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ТОП
Україна в ОБСЄ: Вторгнення Росії не
виключається
Українська сторона не виключає можливість
прийняття рішення керівництвом РФ про
повномасштабне військове вторгнення в
Україну з огляду на останні дії Росії у
поєднанні її з ворожою антиукраїнською
риторикою.

Загрозу російської агресії в Україні треба
сприймати дуже серйозно – Туск
Загроза російського вторгнення в Україні є
серйозною проблемою.

Сенатори США пропонують збільшити
оборонну допомогу Україні
Сенатори США внесли до проєкту закону
США про оборонний бюджет NDAA-2022
пропозицію щодо збільшення допомоги
Україні у сфері безпеки й оборони на тлі
нинішньої агресії з боку РФ.

Адміністрація Байдена лобіює скасування
санкцій проти Nord Stream 2 у Конгресі –
ЗМІ
Адміністрація Джо Байдена впродовж останніх
тижнів контактувала з ключовими сенаторамидемократами для того, щоби вони допомогли
прибрати поправку з оборонного бюджету
NDAA-2022 щодо обов’язкових санкцій проти
Nord Stream 2.

Прем’єрка Швеції подала у відставку через
кілька годин після затвердження на посаді
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон
подала у відставку лише через кілька годин
після її затвердження на посаді парламентом
країни.

У КНДР студента засудили до смертної кари
за поширення серіалу «Гра в кальмара»
У Північній Кореї засудили на смерть
чоловіка, який привіз до країни копію серіалу
«Гра в кальмара».

У Ботсвані виявили новий COVID-штам з
32 мутаціями
Британські експерти б'ють на сполох у зв'язку з
появою у Ботсвані нового небезпечного штаму
вірусу COVID-19.

Україна вперше з сезону 2007/08 не буде
представлена у плей-офф ЛЄ
6-й тур групового етапу ЛЧ стане
формальністю.

Кількість COVID-випадків у світі
перевищила 259,7 мільйона
У світі станом на ранок 25 листопада
зафіксовано понад 259,7 млн випадків
зараження коронавірусом.

СВІТ
Авіатроща МАУ: міжнародна група
закликала Іран сплатити репарації у
повному обсязі
Міжнародна група з координації допомоги
жертвам рейсу PS752 повторно закликає Іран
до добросовісних переговорів і їх проведення
до кінця цього року.

Протести проти Ердогана у Туреччині:
десятки затриманих
У Стамбулі затримали десятки
мітингувальників, які виступали проти
політики президента Таїпа Ердогана.

Війна в Ємені може стати найбільш
кровопролитним конфліктом 21 століття –
ООН
Організація Об’єднаних Націй опублікувала
звіт, згідно з яким кількість жертв війни в
Ємені та її наслідків до кінця року може
сягнути 377 тисяч.

Барбадос офіційно стане республікою та
вийде зі складу Сполученого Королівства
У Барбадосі, колишній британській колонії,
планують офіційно зняти повноваження голови
держави з Єлизавети II.

Смерть мігрантів у Ла-Манші:
правоохоронці кажуть про 31 загиблого
Щонайменше 31 мігрант загинув у Ла-Манші
після того, як їхній човен, що прямував до
Великої Британії, потонув у водах Ла-Маншу.

Хорватія закупить французькі винищувачі
на мільярд євро
Уряд Хорватії затвердив придбання 12
вживаних французьких багатоцільових
винищувачів Rafale.

Чверть населення Сомалі постраждала від
посухи - ООН
Близько 2,6 млн людей, або 22% населення
Сомалі постраждало від посухи, що охопила
країну.

УКРАЇНА І СВІТ
Блінкен і Столтенберг обговорили ситуацію
навколо України
Ситуація, пов’язана із зосередженням
російських військ біля кордону з Україною,
стала одним із головних питань спілкування
держсекретаря США

Глава Євроради нагадав Путіну про
відповідальність Москви за мир на сході
України
Глава Євроради Шарль Мішель в ході
телефонної розмови з президентом Росії
Володимиром Путіним нагадав йому про
відповідальність Москви за мирне
врегулювання конфлікту на сході України.

Канада розглядає можливість збільшення
військової допомоги Україні
Призначена у жовтні на посаду міністра
оборони Канади Аніта Ананд розглядає
можливість розгортання сотень
військовослужбовців в Україні, а також
перекидання військового корабля в Чорне море
або передислокацію частини винищувачів CF18, які базуються в Румунії.
Україні бракує гарантій з боку НАТО –
глава МЗС Естонії
Міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія
Лійметс заявила, що побоювання щодо планів
президента РФ Володимира Путіна щодо
вторгнення в Україну посилюються, за таких
обставин Україні бракує гарантій з боку
НАТО.

