва є на
100% ефективною для підлітків.

На Кіровоградщині після COVID-19
померла 13-річна дівчинка
На Кіровоградщині від ускладнень
коронавірусної хвороби померла 13-річна
дівчинка, яка мала супутнє захворювання.

У Києві в мечеті Ар-Рахма запрацює центр
вакцинації
У вівторок, 23 листопада, в київській мечеті
Ар-Рахма відкриють центр масової вакцинації
населення.

УКРАЇНА
Буданов прокоментував намір відкрити
військовий центр ЄС в Україні
Відкриття військового центру Європейського
Союзу в Україні відповідає загальній політиці
безпеки демократичного світу.

Стефанчук підписав закон про медіацію
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
підписав Закон «Про медіацію».

Народному депутату оголосили підозру в
недостовірному декларуванні
Народному депутату повідомили про підозру у
недостовірному декларуванні доходів за 2020
рік.

В Україні розробили пакет законопроєктів
Кримської платформи - Кориневич
В Україні розроблено пакет законопроєктів
Кримської платформи, серед яких законопроєкт щодо адміністративної
процедури документування фактів народження
і смерті на тимчасово окупованій території АР
Крим.

В Україні планують створити Конгрес
мусульман ФОТ О
В Україні планується створення Конгресу
мусульман - першої всеукраїнської
мусульманської громадської платформи.

Корнієнко анонсував новий сайт та
мобільний додаток Ради
У рамках реформування парламенту
планується покращити комунікацію між
виборцями та Верховною Радою.

Український військовий отримав
поранення у зоні ООС
Російські окупаційні війська від початку доби
22 листопада тричі відкривали вогонь по
позиціях Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів
один український військовий зазнав поранень.

ЕКОНОМІКА
Україна і партнери проти винятків для
Nord Stream 2 у європейських законах –
Кулеба
Україна та партнери наполягають, що
«Північний потік-2» має бути підпорядкований
умовам європейського законодавства попри
зусилля російських лобістів та юристів.

«Північний потік - 2» не має на меті
збільшити поставки газу до Європи –
ОГТСУ
Оператор газотранспортної системи України
(ОГТСУ) розглядає проєкт «Північний потік2» як невід’ємну частину агресії Росії проти
нашої держави, яка була розпочата у 2014 році.

Енергоатом і Westinghouse домовилися про
добудову блоків Хмельницької АЕС ФОТ О
Державне підприємство “НАЕК “Енергоатом” і
американська компанія Westinghouse
домовилися про спільну добулову двох
енергоблоків Хмельницької атомної
електростанції (ХАЕС).

Міністр фінансів України зустрівся з
віцепрезидентом ЄБРР ФОТ О
Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з
новопризначеним віцепрезидентом
Європейського банку реконструкції та
розвитку з питань політики та партнерства
Марком Боуменом перспективи подальшого
співробітництва.

У торгово-економічної співпраці України й
Австрії значний потенціал - Шмигаль
Розвиток торгово-економічного
співробітництва України та Австрії має
великий потенціал.

Запаси вугілля на складах ТЕС за тиждень
зменшилися на 2,6%
Станом на 22 листопада 2021 року запаси
вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС)
становлять 360,5 тис. тонн, що на 2,6% менше
порівняно із запасами на 15 листопада.

Галущенко підтвердив відновлення імпорту
електроенергії з Білорусі
Міністр енергетики Герман Галущенко
підтвердив відновлення імпорту електроенергії
з Білорусі.

АМКУ відкрив справу про перешкоджання
роботі стивідорної компанії у порту
Чорноморськ
Антимонопольний комітет України (АМКУ)
розпочав розгляд справи про порушення
законодавства про захист економічної
конкуренції державним підприємством «МТП
«Чорноморськ».

Нові ювілейні монети та банкноти із
святковою айдентикою ІНФ ОГ Р АФ І К А
З 19 листопада Національний банк України
ввів в обіг ще дві пам'ятні купюри - номіналом
20 і 200 грн

ПРАВА ЛЮДИНИ
Двом кримчанам - фігурантам «справи Хізб
ут-Тахрір» - продовжили арешт на три
місяці
Російський суд продовжив на 3 місяці арешт
затриманим в окупованому Криму фігурантам
«справи Хізб ут-Тахрір» Ернесту Ібрагімову та
Олегу (Алі) Федорову.

