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В Україні за добу - 10 945 нових випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 23 листопада в Україні 

зафіксували 10945 нових випадків COVID-19. 

Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 

особи. 

 

G20 вжила безпрецедентних заходів з огляду 

на пандемію – Ер-Ріяд 

"Велика двадцятка" (G20) у 2020 році взяла на 

себе ініціативу вжити безпрецедентних заходів 

та скоординованих дій для боротьби з 

пандемією коронавірусу та подолання її 

наслідків. 
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У світі зафіксували майже 59 мільйонів 

випадків коронавірусу 

Станом на ранок 23 листопада в світі 

зареєстрували 58 985 500 випадків 

коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний 

випадок і 40 766 904 видужали. 

 

Велика двадцятка зобов’язалася вести світ 

до ери після COVID-19 

Країни Групи двадцяти (G20) підтвердили 

свою керівну глобальну роль і відповідальність 

у світі в умовах пандемії та в епоху після 

COVID-19. 

 

У Білорусі під час протестів у неділю 

затримали понад 370 осіб 

У Білорусі під час акцій протесту 22 листопада 

силовики затримали щонайменше 374 

протестувальники. 

СВІТ 

 

Білоруська автокефальна православна 

церква оголосила Лукашенку анафему 

Предстоятель Білоруської православної 

автокефальної церкви архієпископ Святослав 

Логін оголосив Лукашенку анафему. 
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Байден визначився з майбутнім 

держсекретарем і радником з питань 

нацбезпеки - NYT 

Демократ Джо Байден, який був визнаний 

переможцем президентських виборів у США, 

готовий уже скоро оголосити номінантів на 

посади глави Державного департаменту та 

радника Білого дому з питань національної 

безпеки в новій адміністрації. 

 

Команда Трампа оскаржує рішення судді 

щодо результату виборів у Пенсильванії 

У неділю, 22 листопада, команда чинного 

президента США Дональда Трампа подала 

апеляцію на рішення федерального судді, який 

відхилив його позов до виборчої комісії штату 

Пенсильванія з вимогою переглянути 

результати голосування в цьому штаті. 

 

Німеччина продовжить дотримуватися 

Договору про відкрите небо - Маас 

Німеччина жалкує у зв'язку з виходом США з 

Договору про відкрите небо і обіцяє зі свого 

боку активно працювати в його рамках. 

 

В Еміратах знайшли нові нафтові родовища 

Вища нафтова рада Об’єднаних Арабських 

Еміратів (SPC) заявила про виявлення басейну 

нетрадиційної нафти, обсяг якого, за 

попередніми підрахунками, становить 22 

мільярди барелів на рік. 
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SpaceX запустить чергову партію 

супутників Starlink 

Компанія SpaceX перенесла запуск 16-ї місії 

Starlink з черговою партією інтернет-

супутників. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Українська громада у США вшанувала 

жертв Голодомору під час панахиди 

У найбільшому храмі Нью-Йорка, соборі 

Святого Патрика, відбулася панахида за 

жертвами Голодомору-геноциду 1932-1933 

років в Україні. 

УКРАЇНА 

 

ЦВК назвала явку в другому турі 

Станом на 20 годину середня явка у другому 

турі виборів міських голів склала 29,53%. 

 

Поліція назвала області з найбільшою 

кількістю порушень на місцевих виборах 

У неділю, 22 листопада, в день повторного 

голосування на виборах в 11 містах 

поліцейські зареєстрували 407 повідомлень, 

пов’язаних із порушеннями виборчого 

процесу. 
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У МЗС України з'ясовують ситуацію щодо 

нібито продажу бруківки з кримського 

Херсонесу 

У МЗС України з'ясовують ситуацію щодо 

нібито продажу бруківки з музею-заповідника 

«Херсонес Таврійський» на сайті Аvito. 

 

Поліція на Черкащині зірвала «сходку» 

криміналітету з різних регіонів 

У місті Гродище, щзо на Черкащині, 

поліцейські зірвали «сходку» криміналітету з 

різних регіонів, що святкували звільнення 

«колеги» з місць позбавлення волі в одному із 

закладів міста, а також обговорювали злочинні 

плани. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу шість разів зривали 

«тишу» на Донбасі 

Минулої доби, 22 листопада, зафіксовано 

шість фактів порушення режиму припинення 

вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1708 році, Російська православна 

церква піддала анафемі гетьмана Івана Мазепу. 
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У Чехії – найбільша смертність від COVID-

19 у Євросоюзі 

Чехія посідає сумне перше місце в ЄС за 

кількістю жертв від COVID-19 з розрахунку на 

100 тисяч населення. 

 

Понад 7 тисяч осіб: хасидське весілля в 

США стало одним із наймасштабніших 

порушень карантину 

Тисячі сатмарських хасидів таємно зібралися в 

закритому приміщенні синагоги у Нью-Йорку 

для святкування весілля в родині рабина, що 

стало одним із найбільш масштабних 

порушень карантинних вимог в часи пандемії. 

 

Мокрий сніг, туман та до +7°: чим зустрічає 

останній тиждень осені 

В Україні у понеділок опади очікуються лише 

північно-східніх та західних областях, 

температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, в 

Карпатах 5-10° морозу; вдень 1-6° тепла. 

 

23 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні святого Сосіпатра; що спільного між 

труханом і дундуком, і чи може мейнстрим 

стати болотом. 
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