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ТОП
Штати можуть збільшити військову
допомогу Україні для протидії агресії РФ CNN
Офіційний Вашингтон розглядає можливість
розширення оборонної допомоги Україні та
відрядження військових радників, аби
запобігти новому російському вторгненню.

Крим належить Україні: У президента
Болгарії роз'яснили його позицію
Пресслужба президента Болгарії Румена
Радева роз'яснила його позицію стосовно
Криму: анексія півострова є порушенням
міжнародного права, і це

Санкції проти Nord Stream 2: Сполучені
Штати розширили список
Уряд США додав до переліку підсанкційних
суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну
організацію та судно, причетні до проєкту
російського газопроводу.

МВФ затвердив транш для України в
розмірі майже $700 мільйонів
Виконавча рада МВФ на засіданні щодо
перегляду поточної програми Stand-by для
України ухвалила рішення про її продовження
та виділення траншу в розмірі близько $700
мільйонів.

У Росії з 2022 року змінюють стандарти
цивільної оборони щодо масових поховань
ДОКУМЕНТ

У РФ запроваджується або оновлюється низка
держстандартів цивільної оборони на випадок
надзвичайних ситуацій чи військових
конфліктів, у тому числі щодо масового
термінового поховання людей та тварин.

NASA планує завдати удару по астероїду, що
прямує до Землі
NASA запланувала місію, що має на меті
навмисно зіштовхнути космічну ракету з
астероїдом, щоб спробувати змінити його
орбіту. Це вперше, коли людство спробує
змінити орбіту космічного об'єкта.

СВІТ

США готують санкції проти Білорусі
спільно з Євросоюзом
Сполучені Штати узгоджують кроки щодо
запровадження санкцій проти режиму
Лукашенка зі своїми партнерами в
Європейському Союзі.

США припустилися стратегічної помилки з
Nord Stream 2 - євродепутат
Адміністрація Байдена припустилася помилки,
коли скасувала санкції проти газопроводу Nord
Stream 2 - це уможливило шантаж та
політичний тиск, який Росія нині намагається
чинити на Євросоюз.

Журналістку Івлєву в РФ оштрафували на
₽150 тисяч за пікет на підтримку
«Меморіалу»
У Москві суд оштрафував журналістку
Вікторію Івлєву на 150 тисяч рублів (близько
53 тис. грн) за участь у пікетах на підтримку
товариства «Меморіал».

Португалія відмовилася від вугілля у
виробництві електрики
Португалія стала четвертою країною
Євросоюзу, яка припинила використання
вугілля для виробництва електроенергії.

Кількість COVID-випадків у світі
перевищила 258 мільйонів
У світі станом на ранок 23 листопада
зафіксовано понад 258 млн випадків зараження
коронавірусом, одужало майже 234 млн осіб.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна в Радбезі ООН розповіла про
постачання Росією зброї на окуповані
території
Протидія незаконному постачанню зброї на
окуповані території є одним з пріоритетів у
сфері безпеки для України, яка захищає
суверенітет і територіальну цілісність від
агресії РФ.

Уряд США щодня обговорює ситуацію
навколо України - представник Держдепу
ЕКСКЛЮЗИВ

Американський уряд на чолі з президентом
США Джо Байденом уважно стежить за
розвитком подій навколо України та
опрацьовує ситуацію на щоденній основі.

США привітали роз'яснення президента
Болгарії про належність Криму Україні
Держдепартамент США привітав заяву
чинного президента Болгарії Румена Радева з
уточненням його офіційної позиції, що Крим –
це Україна.

Новий транш МВФ: Зеленський сказав,
куди підуть кошти
Президент України висловив вдячність раді
директорів Міжнародного валютного фонду у
зв'язку з рішенням виділити нашій державі
транш в розмірі майже $700 мільйонів.

Голодомор нагадує, що смертельна агресія
Росії повторюється й нині – Маркарова
ВІДЕО

Вшанування пам’яті жертв Голодоморугеноциду українського народу 1932-33 років є
нагадуванням для нинішнього покоління
борців за незалежність України, що вони є
послідовниками нації, яку Росія намагалася
знищити впродовж історії.

УКРАЇНА
Резерв тероборони становить понад 200
тисяч українців і українок - Резніков
В Україні з 1 січня почне діяти закон «Про
національний спротив», що дозволить у разі
потреби залучити тероборону для захисту
держави.

Арестович пояснив, чому в ОП спершу
заперечували спецоперацію проти
«вагнерівців»
До оприлюднення звіту парламентської ТСК в
Офісі Президента не могли визнати
проведення українськими розвідниками
спецоперації із затримання бойовиків ПВК
Вагнера – відповідно до закону про державну
таємницю.

Арестович назвав порушення, за яке могли
звільнити Бурбу
Екскерівник ГУР Василь Бурба був звільнений
за порушення порядку прийняття
командирських рішень під час важливої
операції.

Суд переніс розгляд справи Кернеса на 20
грудня
Київський райсуд у Полтаві відклав на місяць
розгляд справи ексмера Харкова Геннадія
Кернеса і двох його охоронців, яких
обвинувачують у викраденні та побитті двох
учасників харківського Євромайдану у січні
2014 року.

Начальник відділу поліції в Одеській
області «погорів» на хабарі в перший день
на посаді
В Одеській області викрили на хабарі
начальника одного з відділів поліції, який
тільки-но обійняв цю посаду.

Денісова отримала понад 1200 звернень
громадян з приводу вакцинації
На адресу Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини Людмили Денісової надійшло
вже понад 1200 звернень, у яких громадяни
порушують питання щодо обов’язкової
вакцинації проти COVID-19.

Нацбанк послабив курс гривні
Національний банк України на вівторок, 23
листопада 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 9 копійок - до 26,6588 грн за долар.

Понад 10 мільйонів українців отримали дві
дози COVID-вакцини
Повний курс щеплення вакциною проти
COVID-19 завершили понад 10 мільйонів
українців.

В Україні – 12 729 нових випадків
коронавірусу
В Україні за минулу добу зафіксували 12 729
випадків зараження коронавірусом.

НА ПЕРЕДОВІЙ
У зоні ООС поранені двоє українських
військових
За минулу добу, 22 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано сім
порушень режиму припинення
вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських
захисників отримали поранення.

СУСПІЛЬСТВО

23 листопада: народний календар і
астровісник
Сьогодні краще не відвідувати людних місць

Федоров назвав «фішки», які захищають
«Дію» від підробок
Застосунок "Дія" неможливо підробити,
оскільки головне у ньому не зовнішня
оболонка, а підключення до різних державних
реєстрів. При цьому програма не є базою
персональних даних громадян.

Шахрайський «інтернет-магазин» ошукав
покупців на мільйони гривень – поліція
ВІ ДЕО

Поліцейські викрили організоване злочинне
угрупування інтернет-шахраїв, які ошукали
близько пів сотні осіб по всій Україні на
мільйони гривень.

На е-документ не можна взяти кредит без
відома власника - Мінцифри
Якщо на основі електронного документа
громадянина зловмисники спробують взяти
кредит, то застосунок «Дія» просигналізує про
цей факт.

На Миколаївщині планують цифровізувати
туристичну галузь
У Миколаївській облдержадміністрації
збираються сформувати програму цифровізації
туристичної галузі області.

23 листопада. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1708 році, Російська православна
церква піддала анафемі гетьмана Івана Мазепу
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