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ТОП 

 

За минулу добу в Україні виявили 16 218 

випадків COVID-19 

В Україні станом на 27 листопада 2020 року 

зареєстрували 16 218 нових випадків 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

Степанов нагадав єдину умову щодо 

запровадження локдауну 

Підставою для термінового запровадження 

локдауну може бути лише заповненість ліжок у 

лікарнях на більш як 75%. 
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Понад 20 мільйонів британців потраплять 

під жорсткий карантин 

Понад 20 мільйонів людей на більшій частині 

території Англії будуть змушені жити під дією 

найжорсткіших обмежень у зв'язку з 

пандемією COVID-19 після завершення 

загального карантину у Британії 2 грудня. 

 

У світі - 61,3 мільйона випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 27 листопада в світі 

зафіксували 61 308 161 випадок коронавірусу, 

зокрема 1 437 835 смертей і 42 396 171 

одужання. 

 

Трамп підтвердив, що піде з Білого дому, 

якщо Байдена визнають переможцем 

Чинний президент США Дональд Трамп 

заявив, що залишить Білий дім у день 

інавгурації, 20 січня, якщо Колегія вибірників 

визнає демократа Джо Байдена переможцем. 

 

Франція не визнаватиме незалежність 

Нагірного Карабаху — МЗС 

Уряд Франції не має наміру офіційно 

визнавати незалежність Нагірного Карабаху й 

продовжує працювати над пошуком виходу із 

кризи в регіоні. 
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СВІТ 

 

Постачання вакцини від COVID-19 

почнуться наступного тижня – Трамп 

Президент США Дональд Трамп заявив, що 

вже впродовж наступного тижня у країні 

розпочнеться постачання вакцини проти 

коронавірусу. 

 

Міністерська рада ОБСЄ вперше 

відбудеться у віртуальному форматі 

Через пандемію COVID-19 Рада міністрів 

закордонних справ ОБСЄ 3-4 грудня 

відбудеться у форматі телеконференції. 

 

Єврокомісія пропонує науковий підхід у 

протидії гібридним загрозам 

Єврокомісія оприлюднила наукові 

рекомендації для аналізу та оцінки гібридних 

загроз, реалізація яких має підвищити стійкість 

країн-членів. 

 

Греція звинуватила Туреччину в підриві 

згуртованості НАТО 

Міністр закордонних справ Греції Нікос 

Дендіас заявив, що поведінка Туреччини є не 

лише фактором дестабілізації у регіоні 

Східного Середземномор’я, але й підриває 

згуртованість альянсу НАТО у критичний 

момент. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз закликав Росію відкрити КПВВ 

на Донбасі 

Європейський Союз закликає Росію виконати 

домовленості у Мінському та Нормандському 

форматі щодо відкриття двох нових 

контрольних пунктів в'їзду та виїзду у 

Золотому та Щасті, як і відкрити наявні КПВВ. 

 

Штати очікують, що Міністерська рада 

ОБСЄ приділить вагому увагу Україні 

Сполучені Штати очікують, що Міністерська 

рада ОБСЄ, яка пройде 3-4 грудня, приділить 

вагому увагу конфлікту в Україні, який 

розпочала та підживлює Росія. 

 

Штати в ОБСЄ нагадали, що конфлікт в 

Україні не обмежується Донбасом 

Конфлікт в Україні, який розпочала та 

підживлює РФ, не обмежується Донбасом, а й 

стосується окупації Росією Криму. 

 

Росія має назвати нову дату відкриття 

КПВВ у Золотому та Щасті – Цимбалюк 

Якщо Росія не спромоглася підготуватися до 

відкриття КПВВ "Золоте" та "Щастя" на 

Луганщині 10 листопада, як про це 

домовлялися, то вона має про це заявити та 

назвати нову дату. 
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Україна не отримала й половини від 

запланованого фінансування міжнародних 

організацій — Марченко 

Україна у поточному році мала отримати від 

міжнародних фінансових організацій 

фінансування в обсязі понад $6 мільярдів, 

наразі з цих грошей ми не отримали більш ніж 

$3 мільярди. 

 

Жовква обговорив перспективи співпраці з 

еміратською оборонною компанією 

Заступник керівника Офісу Президента 

України Ігор Жовква обговорив з керівником 

підрозділу озброєння компанії EDGE Хамадом 

Мохаммедом Альмараром шляхи активізації 

двосторонньої співпраці у сфері військово-

технічного співробітництва. 

 

Послом Ізраїлю в Україні стане дипломат 

Михайло Бродський 

Ізраїльського дипломата Михайла Бродського 

призначено послом Ізраїлю в Україні. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський узяв участь в обговоренні 

перспектив розвитку Кривого Рогу 

Президент Володимир Зеленський, який 

перебуває на Дніпропетровщині, взяв участь у 

обговоренні перспектив розвитку та 

екологічної ситуації у Кривому Розі. 
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Зеленський може піти на другий 

президентський термін — заступник глави 

ОП 

Володимир Зеленський може піти на другий 

президентський термін, оскільки дійшов 

висновку, що одного президентського терміну 

замало, щоб відбудувати країну. 

 

Мінфін прогнозує перевиконання доходів 

бюджету на 10 мільярдів гривень до кінця 

року 

Міністерство фінансів прогнозує, що 

цьогорічний план доходів держбюджету буде 

перевиконано на 10 мільярдів гривень. 

 

Бюджет-2021 не передбачає скорочення 

соціальних виплат — міністерка 

соцполітики 

Схвалений урядом проєкт бюджету на 2021 рік 

не передбачає скорочення жодної соціальної 

виплати. 

 

В Мінсоцполітики запевнили, що 

заборгованості із виплатами лікарняних 

немає 

Міністерка соціальної політики Марина 

Лазебна заявила про відсутність заборгованості 

з виплати лікарняних Фондом соціального 

страхування України. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти порушили «тишу» біля Авдіївки, 

втрат немає 

Від початку поточної доби, 27 листопада, 

російсько-окупаційні війська та їх найманці 

один раз порушили режим тиші. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня 1918 року була заснована 

Українська Академія Наук. 

 

Поліцейські отримали на 54% більше заяв 

про домашнє насильство, ніж минулого року 

— МВС 

Цього року, в порівнянні з минулим, 

поліцейські отримали на 54% більше 

повідомлень та заяв про факти домашнього 

насильства. 

 

Довша комендантська година і школа 

онлайн - Грузія посилила частковий 

локдаун 

У зв'язку з другою хвилею коронавірусної 

пандемії влада Грузії прийняла рішення про 

посилення часткового локдауна, введеного в 

період з 28 листопада до 31 січня наступного 

року. 
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Прощання з Дієго Марадоною закінчилося 

заворушеннями в Буенос-Айресі 

У Буенос-Айресі довелося достроково 

перервати церемонію прощання з 

аргентинським футболістом Дієго Марадоною, 

яка переросла у сутички з поліцією. 

 

Зима підкрадеться на «м’яких лапах»: в 

Україні знижується температура 

Опади у п'ятницю ймовірні лише на крайньому 

заході, температура вночі від 2° тепла до 3° 

морозу, вдень 1-6° тепла. 

 

27 листопада: народний календар і 

астровісник 

Сьогодні Пилипа; заговляємося на Різдвяний 

піст, якою буде Петрівка і чи думає про 

небесне Тілець. 
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