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ТОП
Зеленський обговорив із президентом
Євроради безпекову ситуацію біля кордонів
України
Президент України Володимир Зеленський під
час телефонної розмови з Президентом
Європейської ради Шарлем Мішелем
обговорив безпекову ситуацію вздовж
кордонів України.

Європарламент визнав відповідальність
Росії за злочини «Групи Вагнера» РЕ З ОЛ ЮЦ І Я
Депутати Європейського парламенту ухвалили
резолюцію щодо порушення прав людини
російськими найманцями із «Групи Вагнера»,
визнавши, що саме

У коаліційній угоді уряду Німеччини значна
увага приділена підтриці України – Офіс
Президента
Питання підтримки України знайшло чільне
місце в новій коаліційній угоді майбутнього
німецького уряду.

У звітах ОБСЄ немає тверджень про
«наступальні дії» України – МЗС
Російська Федерація взялася із новим
завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ. Заяви Росії про
нібито наявність в її звітах тверджень про
наступальні дії Збройних сил України не
відповідають дійсності.

В Україні з’явиться нова державна
авіакомпанія – стала відома назва
Президент Володимир Зеленський анонсував,
що нову державну авіакомпанію України
планують назвати Українські національні
авіалінії (ЮНА).

«Річ у тім 2.0»: у Києві презентували
програму допомоги жертвам домашнього
насильства Ф ОТ О
Кожна четверта жертва домашнього
насильства замовчує ці злочини, які можуть
бути як фізичними, так і психологічними.

ЄС змінює правила в’їзду з 1 березня: для
всіх вакцинованих буде «зелене світло»
Європейська Комісія представила сьогодні
пропозиції з оновлення правил для вільних та
безпечних подорожей людей в ЄС, що були
введені у відповідь на пандемію COVID-19.

«Майже легендарний мер» - політики
прощаються із Сан Саничем у соцмережах
ОГЛЯД

Сьогодні не стало Олександра Омельченка колишнього мера Києва та голови КМДА.

УКРАЇНА І СВІТ
Штати в ОБСЄ: Росія - єдиний винуватець
збройного конфлікту на сході України
РФ може скільки завгодно звинувачувати
Україну у нібито агресивній поведінці та
Сполучені Штати у підтримці України, але
реальність полягає в тому, що

Столтенберг: Вже вдруге цьогоріч бачимо
збільшення військової присутності РФ біля
України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав владу
Росії до зниження напруги і деескалації
ситуації навколо кордонів України.

Меркель подзвонила Зеленському говорили про схід України, кордон із РФ та
мігрантів
В.о. канцлера ФРН Ангела Меркель
зателефонувала Президенту України
Володимиру Зеленському та обговорила з ним
поточну ситуацію.

У Польщі не виключають, що мігранти з
Білорусі можуть рушити до кордону
України Е КСКЛ Ю ЗИ В
Режим Лукашенка, який усе більше відчуває
проблеми з мігрантами на своїй території,
може спрямувати міграційний потік і в бік
України.

Британія закликає Україну ратифікувати
Стамбульську конвенцію – посольство
Велика Британія у Міжнародний день
боротьби з насильством щодо жінок закликала
Україну ратифікувати Стамбульську
конвенцію.

Україна надіслала Росії ноту протесту через
черговий «гумконвой» до ОРДЛО
Міністерство закордонних справ України
надіслало Росії ноту протесту через
відправлення чергового "гумконвою" на
тимчасово окуповані території в Донецькій та
Луганській областях.

Співпраця зі США у сфері воєнної розвідки
вийшла на новий рівень – Буданов
Українсько-американська співпраця у секторі
безпеки й оборони, зокрема воєнної розвідки,
вийшла на якісно новий рівень.

Левченко переобрали віцеголовою Комітету
з питань ґендерної рівності Ради Європи
ФОТ О

Урядову уповноважену з питань ґендерної
політики Катерину Левченко переобрано
віцеголовою Комітету з питань ґендерної
рівності Ради Європи.

