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ТОП 

 

В Україні за добу зафіксували 15 331 новий 

випадок COVID-19 

Станом на ранок 26 листопада в Україні 

зафіксували 15 331 новий випадок COVID-19, 

загалом за весь час пандемії захворіло 677 189 

осіб. 

 

Штати знову б’ють рекорди смертності від 

COVID-19 

Понад 2 тисячі людей померли у Сполучених 

Штатах від захворювання на COVID-19 за 

минулу добу, що стало найбільшим 

показником смертності в країні за останні пів 

року. 
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Канада вимагає звільнити затриманих у 

Білорусі журналістів 

Затримання журналістів у Білорусі суперечать 

принципам прав людини й мають негайно 

припинитися. 

 

Сенат Франції проголосував за визнання 

Карабаху, Азербайджан заявив про 

провокації 

Верхня палата французького парламенту в 

середу прийняла резолюцію щодо визнання 

Нагірного Карабаху, тим часом МЗС 

Азербайджану критично відреагував на це і 

назвав подібні дії провокацією. 

 

Сліди «Новічка» у справі Навального були 

не лише на пляшці з водою — уряд ФРН 

Окрім пляшки з водою, на якій, як заявляли 

німецькі експерти, було виявлено сліди 

речовини «Новічок», якою міг бути отруєний 

російський опозиціонер Олексій Навальний, 

сліди цього нервовопаралітичного агента були 

виявлені також на інших речах. 

СВІТ 

 

Діалог з Росією треба вести з позиції 

сильного – глава Бундесверу 

Німеччина та Європа загалом, якщо хоче 

увести діалог з Росією з позиції сильного 

переговорника, має більше вкладати в свою 

оборону. 
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Трамп таки помилував свого ексрадника 

Флінна 

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп 

перед завершенням своєї президентської 

каденції підписав указ про помилування 

колишнього генерала Майкла Флінна, який був 

ув’язнений за результатами «російського 

розслідування» спецпрокурора Мюллера. 

 

Манафорта готують до помилування — The 

Hill 

Колишній керівник президентської кампанії 

Дональда Трампа, а також біглого президента 

України Віктора Януковича, Пол Манафорт, 

може бути помилуваний президентом США. 

 

Держказначейство Британії спрогнозувало 

рекордне падіння для економіки країни 

Цього року економіка Британії впаде на 11,3%, 

що є рекордним показником за останні 300 

років. 

 

Британія - на першому місці за рівнем 

смертності від тероризму в Європі 

Західні країни переживають найвищий з 1970-х 

років рівень смертності від тероризму – 

лідером у цьому плані є Велика Британія. 
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НАТО запускає проєкт радарного 

спостереження з використанням 

стратостатів 

Вчені Університету Пізи (Італія) та 

Університету Нового Південного Уельсу 

(Австралія) за підтримки наукової програми 

НАТО для миру й безпеки започаткували 

новий проєкт радарного спостереження з 

використанням стратостатів BALSAR. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Наближення України та Грузії до 

«відкритих дверей» відповідає інтересам 

НАТО – європарламентар 

Україна і Грузія перетворилися у справжніх 

постачальників безпеки як для країн ЄС, так і 

для союзників по НАТО, тож наближення обох 

до «відкритих дверей» НАТО відповідає 

бажанню Альянсу залишатися найбільш 

успішним в історії оборонним союзом. 

 

Україна в ОБСЄ: На озброєнні ЗСУ ніколи 

не було «Наводчика-2» 

Виявлений Місією ОБСЄ поблизу Луганська 

комплекс управління БПЛА «Наводчик-2» 

ніколи не перебував на озброєнні ЗСУ і є 

черговим доказом участі Росії у розпочатому 

нею ж конфлікті на Донбасі. 

 

Нетаньягу привітав запуск ЗВТ з Україною 

з січня 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 

підтверджує, що угода про зону вільної 

торгівлі його країни з Україною має набрати 

чинності з 1 січня 2021 року і вітає це. 