Україна в ОБСЄ: З початку перемир’я
окупанти понад 160 разів застосували БПЛА
Російські окупаційні війська 167 разів
застосували БПЛА на сході України з початку
дії Додаткових заходів щодо посилення
режиму припинення вогню від 27 липня 2020
року, які забороняють використання дронів.

Росія остаточно занурила Мінські
домовленості у кому — Гармаш ВІ ДЕ О
Представник окремих районів Донецької
області у Тристоронній контактній групі (ТКГ)
від України Сергій Гармаш переконаний, що
Росія остаточно занурила Мінські
домовленості у кому.

Окупанти у Криму відправили під
адмінарешт затриманого напередодні
журналіста
У Криму "суд" окупантів засудив одного із
затриманих напередодні журналістів Вілена
Темер'янова до двох тижнів адміністративного
арешту.

США засудили масові затримання
кримських татар в окупованому
Сімферополі
Посольство Сполучених Штатів Америки в
Україні засудило масові затримання кримських
татар в окупованому Російською Федерацією
Сімферополі.

Окупанти не надають медичну допомогу
трьом українським політв’язням - Денісова
Трьом українським політв’язням, які
утримуються в СІЗО-3 Новочеркаська в
Ростовській області Російської Федерації, не
надається медична допомога.

УКРАЇНА
Понад 60% осіб з інвалідністю вважають
необхідним для себе працювати ОПИТ У ВАН Н Я
Понад 60% респондентів з інвалідністю
вважають важливим мати можливість
працювати.

Шмигаль доручив Мінінфраструктури
здешевити квитки на внутрішні
авіаперевезення
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання
Міністерству інфраструктури опрацювати й
надати пропозиції здешевлення квитків на
внутрішні авіаперевезення.

Уряд унормував передачу небойових набоїв
на потреби спортивних закладів
Уряд затвердив постанову, яка унормовує
передачу дрібнокаліберних патронів 5,6 мм від
Міноборони до сфери управління державних та
комунальних закладів фізкультури та спорту.

Нацбанк послабив курс гривні
Національний банк України на четвер, 25
листопада 2021 року, послабив офіційний курс
гривні на 7 копійок - до 26,9273 грн за долар.

В Україні виявили майже 17 тисяч нових
випадків коронавірусу
Минулої доби в Україні виявлено 16 943
випадків зараження коронавірусом.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти дев'ять разів порушили «тишу» у
зоні ООС
Упродовж минулої доби, 24 листопада, з боку
російсько-окупаційних військ
зафіксовано дев'ять порушень режиму
припинення вогню, два з яких із застосуванням
забороненого Мінськими домовленостями
озброєння.

Минулої доби на сході України було майже
750 порушень перемир’я – ОБСЄ
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої
доби 376 порушень режиму припинення вогню
у Донецькій області та 372 таких порушення на
Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
25 листопада: народний календар і
астровісник
Зірки радять у всьому бути чесними та
справедливими

В Україні стартує кампанія «16 днів
активізму проти гендерно зумовленого
насильства»
Всеукраїнська кампанія "16 днів проти
насильства" триватиме з 25 листопада до 10
грудня.

У Нью-Йорку підрозділи боротьби з
тероризмом охоронятимуть безпеку Дня
подяки
У Нью-Йорку, де в четвер проходитиме
найбільший у США святковий парад до Дня
подяки, відомий під назвою «Мейсі», для
забезпечення порядку влада міста залучила
підрозділи поліції з боротьби із тероризмом.

В Україні можуть дозволити чоловікам
брати «дитячі» відпустки ЗАК ОН ОП Р ОЄКТ
Група народних депутатів спільно із
заступницею Голови ВР Оленою Кондратюк
подали на розгляд парламенту законопроєкт
№6343 “Про внесення

Телеканал «Наш» використовує своє
часткове блокування на YouTube задля
піару - юристка
Телеканал «Наш» не надто переймається через
часткове блокування на YouTube внаслідок
порушення ним прав власників, швидше це
виглядає як піар.

Україна планує вакцинувати 17 мільйонів
людей до кінця року - меморандум із МВФ
Українська влада прагнутиме до кінця цього
року забезпечити вакцинацію від COVID-19
для щонайменше 17 мільйонів громадян.

«Шахтар» програв «Інтеру» і не зіграє у
плей-офф єврокубків сезону-2021/22
Футболісти донецького «Шахтаря» провели
поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги
чемпіонів УЄФА, в якому віцечемпіони
України поступилися на виїзді переможцю
італійської Серії А міланському «Інтеру».

25 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні відзначається Міжнародний день
боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
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