Україна вимагає відкликати зі шкіл Іспанії
підручник із «російським» Кримом
Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев
вимагає відкликати весь наклад надрукованого
іспанським видавництвом «Edelvives»
шкільного підручника для

КОРОНАВІРУС
Ляшко роз'яснив нові вимоги до
карантинних правил у «жовтій» зоні
Відвідувати громадські заклади на жовтому
рівні епідемічної небезпеки можна буде лише
тим людям, які отримали хоча б одну дозу
вакцини проти коронавірусу.

Куди звертатися за психологічною
допомогою після COVID-19 – роз’яснення
Нацслужби здоров'я
Українці, які перехворіли на COVID-19 та
відчувають проблеми із психічним здоров’ям,
можуть звернутися за психологічною
допомогою без направлення сімейного лікаря.

Терапія антитілами на 80% зменшує
тяжкий перебіг «ковіду» – лікарі
Терапія антитілами може на 80% зменшити
важкий перебіг коронавірусного
захворювання.

Як підготувати дитину до вакцинації рекомендації МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я надали
рекомендації, як підготувати дитину до
вакцинації.

COVID-19 може спричинити серцеву
недостатність – МОЗ
Проблеми із серцево-судинною системою
виникають у близько 20% госпіталізованих
хворих на COVID-19.

УКРАЇНА
Закон про критичну інфраструктуру пішов
на підпис Президенту
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
підписав Закон "Про критичну
інфраструктуру" та направив його на підпис
Президенту Володимиру Зеленському.

Зеленський завтра проведе пресмарафон
У п’ятницю, 26 листопада, відбудеться
пресмарафон за участю Президента України
Володимира Зеленського, присвячений
екватору його каденції.

Київський безпековий форум відбудеться 1
грудня – про що говоритимуть ВІДЕ О
Київський безпековий форум, який відбудеться
1 грудня, буде присвячений 30-ій річниці
нашої Незалежності та національного
референдуму, проведеного 1 грудня 1991 року

Російська «армія тролів» розносить фейки
на 125-мільйонну аудиторію – експерт
Україні слід скористатися допомогою західних
партнерів, щоб ефективно протистояти Росії в
інформаційній війні.

Раді пропонують спростити можливість
звільнення мовного омбудсмена
Група народних депутатів від фракції «Слуга
народу» зареєстрували у Верховній Раді
законопроєкт, яким пропонується розширити
перелік підстав для звільнення
Уповноваженого із захисту державної мови.

Корнієнко сказав, коли оприлюднять текст
змін до Конституції в частині
децентралізації
Текст змін до Конституції в частині
децентралізації буде оприлюднений
наступного пленарного тижня і згодом
винесений на публічне обговорення.

Підкуп на виборах: як ставляться українці
до «гречки» ОПИТ У ВАННЯ
Понад 11% громадян України стикалися зі
спробами підкупу на виборах.

ЕКОНОМІКА
Уряд запустив роботу Бюро економічної
безпеки
Кабінет Міністрів запустив роботу Бюро
економічної безпеки.

В Україні побудують три нових аеропорти Зеленський
Старт роботи національного авіаперевізника,
будівництво і реконструкція аеропортів та
відродження українського авіабудування є
головними цілями влади на найближчі роки.

Українську національну авіакомпанію
створять спільно з Airbus – підписали
меморандум
Міністерство інфраструктури України
підписало меморандум з компанією Airbus про
наміри співробітництва зі створення
національного перевізника.

Кабмін призначив тимчасового керівника
Податкової служби
Кабінет Міністрів поклав виконання обов’язків
голови Державної податкової служби на
Михайла Тітарчука.

Світові столиці розробляють заходи, здатні
«зробити боляче» економіці РФ – Кулеба
У низці країн розробляють посилення санкцій
щодо РФ, зокрема економічних.

В Україні скоротилося виробництво
соняшникової олії ІНФ ОГ Р АФ І К А
В Україні виробництво соняшникової олії у
вересні - жовтні 2021 року скоротилося на
13,5% порівняно з аналогічним періодом
торік.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Денісова - про домашнє насильство:
Цьогоріч 20% звернень надійшло від
чоловіків
До Уповноваженого ВРУ з прав людини
Людмили Денісової цього року надійшло 180
звернень із питань захисту від домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, з
яких 80% повідомлень - від жінок.

