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ТОП
В Україні за добу зафіксували 13 882 нових
випадків COVID-19
Станом на ранок 25 листопада в Україні
зафіксували 13 882 нових випадків COVID-19,
загалом за весь час пандемії захворіло 661 858
осіб.

У Франції кількість померлих від COVID-19
перевищила 50 тисяч
У Франції з початку пандемії коронавірусу в
березні кількість летальних випадків
перевищила 50 тисяч.

Кількість випадків коронавірусу в світі
перевищила 60 мільйонів
Станом на ранок 25 листопада в світі
зафіксовано 60 105 740 випадків коронавірусу.

Трамп анонсував великий позов про
«фальсифікацію» виборів
Чинний президент США Дональд Трамп
пообіцяв, що незабаром його штаб подасть
великий судовий позов, що нібито розкриває
подробиці "фальсифікацій" на недавніх
виборах президента США.

Байден звернувся до американців: Час
відкинути партійність і «демонізуючу»
риторику
Обраний президентом США Джо Байден
закликав американське суспільство відкинути
політичні розбіжності та об'єднатися.

Справа МН17: у Нідерландах сьогодні
продовжиться суд
У Нідерландах 25 листопада о 13:00 за
місцевим часом розпочнеться чергове судове
засідання у справі про збитий над окупованим
Донбасом у 2014 році малайзійський літак
рейсу МН17.

Вірменія покинула вже другий район
поблизу Карабаху
Армія Вірменії, як і було домовлено, до 25
листопада повністю покинула
Кельбаджарський район Азербайджану.

СВІТ
Суд Невади визнав Байдена переможцем на
голосуваннях у штаті
Верховний суд Невади оголосив рішення, яке
підтверджує перемогу демократа Джо Байдена
під час голосувань у штаті на президентських
виборах 3 листопада.

Помпео підтвердив початок передачі справ
команді Байдена
Державний департамент США розпочав
формальний процес передачі влади команді
Джо Байдена, який, за результатами
попереднього підрахунку голосів отримав
перемогу на виборах глави Білого дому.

Трамп може помилувати Флінна й
Манафорта – CNN
У Білому домі ведуться розмови про
можливість помилування кількох колишніх
помічників Дональда Трампа, засуджених за
результатами «російського» розслідування
спецпрокурора Мюллера, у тому числі Майкла
Флінна та Пола Манафорта.

Російські державні хакери становлять
стратегічну загрозу для Канади — розвідка
Російська, китайська, іранська та
північнокорейська державні кібернетичні
програми серйозно загрожують добробуту
канадців.

УКРАЇНА І СВІТ
Позика МБРР: Зеленський утворив
делегацію для участі в переговорах
Президент Володимир Зеленський утворив
делегацію України для участі у переговорах із
Міжнародним банком реконструкції та
розвитку щодо укладення Угоди про позику.

Суд в Амстердамі призначив нового суддю у
справі про «скіфське золото»
Апеляційний суд в Амстердамі призначив
нового суддю у справі про "скіфське золото".

УКРАЇНА
Президент призначив ряд суддів
Президент Володимир Зеленський підписав
низку указів про призначення суддів.

Степанов сказав, якою має бути зарплата
медиків у 2021 році
Українська влада повинна зробити все, щоб
наші медичні працівники припинили
виїжджати працювати за кордон, зокрема, у
Польщу, де влада розглядає можливість
спростити процедуру працевлаштування для
медиків з інших країн.

В Україні до 4G вже підключили 5,4
мільйона абонентів — Федоров
З 1 липня 2020 року до мобільного зв'язку 4G в
Україні було підключено 5,4
мільйона громадян.

В Україні набули чинності зміни до правил
дорожнього руху
Зміни до Правил дорожнього руху для водіїв і
пасажирів, пішоходів та велосипедистів,
введені раніше Кабміном, набули чинності.

В академії водного транспорту вимагали
хабарі за іспити — СБУ
Служба безпеки України викрила системний
корупційний механізм у Державній службі
морського та річкового транспорту.

У центрі Києва накрили кілька «масажних
салонів» з дівчатами та кокаїном
Правоохоронці викрили діяльність кількох
борделів, замаскованих під масажні салони у
центрі Києва.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти на Донбасі чотири рази порушили
«тишу», загинув боєць ЗСУ
Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні
формування Російської Федерації та її
найманці чотири рази порушили режим тиші.

Місія ОБСЄ на окупованій території
виявила мінне поле біля Петрівського
Місія ОБСЄ встановила, що виявлений раніше
на окупованій території між Петрівським та
Стилою пакет з протипіхотними мінами ПМН2 зник, а натомість появився знак російською
мовою з попередженням про мінне поле.

СУСПІЛЬСТВО
25 листопада. Пам’ятні дати
Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається
Міжнародний день боротьби за ліквідацію
насильства щодо жінок.

Уряд Естонії даруватиме захисні маски
людям з низькими прибутками
Уряд Естонії прийняв рішення дарувати по дві
захисні маски багаторазового використання
громадянам з низькими прибутками, щоб вони
могли дотримуватися нових
загальнодержавних карантинних обмежень.

Дуда втратив лідерство за довірою
населення Польщі – опитування
У Польщі серед політиків найбільшою довірою
користується лідеру руху “Польща 2050”,
колишній журналіст і шоумен Шимон Головня.

У Швеції максимальну кількість учасників
публічних заходів обмежили до восьми
У Швеції набули чинності нові обмеження,
спрямовані проти поширення коронавірусу,
згідно з якими кількість учасників публічних
заходів не має перевищувати восьми осіб.

Британія послаблює карантин на Різдво
Уряд Великої Британії вирішив пом'якшити
карантинні обмеження на Різдво. Пом'якшення
обмежень діятиме з 23 по 27 грудня.

У Штатах оголосили повний перелік
номінантів «Греммі» 2021 року
Національна академія мистецтва й науки
звукозапису США оголосила список
номінантів у конкурсі GRAMMY 2021 року.

SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60
інтернет-супутників для Starlink
Ракета-носій Falcon-9 компанії Ілона Маска
SpaceX успішно вивела на низьку
навколоземну орбіту 16-ту партію з
60 інтернет-супутників Starlink.

Морозні Карпати та Київ у тумані: як
прощається осінь
В Україні невеликий дощ очікується у східних,
більшості північних та центральних областей,
температура вночі від 3° тепла до 2° морозу,
вдень 2-7° тепла.

25 листопада: народний календар і
астровісник
Що годилося робити на Іоанна Милостивого,
чи чекати відлиги і в якій царині нині потрібно
бути особливо обачним.
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