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ТОП 

 

В Україні за добу - 12 287 нових випадків 

COVID-19 

Станом на ранок 24 листопада в Україні 

зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. 

Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 

особи. 

 

Пандемія: у світі від COVID-19 вже одужали 

понад 41 мільйон людей 

Станом на ранок 24 листопада в світі 

зареєстрували 59 515 380 випадків 

коронавірусу, зокрема 1 402 032 летальні 

випадки, а 41 157 160 осіб видужали. 
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Трамп доручив почати передачу справ 

адміністрації Байдена 

Управління служб загального призначення 

Білого дому розпочало формальний процес, 

передбачений протоколами щодо передачі 

влади новій адміністрації, яка зараз 

формується демократом Джо Байденом. 

СВІТ 

 

Байден оголосив кандидатів на ключові 

посади у своїй адміністрації 

Демократ Джо Байден, який був названий 

переможцем президентських виборів у США, 

оголосив про номінацію ключових чиновників 

нової адміністрації, які відповідатимуть за 

напрями зовнішньої політики й національної 

безпеки. 

 

Мічиган офіційно затвердив перемогу 

Байдена 

Штат Мічиган у понеділок офіційно затвердив 

результати президентських виборів, 

підтвердивши перемогу демократа Джо 

Байдена на тлі юридичних позовів з боку 

республіканського штабу Трампа. 

 

Замість локдауну локальні обмеження: 

Джонсон готує зміну політики щодо COVID-

19 

Британія наступного тижня відмовиться від 

загального локдауну та перейде на трирівневу 

систему місцевих карантинних обмежень. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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МВФ оцінив податкову політику України 

Міжнародний валютний фонд вважає двоякою 

нинішню податкову політику України, яка хоч 

і була суттєво модернізована впродовж 

останніх років, однак потребує правильного 

вдосконалення за рахунок запровадження 

ефективних інструментів. 

 

Україна виконує свої зобов'язання щодо 

Мінських угод – МЗС Франції 

Українська сторона намагається уникнути 

правового вакууму в національному 

законодавстві відносно ОРДЛО, що показує 

відданість зобов’язанням в імплементації 

Мінських домовленостей. 

 

Посол України обговорив з єрусалимським 

патріархом розбудову ПЦУ 

Посол України в Державі Ізраїль Євген 

Корнійчук обговорив з єрусалимським 

патріархом Феофілом ІІІ ситуацію у світовому 

православ’ї та в Україні у контексті розбудови 

Православної церкви України. 

 

Дитяче Євробачення: учасник від України 

виступить під 11 номером 

Учасник від України на Дитячому 

Євробаченні-2020 Олександр Балабанов з 

піснею “Відкривай” виступатиме у пісенному 

конкурсі передостаннім, 11-м за ліком. 
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Канадська опозиція включить безвіз з 

Україною до своєї виборчої платформи 

Канадська опозиція працює над розробкою 

плану зі скасування візових вимог для 

короткотермінових подорожей українців. 

УКРАЇНА 

 

Степанов назвав умови введення локдауну в 

Україні 

Запровадження локдауну можливе при загрозі 

колапсу медичної системи. 

 

Мінцифри та МОЗ розробляють механізм 

самоізоляції контактних осіб - Степанов 

Міністерство цифрової трансформації та МОЗ 

розробляють механізм доправлення осіб, які 

були в контакті з хворими на COVID-19, на 

самоізоляцію, але це потребуватиме змін до 

законодавства. 

 

Герус розповів, чому зросла ціна на 

електроенергію для промисловості 

Ціна на електроенергію зросла через сезонний 

фактор і неефективне використанння 

енергетичних ресурсів. 
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Українська економіка адаптувалася до 

карантину - Милованов 

Українська економіка, в разі введення повного 

локдауну, наразі втратить втричі менше, ніж 

під час весняного карантину. Адже за цей час 

економіка адаптувалася до умов карантину. 

 

Проєкт Стратегії воєнної безпеки подадуть 

на затвердження уряду до 15 грудня – 

Міноборони 

Міноборони вже розробило проєкт Стратегії 

воєнної безпеки України і до 15 грудня планує 

внести її на розгляд Кабміну з подальшим 

поданням до Ради нацбезпеки і оборони. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти чотири рази порушили «тишу», 

під Красногорівкою працював міномет 

Минулої доби, 23 листопада, збройні 

формування Російської Федерації та її 

найманці чотири рази порушили домовленості, 

що були досягнуті в рамках Тристоронньої 

контактної групи 22 липня 2020 року. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

24 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Михайла Грушевського - 

голови Центральної Ради Української 

Народної Республіки, історика, організатора 

науки, політичного і державного діяча. 
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ВООЗ через успішну розробку вакцин від 

коронавірусу побачила «світло в кінці 

тунелю» 

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус вважає 

реальним перемогти пандемію COVID-19 після 

представлення нещодавніх доповідей про 

ефективність застосування нових 

експериментальних вакцин. 

 

В італійській провінції Больцано 

протестували на COVID-19 майже 350 тисяч 

осіб 

В італійській провінції Больцано протягом 

останнього вікенду протестували на хворобу 

COVID-19 346 тисяч жителів, що становить 

61,9% населення провінції. 

 

У Варшаві тривають антиурядові протести 

У понеділок у Варшаві знову відбулися 

антиурядові протести, які є наслідком 

прийняття Конституційним трибуналом 

Польщі 22 жовтня рішення про обмеження 

абортів у країні. 

 

Китай відправив на Місяць ракету по 

зразки ґрунту 

Китайська ракета-носій "Long March 5" вивела 

на орбіту зонд, який, вперше за 44 роки, має 

доправити місячний ґрунт на Землю. 
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Такого не було 800 років: Юпітер і Сатурн 

рекордно зблизяться у грудні 

У день грудневого сонцестояння,21 грудня 

2020 р.,Юпітер і Сатурн рекордно зблизяться, 

тому на нічному небі планети матимуть вигляд 

як одна яскрава крапка. 

 

Китай має поділитися зі світом зразками, 

здобутими на Місяці – NASA 

Національне управління США з аеронавтики та 

дослідження космосу (NASA) висловило 

сподівання, що програма КНР з 

транспортування зразків породи з Місяця стане 

корисною для всього міжнародного 

співтовариства, а не лише для Китаю. 

 

В Україні прогнозують ожеледицю, туман і 

до 6° морозу 

Синоптики прогнозують у вівторок, 24 

листопада, у північних, центральних та східних 

областях невеликий дощ та мокрий сніг, на 

решті території без істотних опадів. 

 

24 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Теодора Студита; хто кого застудить, 

хто вовком завиє і шукаємо мотивацію до дії в 

ліні. 
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