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ТОП
Вищі воєначальники США і РФ провели
переговори «з питань безпеки»
Голова Об'єднаного комітету начальників
штабів США генерал Марк Міллі мав
телефонну розмову з начальником Генштабу
РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо
«низки питань безпеки».

У Білому домі є щонайменше два підходи
щодо Росії - Гербст
У Білому дому є два різних підходи до
політики щодо Росії та України: одні вважають
за необхідне припинити агресивну політику
Кремля вже зараз, інші

Мін'юст Росії підтримав позов прокуратури
щодо ліквідації ПЦ «Меморіал»
Головне управління Міністерства юстиції РФ у
Москві підтримало позов російської
прокуратури про ліквідацію правозахисного
центру «Меморіал».

В Афганістані сотня терористів ІДІЛ
здалася правоохоронцям
Близько сотні членів терористичного
угрупування ІДІЛ здалися правоохоронцям на
сході Афганістану.

«Динамо» мінімально поступилося
«Баварії» в матчі Ліги чемпіонів УЄФА
Футболісти київського «Динамо» провели
п'ятий поєдинок групового раунду Ліги
чемпіонів УЄФА, в якому «біло-сині» вдома
зазнали мінімальної поразки від мюнхенської
«Баварії».

СВІТ
Міністр оборони Литви про переслідування
«Меморіалу»: Росія вже стоїть на шляху
Сталіна
Прагнення російської влади скасувати
організацію «Меморіал» показує, що Росія
перебуває на шляху диктатора Йосипа Сталіна.

Тихановська дорікнула Меркель за дзвінок
Лукашенку
Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана
Тихановська критично поставилася до
нещодавнього дзвінка в.о. канцлера ФРН
Ангели Меркель білоруському диктатору
Олександру Лукашенку.

Вишеградська група підтримує Польщу у
контексті кризи на кордоні
Глави урядів Вишеградської групи висловили
повну підтримку Польщі у рамках дій щодо
розв'язання кризи на польсько-білоруському
кордоні, зокрема запровадження санкцій проти
Мінська.

Ціни на газ у ЄС перевищили $1 000 за
тисячу кубометрів
У Європі рекордно зросли ціни на природній
газ.

Штати відновлять переговори з Талібаном
наступного тижня – Держдеп
Офіційний Вашингтон має намір відновити
переговори з Талібаном, який захопив владу в
Афганістані в серпні нинішнього року, щодо
питань боротьби з тероризмом, а також
гуманітарної та економічної ситуації в країні.

Air Canada заплатить у США рекордний
штраф
Через значні затримки із відшкодуванням
грошей за скасовані або суттєво змінені
авіарейси, перевізник Air Canada заплатить 4,5
млн дол штрафу в США.

У світі зафіксували понад 259 мільйонів
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 24 листопада
зафіксували 259 033 600 випадків зараження
коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
Москва прагне легітимізації окупаційних
адміністрацій ОРДЛО - дипломат
Росія прагне домогтися того, щоби так звані
"ДНР" і "ЛНР" впливали на політику України.

У разі посилення загрози російської агресії
США допомагатимуть зброєю і санкціями Гербст
У разі посилення загрози російської агресії
проти України США накладуть на РФ жорсткі
санкції та надаватимуть Києву зброю та
військову техніку.

Грозєв: Bellingcat не знайшла доказів, що
Єрмак нібито попередив Лукашенка
Журналісти-розслідувачі Bellingcat шукали,
але не знайшли підтвердження "чуток" про те,
що глава Офісу Президента Андрій Єрмак
нібито попередив

Розвідки України, Британії та США
обмінялися інформацією - Резніков
Розвідки України, Великої Британії та США
провели обмін інформацією щодо скупчення
російських військ довкола України.

У Мінекономіки планують вийти на
переговори щодо промислового безвізу з ЄС
у 2022 році
Україна здатна вийти на рівень практичного
обговорення з ЄС параметрів майбутньої
«Угоди про оцінку відповідності та
прийнятності промислових товарів» вже
наступного року.

Адвокат Семедляєв вийшов із
сімферопольського ізолятора після
адмінарешту
В окупованому Криму адвокат Едем Семедляєв
вийшов із сімферопольського ізолятора
тимчасового тримання після 12 днів
адміністративного арешту.

УКРАЇНА
У разі прямої агресії Росії Верховна Рада
збереться за кілька годин – Корнієнко
У разі російської агресії проти України
Верховна Рада готова зібратися терміново, щоб
запровадити воєнний або надзвичайний стан.

Українські силовики готуються до навчань
на кордоні з Білоруссю
Найближчим часом на кордоні з Республікою
Білорусь пройдуть навчання за участю
особового складу Державної прикордонної
служби, Нацгвардії та Нацполіції.

Нацбанк послабив курс гривні на 20
копійок
Національний банк України на середу, 24
листопада 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 20 копійок - до 26,8604 грн за долар.

В Україні за добу - 14 325 випадків
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявлено 14 325
випадків зараження коронавірусом.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти за добу чотири рази зривали
«тишу», боєць ЗСУ отримав поранення
Упродовж минулої доби, 23 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
4 порушення режиму припинення вогню, 1 з
яких із застосуванням забороненого
Мінськими домовленостями озброєння.

В ОБСЄ підтвердили обстріл окупантами
Невельського на Донеччині
Місія ОБСЄ підтвердила руйнування
цивільних об’єктів у Невельському на
Донеччині внаслідок обстрілів
великокаліберними боєприпасами,
випущеними з підконтрольної російським
окупантам території.

ОБСЄ за добу зафіксувала майже 200
порушень перемир’я
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої
доби 163 порушення режиму припинення
вогню у Донецькій області та 36 таких
порушень на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
24 листопада: народний календар і
астровісник
Зірки радять завершити раніше відкладені
справи

«Динамо» достроково посіло останнє місце в
групі ЛЧ і вибуло з єврокубків
Кияни вже не зможуть обійти «Бенфіку».

Apple судиться з компанією, що допомагала
стежити за власниками iPhone
Американський виробник Apple подав до суду
на ізраїльську компанію, яка допомагала
урядам і правоохоронним органам іноземних
країн зламувати

Мігранти у Білорусі вперше в житті
побачили сніг ВІ ДЕ О
Мігранти, що мешкають у логістичному центрі
біля польсько-білоруського кордону, вперше у
своєму житті побачили сніг.

В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний
шекель
На території Ізраїля виявили стародавню
срібну монету віком близько 2000 років.

Штучний інтелект допоміг NASA знайти
понад 300 екзопланет
За допомогою нейромережі ExoMiner науковці
відкрили 301 екзопланету.

Інститут дослідження Голодомору
презентував навчальний посібник для
вчителів
Побачив світ посібник для вчителів
«Голодомор 1932–1933 років — геноцид
української нації», один із перших навчальних
посібників в Україні із зазначеної тематики.

24 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам’яті Михайла Грушевського
– голови Центральної Ради Української
Народної Республіки, історика, організатора
науки, політичного і державного діяча
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