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ТОП
Україна отримала другий транш від МВФ
за програмою stand-by
Україна отримала другий транш від
Міжнародного валютного фонду за програмою
stand-by у розмірі 500 млн СПЗ (еквівалент 699
млн дол. США).

Уряд виділяє 175 мільйонів на посилення
охорони українського кордону
Уряд виділяє 175 млн грн на посилення
охорони українського кордону у зв'язку з
ускладненням оперативної обстановки на
українсько-білоруській ділянці державного
кордону.

А Україна готова вистояти проти агресії?
РФ точно подавиться, але за певних умов
Проблеми в ЗСУ все ще існують. Передусім, не
достатні ППО та ракетний щит стримування.
Але попри це, ворог точно не почуватиметься
впевнено

Кабмін затвердив план заходів щодо
деолігархізації
Кабінет Міністрів України затвердив “План
заходів щодо запобігання зловживанню
надмірним впливом особами, які мають значну
економічну та політичну вагу в суспільному
житті (олігархами)”.

Патрульні катери типу “Island”.
Інфографіка
Патрульні катери типу «Island» — це клас
швидкохідних патрульних катерів для
Берегової охорони США, призначених для
патрулювання та пошуково-рятувальних
операцій у прибережних водах.

В Україні посилять вимоги для роботи в
«жовтій» зоні
Кабінет Міністрів внесе зміни до постанови
про адаптивний карантин, якими, зокрема,
запровадить вимогу для бізнесу про повну
вакцинацію працівників і відвідувачів, а також
скоротить термін дії жовтого COVIDсертифікату до 30 днів із 120-ти.

Київ - у п’ятірці «найінстаграмніших» міст з
об’єктами ЮНЕСКО
Київ із Софійським собором посів четверту
позицію у п’ятірці найінстаграмніших міст з
об’єктами ЮНЕСКО.

УКРАЇНА І СВІТ
США оприлюднили список запрошених на
саміт за демократію країн, серед них —
Україна
Державний департамент США оприлюднив
список запрошених країн на віртуальний саміт
за демократію, ініційований президентом Джо
Байденом.

Зеленський та Дуда обговорили загрози для
безпеки України й Польщі
Президенти України і Польщі Володимир
Зеленський та Анджей Дуда мають однакове
бачення безпекових викликів для регіону і
необхідності спільних дій для їх подолання.

За місяць Росія перекинула в ОРДЛО 19
колон з озброєнням та 8 вагонів із
боєприпасами
За період з 9 жовтня по 11 листопада РФ
перекинула на тимчасово окуповані райони
Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) 40
вагонів-цистерн з

Вторгнення Росії в Україну навряд чи є
«неминучим» - Reuters
Повномасштабний наступ Російської Федерації
на українські території навряд чи є неминучим,
а концентрація російських військ на кордонах,
скоріше за все, є черговою демонстрацією
готовності Росії захищати свої «червоні лінії»
щодо України.

У Німеччині нова коаліція вимагає від
Кремля припинити війну на сході України
та піти з Криму
Новий федеральний уряд ФРН
продовжуватиме зусилля щодо відновлення
територіальної цілісності України.

Британія застерегла Росію від військового
наступу на Україну
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трас заявила,
що російська влада зробить велику помилку,
якщо розпочне нову агресію проти України.

За 16 місяців перемир’я Україна втратила
66 бійців, поранені 275 військових
З початку дії Додаткових заходів щодо
посилення режиму припинення вогню від 27
липня 2020 року в результаті обстрілів та
збройних провокацій

КОРОНАВІРУС
В Україні виявили найбільш заразну
мутацію штаму Delta
Вченi Інституту молекулярної біології і
генетики виявили у досліджуваних зразках з
різних регіонів України штам Дельта AY.4,
який має підвищений рівень контагіозності.

В усіх областях знижується кількість
COVID-госпіталізацій - Ляшко
В усіх областях України знижується кількість
госпіталізацій хворих на COVID-19.

На марші антивакцинаторів «засвітився»
QR-код, що веде на сайт «Єдиної Росії»
ФОТО

Учасники чергового маршу противників
вакцинації від COVID-19 розмістили на
плакатах QR-код, який дає перехід до вебсайту
російської партії "Єдина Росія".