УКРАЇНА 
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Мінцифри створило план цифрової 

трансформації для кожного міністерства 

Міністерство цифрової трансформації 

створило план цифрової трансформації 

кожного міністерства на наступний рік. 

 

Федоров сказав, хто отримає по вісім тисяч 

гривень COVID-допомоги 

Понад мільйон українців, які зупинили роботу 

на час карантину, отримають по вісім тисяч 

гривень фінансової допомоги на порталі та 

в мобільному застосунку "Дія". 

 

У Держагентстві з управління зоною 

відчуження пояснили «стрибки» радіації на 

Київщині 

Радіаційний фон на території зони відчуження 

знаходиться в межах допустимих рівнів, а 

зафіксовані раніше «стрибки» радіації 

спричинені метрологічними повірками 

датчиків. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Біля Водяного окупанти дистанційно 

замінували позиції ЗСУ 

Минулої доби, 25 листопада, збройні 

формування Російської Федерації та її 

найманці тричі порушили домовленості 

Тристоронньої контактної групи, що вступили 

в дію 27 липня 2020 року. 

СУСПІЛЬСТВО 
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26 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Опанас Заливаха - 

український живописець, відомий 

правозахисник-шістдесятник. 

 

Міський виборчком Львова оголосив про 

перемогу Садового 

Міська ТВК Львова оприлюднила офіційні 

результати виборів голови Львівської ОТГ 22 

листопада, за якими Андрій Садовий отримав 

62,25% підтримки виборців, відповідно, Олег 

Синютка – 37,75%. 

 

З грудня Е-паспорти можна буде 

пред'являти в банках — НБУ 

Українці з 1 грудня 2020 року зможуть 

проводити касові операції в банках за 

допомогою електронних документів у додатку 

Дія. 

 

У Дніпрі сьогодні - день жалоби за 

гендиректором КБ «Південне» 

Четвер у Дніпрі офіціино оголошено днем 

жалоби за померлим від COVID-19 

генеральним директором КБ “Південне” 

Олександром Дегтярьовим. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142815-26-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3142815-26-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143231-tvk-ogolosila-oficijni-rezultati-sadovij-otrimav-6225-pidtrimki-lvivan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143231-tvk-ogolosila-oficijni-rezultati-sadovij-otrimav-6225-pidtrimki-lvivan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3143231-tvk-ogolosila-oficijni-rezultati-sadovij-otrimav-6225-pidtrimki-lvivan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143293-z-grudna-epasporti-mozna-bude-predavlati-v-bankah-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143293-z-grudna-epasporti-mozna-bude-predavlati-v-bankah-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3143293-z-grudna-epasporti-mozna-bude-predavlati-v-bankah-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142415-dnipro-ogolosilo-den-zalobi-za-gendirektorom-kb-pivdenne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142415-dnipro-ogolosilo-den-zalobi-za-gendirektorom-kb-pivdenne.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3142415-dnipro-ogolosilo-den-zalobi-za-gendirektorom-kb-pivdenne.html


 

Канада призначила спецпредставника зі 

збереження пам’яті щодо Голокосту 

Канада призначила відомого правозахисника 

Ірвіна Котлера спеціальним представником зі 

збереження пам’яті про Голокост та боротьби з 

антисемітизмом. 

 

В Аргентині оголосили триденний траур 

через смерть Марадони 

Аргентина оголосила триденну жалобу з 

приводу смерті легендарного футболіста Дієго 

Марадони. 

 

Від 8° морозу до 10° тепла: якими будуть 

останні дні осені 

У четвер, 26 листопада, в Україні буде 

переважно без опадів, вдень очікується від 0 до 

10° тепла. 

 

26 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Іоанна Златоуста; чи очікувати 

різкого зниження температури і до чого нас 

спонукатиме енергія Стрільця. 
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