Єдина країна - Україна і світ 02.10.20

ТОП
У світі - 34,4 мільйона випадків COVID-19
Станом на ранок 2 жовтня у світі
зареєстровано 34 481 663 випадки
коронавірусу, з них 1 027 653 летальних
випадки і 25 670 610 випадків одужання.

В Італії - найбільша за п’ять місяців добова
кількість випадків COVID-19
В Італії зафіксували найбільшу за п'ять місяців
добову кількість нових хворих на COVID-19 2548.

Євросоюз погодив політичне рішення щодо
білоруських санкцій. Поки без Лукашенка
Євросоюз в результаті дискусії під час
Спеціального засідання Європейської Ради
прийняв політичне рішення щодо застосування
санкцій у зв’язку із ситуацією в Білорусі, і
затвердить такі санкції вже завтра за
письмовою процедурою.

Нагірний Карабах: лідери ЄС закликали
Вірменію та Азербайджан до діалогу
Лідери глав держав та урядів країн
Європейського Союзу закликали сторони
протистояння навколо Нагорного Карабаху
негайно припинити вогонь та повернутися до
політичних переговорів під егідою Мінської
групи ОБСЄ.

ЄС оцінить прогрес розслідування отруєння
Навального вже в середині жовтня
Європейський Союз в чергове закликав
Російську Федерацію провести ретельне
розслідування факту отруєння бойовим
хімічним агентом російського опозиціонера
Олексія Навального, та оцінить ситуацію вже
під час наступної зустрічі лідерів ЄС в
середині жовтня поточного року.

Пожежі на Луганщині: слідство розглядає
чотири основні версії виникнення
Слідство розглядає чотири основні версії
виникнення масштабних пожеж на Луганщині.

СВІТ

Байден після дебатів відірвався від Трампа
на 13%
Кандидат від демократів Джо Байден суттєво
відірвався у рейтингах від свого опонента по
виборах – чинного президента Дональда
Трампа – після перших дебатів, які американці
назвали чи не найгіршою дискусією за всі часи.

Ліван та Ізраїль домовилися про переговори
щодо суперечки про морський кордон
Ліван та Ізраїль уклали рамкову угоду про
проведення під егідою США переговорів,
спрямованих на завершення тривалої
суперечки щодо морського кордону між двома
країнами.

Туреччина та Греція продовжать
перемовини в Брюсселі 5 жовтня
Перемовини на базі штаб-квартири НАТО в
Брюсселі між турецькою та грецькою
делегаціями продовжаться 5 жовтня.

Ердоган закликав реформувати Радбез ООН
та зробити Стамбул одним із його центрів
Система ООН неефективна ні у запобіганні
конфліктам, ні в їх припиненні, адже структура
Радбезу ООН полишає долю понад 7 мільярдів
людей на милість 5 країн, що несправедливо.

Ірландія прагне реформ у Радбезі ООН та
обмеження права вето
Зловживання Постійними членами Ради
Безпеки ООН правом вето свідчить про
нагальну потребу реформувати організацію.

Палата представників США ухвалила пакет
допомоги бізнесу на $2,2 трильйона
Палата представників США, яка
контролюється демократичною більшістю,
затвердила в четвер законопроєкт з пакетом
допомоги для американців і бізнесу загальною
сумою на $2,2 трильйона.

УКРАЇНА І СВІТ
Після перемир’я Росія має вивести своїх
найманців з Донбасу – Україна в ОБСЄ
Після досягнення повної відсутності порушень
перемир’я на Донбасі має відбутися виведення
російських збройних формувань, найманців та
техніки з окупованих територій, а також
відновлення урядом України контролю над
державним кордоном.

Штати в ОБСЄ: Крим – це Україна
Сполучені Штати в черговий раз нагадали
Росії, що Крим є територією України, а
фейковий референдум на півострові не може
узаконити окупацію півострова.

Ісландія розкритикувала Росію в ООН
Агресивні незаконні дії Росії стосовно України
й Грузії дуже шкодять миру й стабільності у
Європі.

Україна долучилася до вшанування жертв
нацизму в австрійському Хартхаймі
Посольство України в Австрії взяло участь у
вшануванні пам'яті жертв нацизму, які
загинули в "інституті евтаназії Третього
Рейху".

УКРАЇНА
Президент чекає від РНБО рішень щодо
забезпечення українців питною водою
Рада національної безпеки і оборони України
(РНБО) має ухвалити рішення щодо питань
екологічної безпеки країни, передбачивши,
зокрема, забезпечення громадян питною водою
в необхідних обсягах.

Зеленському показали підприємство на
Рівненщині, яке експортує весільні сукні у
20 країн
Президент Володимир Зеленський на
Рівненщині ознайомився з діяльністю
сімейного підприємства, яке займається
пошиттям високоякісних ексклюзивних
весільних суконь.

Пожвавлення економіки в останні місяці
поліпшило настрої бізнесу - НБУ
У вересні певне відновлення внутрішнього та
зовнішнього попиту відзначили підприємства
промисловості та сфери послуг, однак
песимістичні настрої поки що зберігаються в
секторі будівництва.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти двічі порушили "тишу" біля
Авдіївки
Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні
формування Російської Федерації два рази
порушили режим припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
2 жовтня. Пам’ятні дати
30 років тому, у Києві, розпочалося політичне
голодування студентів, яке згодом назвали
Революцією на граніті.

У Києві 16 днів відзначатимуть 30-річчя
Революції на граніті
У Києві з 2 по 18 жовтня відбудуться заходи на
знак пам’яті про Революцію на граніті, які
організували Український інститут
національної пам’яті, Національний музей
Революції Гідності та партнери – Галузевий
державний архів СБУ, Центр досліджень
визвольного руху, Архів національної пам’яті.

У глави «Слуги народу» виявили
коронавірус
Глава партії «Слуга народу», народний депутат
Олександр Корнієнко захворів на COVID-19.

Коронавірус виявили ще у двох депутатів
Ради — Палиці та Шуфрича
За останню добу у Верховній Раді України був
виявлений коронавірус ще у двох нардепів —
Ігоря Палиці від фракції "За майбутнє" і
Нестора Шуфрича від "Опозиційної платформи
- за життя".

Канада на місяць подовжила заборону на
в’їзд іноземців
Канада закрила кордон для усіх іноземців ще
на місяць - до 31 жовтня.

Данія пропонує змінити світову систему
міграції
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредріксен
заявила, що чинна міжнародна система пошуку
мігрантами притулку не відповідає реаліям.

У Сінгапурі розробили метод боротьби з
раком за допомогою наночасток
Вчені з Сінгапуру розробили метод, який
дозволяє знищити ракові клітини без
використання медичних препаратів.
Експерименти на мишах підтвердили
ефективність методу.

«Земля блакитна, ніби апельсин» увійшла
до програми Best of Fests фестивалю IDFA
Стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин»
Ірини Цілик увійшла до престижної програми
Best of Fests найбільшого фестивалю
документального кіно у світі – IDFA.

У Києві з’явилась найдовша в Україні алея
сакур
У Дніпровському районі столиці представники
«Книги рекордів України» офіційно
зареєстрували найдовшу алею сакур в Україні.
Її протяжність становить понад 1400 метрів.

2 жовтня: народний календар і астровісник
Куди ходитиме Трохим, а хто за ним, у кого
нині ―термін роздумів‖ і про непосидючу
Венеру.
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