Страх пацієнта перед вакцинацією має
розвіяти лікар - Михайло Данильчук, лікар
сімейної практики з Тернопільщини
ІНТЕРВ'Ю

Із Михайлом Данильчуком ми розмовляли
рівно рік тому. Тоді він, 29-річний медик,
розповів свою історію про те, як після
стажування у клініках Великобританії,
Німеччини мав шанс залишитися там на
роботі.

УКРАЇНА
«Слуги» бойкотуватимуть телеканали
«Україна-24» та «Україна» З АЯ ВА
Представники партії «Слуга народу» ухвалили
рішення ігнорувати телеканали «Україна-24»
та «Україна».

Уряд звільнив двох заступників міністрів
Уряд звільнив першого заступника міністра з
питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України Ростислава Замлинського та
заступника міністра оборони України
Олександра Носова.

Зеленський очолює президентський
рейтинг, а «Слуга народу» парламентський ОПИТУВАННЯ
Якби найближчим часом відбулися вибори
Президента, то чинного главу держави
Володимира Зеленського підтримали б 17%
опитаних українців, а на

Киву не позбавляли ступеня кандидата
наук, бо й не присуджували — МОН
Народного депутата від «Опозиційної
платформи - за життя» Іллю Киву не
позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не
присуджували.

Довіра чи недовіра: як ставляться українці
до політиків ОПИТ У ВАННЯ
До політиків та державних посадовців
респонденти висловлюють недовіру частіше,
ніж довіру.

Корупція чиновників: в Україні запустили
портал «Приховані інтереси»
Національне агентство з питань запобігання
корупції спільно з громадською організацією
"Антикорупційний штаб" презентували портал
"Приховані інтереси", який

На окупованій Донеччині розповсюджується
сказ, вакцин не вистачає — Офіс
Омбудсмана
На тимчасово окупованих територіях
Донецької області розповсюджується сказ, а
окупаційна адміністрація там не вживає
заходів для належного

ЕКОНОМІКА
Україна зобов’язалася виконати 12 умов для
отримання наступних траншів МВФ
Уряд України взяв на себе зобов’язання
виконати 12 основних «структурних маяків»
для отримання фінансування за програмою
МВФ stand-by, яку Фонд продовжив до червня
2022 року.

ЄС засудив торговельні «спрощення» Росії
на окупованому сході України ЗАЯВА
ЄС засудив заходи Російської Федерації із
«спрощення» правил закупівлі товарів на
окупованих територіях сходу України як такі,
що є черговим проявом

Посол України закликав майбутній уряд
ФРН «поховати Nord Stream 2 на дні
Балтійського моря»
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
закликав майбутню урядову коаліцію ФРН
відреагувати на деструктивну політику Кремля
на міжнародній

МВФ знизив на 0,3% прогноз зростання
економіки України в 2021 році ДОКУ М Е НТ
Міжнародний валютний фонд погіршив на
0,3% прогноз зростання реального ВВП
України за результатами 2021 року в
порівнянні з попереднім аналізом,
опублікованим у жовтні.

План доходів бюджету за десять місяців
перевиконаний на 44 мільярди - Шмигаль
За січень-жовтень 2021 року план доходів
держбюджету перевиконано на 44 млрд грн.

Україна за 30 років протранзитувала до
Європи більше трьох трильйонів кубів газу
– ОГТСУ
Україна за понад 30 років протранзитувала до
країн Європи більше трьох трильйонів
кубометрів газу, що відповідає фактично
річному споживанню блакитного палива усіма
країнами світу.

В Енергоатомі заявили, що не претендують
на кошти, призначені для виробників ВДЕ
НАЕК «Енергоатом» спростовує інформацію
про те, що компанія намагається стягнути з ДП
«Гарантований покупець» 4,1 млрд грн боргу
за рахунок коштів,

В Україні з 1 грудня збільшиться розмір
допомоги з безробіття
Із 1 грудня в Україні зросте прожитковий
мінімум та, відповідно, - розмір максимальної
допомоги з безробіття.

Сало, овочі, олія... Чому вартість харчів
знов б’є рекорди
Стрімким подорожчанням продовольства
“завдячуємо” не лише сезонному чиннику і
зовсім не дефіциту, кажуть експерти

ПРАВА ЛЮДИНИ
В Україні восьмий рік іде війна, але нема
законів для захисту прав постраждалих –
Верещук
В Україні вже восьмий рік триває військовий
конфлікт, але в країні нема законодавчої бази
для захисту прав постраждалих осіб.