ПРАВОПОРЯДОК
Водія маршрутки, який збив жінок у Львові,
відправили під арешт Ф ОТ О
Суд взяв під варту водія маршрутки, який скоїв
наїзд на двох жінок у центрі Львова та поїхав з
місця автопригоди.

ДТП, які сколихнули країну: комітет Ради
хоче посилити покарання для водіїв «під
кайфом» ФОТ О
Учасники виїзного засідання Комітету ВР з
правоохоронної діяльності, яке проходить у
Харкові 22 листопада, обговорюють
забезпечення безпеки на дорогах міста та
області через резонансні ДТП.

ЕКСКЛЮЗИВ
Стурбованість військовими маневрами
Путіна
Росія посилює війська на кордонах з Україною.
Вашингтон боїться нової війни. Берлін і Київ
реагують розслабленіше

Як волонтери шукають зниклих людей
Кореспондентка Укрінформу стала
волонтером, щоб дізнатися, як працюють
пошукові загони

ТОП-5 експонатів першої Української
бієнале цифрового та медіа мистецтва ВІДЕ О
Близько 50 робіт талановитих сучасних
художників зібрали в столичній медіа-галереї
ARTAREA

СУСПІЛЬСТВО
В Іспанії проведуть консульське
обслуговування українців у м. Сантьяго-деКомпостела
Посольство України в Іспанії 27 листопада
проведе виїзне консульське обслуговування
громадян у місті Сантьяго-де-Компостела.

«Дію» не планують продавати в інші країни
— Федоров
Команді розробників застосунку "Дія"
надходили пропозиції щодо розробки подібних
цифрових продуктів для інших країн та
закордонних компаній, але вона не планує
зараз цим займатися.

«Активна країна» вимагає не зривати
інвестугоду щодо запуску канатної дороги
через Дніпро ФОТ О
Представники бізнесу та громадських
організацій, зокрема у сфері канатного спорту,
вимагають не зривати інвестиційну угоду щодо
запуску тролея через Дніпро у Києві.

Активісти і політики прочитали «Кримські
сонети» Міцкевича українською і
кримськотатарською ВІДЕО
Відомі українські та польські активісти,
політики та військовослужбовці записали
відеоролик, в якому вони цитують українською
і кримськотатарською мовами вірші із збірки
«Кримські сонати» всесвітньо відомого
польського поета Адама Міцкевича.

В академії при МЗС відкрили виставку
картин про Голодомор із приватної колекції
ФОТО

До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933
років, що цього року припадає на 27 листопада,
в Дипломатичній академії України імені
Геннадія Удовенка при МЗС відкрили виставку
"Голодомор: Очима українських художників".

Перші в Україні готелі отримали «Знак
безпеки», ДАРТ започаткувало загальний
реєстр
Два перші в Україні готелі – President Hotel з
Києва та Light Hotel з Дніпра, – персонал яких
повністю вакцинований, відзначені «Знаком
безпеки», що є підтвердженням 100%
вакцинації персоналу та гарантуватиме безпеку
туристів під час отримання послуг.

В окупованому Криму помер український
журналіст і політик Леонід Пілунський
В окупованому Криму у Севастополі на 75-му
році життя помер заслужений журналіст
України, колишній депутат Верховної Ради
АРК від Народного Руху України Леонід
Пілунський.

У Херсоні відбувся екофест «Kherson Zero
Waste»
У Херсоні відбувся екофест «Kherson Zero
Waste», який організувала коаліція
#Екофрендлі_Я.

Україна представить свої кінолокації на
виставці у Лондоні ФОТ О
Виставка FOCUS - одна з основних світових
подій, присвячених промоції кінолокацій та
продакшен-сервісів з усього світу - відбудеться
в Лондоні з 7 до 10 грудня 2021 року.
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