Для постраждалих від домашнього
насильства розробляють застосунок
«Кнопка допомоги»
Міністерство соціальної політики України
працює над створення мобільного додатку
“Кнопка допомоги”, що дасть змогу
автоматично з’єднатися з гарячою лінією для
постраждалих від домашнього насильства.

ПРАВОПОРЯДОК
Без рішень суду з посадовців часів
Януковича зніматимуть санкції – Кулеба
За відсутності судових рішень з українських
експосадовців, щодо яких були запроваджені
обмеження у 2014 році, будуть знімати
санкції.

У справі замаху на Шефіра провели 100
обшуків – Офіс генпрокурора
Правоохоронці провели 100 обшуків у рамках
розслідування замаху на помічника Президента
Сергія Шефіра.

Телеканалам «НАШ» і «Максі-ТВ»
призначили позапланові перевірки
позапланові безвиїзні перевірки супутниковим
телеканалам «Наш»

Справи Майдану: судитимуть двох убивць
журналіста Сергієнка, які зараз у розшуку
До суду передано обвинувальний акт щодо
двох виконавців викрадення і вбивства
журналіста та активіста Євромайдану Василя
Сергієнка.

У Києві продавали фейкові посвідчення
членів ОБСЄ ФОТО
Столичні правоохоронці викрили схему
отримання посвідчення неіснуючої
міжнародної організації, замаскованої під
ОБСЄ.

ЕКСКЛЮЗИВ
«Втратили Крим, Донбас і незалежність».
Як проросійські медіа брешуть про
Євромайдан
«Державним переворотом» Революцію
Гідності називають лише російські
пропагандисти та їхні українські посіпаки

Очікування Пенелопи і суперсила кохання.
Театральна прем’єра
У Театрі драми і комедії на лівому березі
Дніпра відбулася прем’єра вистави «Одіссею,
повертайся додому»

Чорна п’ятниця-2021: як пандемія за майже
два роки вплинула на покупки
Плануючих «шопитись» поменшало, в
пріоритеті одяг, а невакциновані - збільшать
статистику онлайн-замовлень

СУСПІЛЬСТВО
Національна авіакомпанія UNA наступного
року літатиме за 16 напрямками
Нова українська національна авіакомпанія
Ukrainian National Airlines (UNA) розпочне
польоти у 2022 році з двох внутрішніх та 14
міжнародних напрямків.

У Мінцифри розповіли, коли запрацює
зміна прописки в «Дії»
Міністерство цифрової трансформації активно
працює над розширенням переліку послуг,
доступних у програмі "Дія". Зокрема, у грудні
українці матимуть змогу зареєструвати місце
проживання онлайн.

У МОН розповіли про максимальну
«потужність» Президентського університету
Перший набір до Президентського
університету становитиме 120 осіб, але
максимальна потужність вишу - 2,5 тис.
студентів.

Проти домашнього насильства: у Києві
встановили мініскульптуру «Дерево
допомоги» ФОТ О
Із нагоди початку міжнародної кампанії “16
днів проти насильства” у Києві у сквері імені
Котляревського встановили мініскульптура
“Дерево допомоги”, яке символізує об’єднання
зусиль у боротьбі з домашнім насильством.

У Національній книзі пам’яті запрацював
поіменний онлайн-пошук жертв Голодомору
У Києві пройшла інтерактивна акція
“Прорости зерна правди", на якій презентували
першу онлайн-базу для поіменного пошуку
жертв Голодомору в Національній книзі
пам’яті.

У Хмельницькому відкрили «Кімнату
гніву», де можна позбутися негативних
емоцій
У Хмельницькому з’явилася «Кімната гніву»,
де всі охочі можуть нищити різні речі, щоб
позбутися негативних емоцій.

Українка Ягупова увійшла до збірної туру
баскетбольної Євроліги
Лідерка збірної України з баскетболу Аліна
Ягупова увійшла до символічної збірної туру
Євроліги.
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