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ТОП 

 

У світі нарахували вже понад 35,3 мільйона 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 5 жовтня в світі зафіксовано 

35 398 976 випадків коронавірусу, зокрема 1 

041 823 летальні випадки і 26 623 375 випадків 

одужання. 

 

У Франції за добу виявили майже 17 тисяч 

випадків COVID-19 

У Франції 3 жовтня було зафіксовано черговий 

антирекорд від початку епідемії коронавірусу – 

майже 17 тис. нових випадків інфікування за 

добу. 
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На акціях протесту в Білорусі затримали 

понад 220 осіб - правозахисники 

За даними правозахисників, у ході масових 

акцій протесту в Білорусі 4 жовтня було 

затримано 225 осіб. 

 

Азербайджан висунув Вірменії умову для 

припинення вогню в Карабаху 

Азербайджан повернеться до режиму 

припинення вогню в Нагірному Карабаху за 

умови, якщо Вірменія надасть графік 

виведення своїх військовослужбовців з 

окупованих територій. 

 

В Україні почав діяти новий карантинний 

поділ: у «червоній» зоні два міста 

З понеділка, 5 жовтня в Україні оновлено 

розподіл адміністративно-територіальних 

одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки. 

СВІТ 

 

Трамп залишив шпиталь, аби зустрітися з 

прихильниками 

Дональд Трамп, який перебуває з COVID-19 на 

лікуванні у військовому медичному центрі, в 

неділю несподівано з’явився перед своїми 

прихильниками, що зібралися під шпиталем. 
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Лікарі припускають, що Трамп може 

повернутися до Білого дому вже завтра 

Президент США Дональд Трамп, який 

перебуває на лікуванні від коронавірусної 

хвороби в військовому медичному центрі, двічі 

за останні дні мав випадки тимчасового 

зниження рівня кисню в крові. 

 

У ЄС зреагували на вимогу Білорусі 

скоротити дипломатичну присутність 

Польщі й Литви 

Високий представник ЄС Жозеп Боррель 

назвав необґрунтованою вимогу режиму 

Олександра Лукашенка до Польщі й Литви 

відкликати своїх послів та скоротити рівень 

дипломатичного представництва в Білорусі. 

 

Карабаський конфлікт: Іран закликає 

сторони забезпечити права цивільних 

громадян 

Іран звернувся до Азербайджану й Вірменії із 

закликом поважати права цивільних громадян, 

які опинилися у зоні конфлікту в Нагірному 

Карабаху. 

 

Уперше в ЄС віцепрем’єром уряду Бельгії 

призначили трансгендера 

У новоствореному уряді Бельгії вперше серед 

усіх країн Євросоюзу посаду віцепрем'єра 

обійняла жінка-трансгендер. 
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Туреччина та Греція відклали переговори у 

штаб-квартирі НАТО 

Заплановані на 5 жовтня перемовини між 

представниками влади Туреччини та Греції, що 

мали пройти в штаб-квартирі НАТО в 

Брюсселі, відклали. 

 

Нова Каледонія на референдумі знову не 

підтримала незалежність від Франції 

За результатами проведеного 4 жовтня 

референдуму жителі Нової Каледонії не 

підтримали суверенітет і незалежність цього 

адміністративно-територіального утворення з 

особливим статусом від Франції. 

УКРАЇНА 

 

Центрвиборчком затвердив форми 

протоколів ТВК про підсумки голосування 

Центральна виборча комісія затвердила форми 

протоколів територіальних виборчих комісій 

про підсумки голосування та результати 

виборів (голосування). 

 

У Харкові Полякова «відгриміла» концерт 

попри карантин - поліція відкрила справу 

У Новобаварському районі Харкова попри 

обмеження "помаранчевої зони" 3 жовтня 

провели концерт до Дня вчителя, на якому 

виступала співачка Оля Полякова. Поліція 

розслідує порушення карантину. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти за добу чотири рази зривали 

«тишу» на Донбасі 

Минулої доби, 4 жовтня, збройні формування 

Російської Федерації чотири рази порушували 

режим припинення вогню. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Петро Болбочан — 

український військовий, полковник Армії УНР, 

одна з найяскравіших постатей української 

революції 1917–1921 років. 

 

У Пятова і Степаненка коронавірус, 

«Шахтар» пішов на самоізоляцію 

Пятов і Степаненко проходили тестування 

перед від'їздом до табору збірної України. 

 

У Польщі кількість інфікованих COVID-19 

перевищила 100 тисяч 

У Польщі за минулу добу зафіксовано 1934 

нові випадки коронавірусу – загальна кількість 

інфікованих від початку епідемії сягнула понад 

100 тисяч. 
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Саудівська Аравія частково відкрила 

Мекку для паломництва 

Влада Саудівської Аравії від 4 жовтня 

частково скасувала заборону на здійснення 

паломництва до ісламських святинь, 

запроваджену сім місяців тому для запобігання 

поширенню коронавірусу. 

 

Від коронавірусу помер засновник бренду 

Kenzo 

Японський модельєр і засновник відомого 

бренду Kenzo Кензо Такада помер від 

коронавірусу. 

 

Тепло та трохи дощів: синоптики розповіли, 

як в Україні почнеться тиждень 

В Україні у понеділок, 5 жовтня, у ряді 

регіонів очікується невеликий дощ та до 24° 

тепла. 

 

5 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині пророка Йони; коли ляже сніг, чому 

сьогодні не можна їсти рибу і яким буде 

астрологічний жовтень. 
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