У в'язниці Тбілісі помер громадянин
України
У в'язниці №8 у Глданському районі Тбілісі в
Грузії помер ув'язнений, громадянин України.

Окупанти знесли будинок
кримськотатарського активіста Усеїнова
ФОТО
В окупованому Криму незаконно знесли
будинок кримськотатарського активіста
Рустема Усеїнова.

В окупованому Криму - масові затримання
людей, які зустрічали адвоката Семедляєва
біля ІТТ
В окупованому Криму затримали людей, які
приїхали до ізолятора тимчасового тримання
зустріти адвоката Семедляєва, який відбував
там 12 діб. Серед затриманих були жінки та
неповнолітні.

ПРАВОПОРЯДОК
Мер Одеси Труханов вніс заставу в 30
мільйонів
Підозрюваний у справі про незаконне
заволодіння землею територіальної громади
Одеси міський голова Геннадій Труханов вніс
заставу розміром понад 30 млн грн.

Розстріли на Інститутській: суд відклав
засідання на 1 грудня
Святошинський райсуд Києва оголосив
перерву до 1 грудня у розгляді справи щодо
розстрілів учасників протестів на вулиці
Інститутській у Києві 20 лютого

Справа про мільйонний хабар: заступник
голови Харківської облради достроково йде
з посади
Підозрюваний у справі про хабар в 1 млн грн
заступник голови Харківської обласної ради
Андрій Малиш подав заяву про припинення
повноважень.

Скандал із порушенням ПДР: депутата
Куницького оштрафували на 340 гривень
Народного депутата Олександра Куницького
оштрафували на 340 грн за порушення ПДР у
центрі міста.

У Києві сталася «п’яна» ДТП із чотирма
авто, є постраждалі
У Києві на Мінському проспекті сталася ДТП з
потерпілими за участю чотирьох автомобілів.

Суд залишив антивакцинатора Стахіва під
вартою
Апеляційний суд Львова не задовольнив
клопотання адвоката про зміну запобіжного
заходу антивакцинатору Остапу Стахіву, якого
обвинувачують у замаху на повалення
конституційного ладу в Україні.

ЕКСКЛЮЗИВ
Інфодемії, як вогню кисень, потрібні
негативні емоції - Світлана Чуніхіна,
віцепрезидентка Асоціації політичних
психологів України ІНТЕРВ'Ю
Центр стратегічних комунікацій поспілкувався
зі Світланою Чуніхіною – віцепрезиденткою
Асоціації політичних психологів України та
старшою науковою співробітницею Інституту
соціальної та політичної психології НАПН
України.

У пошуках працівників: на що готові
роботодавці
Рекрутинг застосовує все більше нових
підходів і сучасних технорішень, щоб
знаходити кандидатів на вакансії

За гру «Динамо» не соромно, але ця казка
була з сумним кінцем
Кияни достроково припиняють участь в
єврокубкових турнірах цього сезону.

СУСПІЛЬСТВО
Кліп української режисерки Муїньо
номінували на «Ґреммі»
Кліп української режисерки Таню Муїньо на
пісню Montero (Call Me By Your Name) репера
Lil Nas X потрапив у список номінантів на
престижну премію «Ґреммі» в категорії
«Найкраще музичне відео».

У Києві презентували макет пішохідновелосипедного моста зі шрифтом Брайля
У Києві в парку «Володимирська гірка»
відкрили мінімакет мостового пішохідновелосипедного переходу зі шрифтом Брайля.

Котлета по-київськи у різдвяний період
повертається до японських магазинів ФОТ О
Японська мережа цілодобових магазинів Mini
Stop з 26 листопада знову продаватиме
українську “котлету по-київськи” з огляду на
високий попит на страви з курятини у період
різдвяних свят.

У Києві проходить виставка про культуру
кримських татар «Шлях Крим/Yol Qırım»
У Києві в "Кримському домі" проходить
виставка про історію та культуру кримських
татар.

Перша українка на Евересті запросила до
нашої країни легендарного шерпа
Саме Мінґма Дорчі допоміг Ірині Галай
піднятися на другу за висотою гірську вершину
Землі – К2.

У Ворохті взимку відкриють нові
туристичні маршрути з обідами в горах та
катанням на санях
У селищі Ворохта на Івано-Франківщині у
зимовий сезон туристам запропонують два нові
маршрути – підйом на гору Магура та на
полонину Борсучина. Досі ці маршрути були
доступні туристам лише влітку.
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