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21 листопада 2022 року Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції 

(ЗАЕС) 19 і 20 листопада у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) 

назвали одними з найбільш інтенсивних. 

Джерело: заява гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі 

Пряма мова: "Обстріли майданчику Запорізької АЕС вчора ввечері та сьогодні 

вранці призвели до пошкодження будівель, систем та обладнання, причому 

деякі вибухи сталися поблизу реакторів". 

Деталі: У МАГАТЕ повідомляють, що рівень радіації на майданчику залишався в 

нормі, повідомлень про жертви не надходило. 

Зовнішні джерела електропостачання ЗАЕС, які вже кілька разів виводилися з 

ладу під час війни, також не постраждали. 

За словами експертів МАГАТЕ, керівництво об'єкту повідомило про 

пошкодження в декількох місцях включно з будівлею для зберігання 

радіоактивних відходів, спринклерні системи водойми-охолоджувача, 

електричний кабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання 

конденсату, а також міст між іншим реактором і його допоміжними будівлями. 

"Нам вкотре пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не 

сталося. Наступного разу може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в 

наших силах, щоб переконатися, що наступного разу не буде", - сказав Гроссі. 

Він додав, що проводить активні консультації зі світовими лідерами щодо 

останнього обстрілу ЗАЕС і наполягає на тому, що узгодження та впровадження 

зони ядерної безпеки і захисту навколо ЗАЕС має відбутися вже зараз.   

"Незважаючи на те, що не було прямого впливу на ключові системи ядерної 

безпеки на станції, обстріл відбувся у небезпечній близькості від них. Мова йде 

про метри, а не про кілометри. Хто б не вів вогонь по Запорізькій АЕС, він йде 

на величезний ризик і грає в азартну гру з життям багатьох людей", - наголосив 

Гроссі. 

 

21 листопада 2022 року Нацбанк застосував до кредитної спілки "Український 

ощадний центр" і ТОВ "Фінансова компанія "Первинний капітал" захід впливу у 

вигляді анулювання всіх ліцензій на провадження діяльності з надання 

фінпослуг. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 
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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків 

небанківських фінансових послуг ухвалив 18 листопада. 

Регулятор у жовтні цього року призначив проведення позапланової 

інспекційної перевірки зазначених кредитної спілки і фінансової компанії. 

"Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в 

проведенні перевірки. Особи, уповноважені представляти інтереси кредитної 

спілки та фінансової компанії на час проведення перевірки, в день перевірки за 

їх місцезнаходженням були відсутні. Це унеможливило здійснення 

Національним банком позапланової інспекційної перевірки. 

Відсутність протягом першого дня перевірки осіб, уповноважених представляти 

інтереси кредитної спілки та фінансової компанії на час проведення перевірки, 

є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання 

(анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг", 

- пояснили в НБУ. 

У Нацбанку аргументували це вимогами законодавства України, зокрема 

статтею 381 ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг". 

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності з 21 листопада 2022 

року. 

 

21 листопада 2022 року Суд із питань конкуренції та захисту прав споживачів у 

Польщі скасував рішення про накладення штрафів на "Газпром" і п'ять 

компаній, відповідальних за будівництво "Північного потоку-2". 

Про це повідомляє TVN 24, пише "Європейська правда". 

Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) 

вже заявило, що оскаржить рішення суду. 

У 2020 році UOKiK оштрафував "Газпром" на понад 29 мільярдів злотих (6,33 

мільярда доларів) за будівництво газопроводу "Північний потік-2" без 

погодження з Варшавою. 

Регулятор також наклав загальний штраф у 234 мільйони злотих на п’ять інших 

компаній, залучених до фінансування проєкту. Цими компаніями були Engie 

Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. 

Регулятор наклав максимальні штрафи, передбачені законодавством (у розмірі 

10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського 

антимонопольного відомства. 
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Польща була категоричним противником проєкту "Північний потік-2", оскільки 

побоювалася, що Росія може використати енергоносії для впливу на 

європейські країни. 

 

21 листопада 2022 року Парламентська асамблея НАТО визнала Російську 

Федерацію та її режим державою-терористом. 

 

23 листопада 2022 року Європарламент підтримав резолюцію про визнання 

росії державою-спонсором тероризму. Також, у резолюції Європарламент 

закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та 

зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до 

абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та 

заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та 

культури, а також організації та асоціації російської діаспори, які діють під 

егідою та керівництвом російських дипломатичних представництв та 

просувають російську державну пропаганду по всьому світу. 

 

23 листопада 2022 року, Президентом Володимиром Зеленським було 

підписано Закон про державний бюджет України на 2023 рік. 
 


