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ТОП
У світі кількість інфікованих коронавірусом
перевищила 35,7 мільйона
У світі станом на ранок 6 жовтня кількість
хворих на COVID-19 становить 35 701 674
осіб.

Трамп виписався зі шпиталю та перейшов
на карантин
Президент США залишив Національний
військовий медичний центр імені Волтера Ріда
та повернувся до Білого дому, де продовжить
лікування від COVID-19 у карантинних
умовах.

У столиці Киргизстану спалахнув «Білий
дім»
У Бішкеку, в будівлі, де розташовані
адміністрація президента і парламент
Киргизстану, спалахнула пожежа.

СВІТ
Байден готовий продовжити дебати з
Трампом - «якщо це буде безпечно»
Кандидат від демократів на виборах
президента США Джо Байден заявив, що
готовий до участі в подальших дебатах з
Дональдом Трампом, який нині лікується від
COVID-19, якщо фахівці визнають це
безпечним.

Трамп закликав американців не боятися
коронавірусу - медики обурені
Президент США, який кілька днів перебував
на лікуванні в провідному медичному центрі
країни під наглядом більше десятка лікарів,
заявив, що американцям не варто боятися
COVID-19, бо в їхній країні – найкраща
медицина.

Депутатів Бундестагу зобов’язали носити
маски, за порушення - штраф до €5 тисяч
Депутати та відвідувачі парламенту Німеччини
з 6 жовтня муситимуть носити маски в
приміщенні Бундестагу, інакше їм загрожує
штраф до 5 тисяч євро.

Канада припинила продаж зброї Туреччині
через її підтримку Азербайджану
Через можливе використання Туреччиною
канадського військового обладнання у
конфлікті у Нагірному Карабасі Канада
тимчасово припинила видачу дозволів на
експорт до Туреччини зброї.

УКРАЇНА І СВІТ
На мітингах у найбільших містах Канади
вимагали розслідувати катастрофу літака
МАУ
У шести містах Канади пройшли акціївшанування жертв катастрофи літака рейсу
PS752, збитого у січні в аеропорту Тегерану.
Учасники вимагали притягти до
відповідальності винуватців трагедії.

Єрмак і Стефанішина в Італії обговорили з
главою МЗС ситуацію на Донбасі
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України Ольга
Стефанішина у Римі зустрілася з міністром
закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо. У
зустрічі також узяв участь керівник Офісу
Президента України Андрій Єрмак.

На саміті Україна-ЄС говоритимуть про
Донбас та Крим - джерело
Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня у
Брюсселі європейська сторона наполягатиме на
дотриманні Мінських домовленостей і готова
вислухати ідеї України щодо створення
платформи з деокупації Криму.

У боротьбі з корупцією в Україні важливі
результати, а не кількість органів –
євродипломат
Євросоюз оцінюватиме антикорупційну роботу
України не за докладеними зусиллями, а за
досягнутими результатами.

Ткаченко обговорив з послом Казахстану
співпрацю у сфері культури та туризму
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко обговорив з
Надзвичайним і Повноважним Послом
Республіки Казахстан в Україні Дарханом
Калетаєвим співпрацю у сфері культури та
туризму.

УКРАЇНА
Степанов: Україна забезпечена апаратами
ШВЛ для лікування COVID-19
З 4 тисяч апаратів штучної вентиляції легень
для лікування пацієнтів з COVID-19 станом на
ранок 5 жовтня задіяно менше десятої частини.

Посилення карантину можливе при
завантаженості лікарень більш ніж на 60% глава МОЗ
Запровадження суворіших карантинних
обмежень можливе, якщо заповненість
лікарень "першої хвилі" хворими з COVID-19
та підозрою на нього сягне 60%.

COVID-19 у медиків прирівнюється до
нещасного випадку на виробництві - МОЗ
Захворювання на COVID-19 у медичних
працівників прирівнюється до нещасного
випадку на виробництві і внесено до переліку
професійних захворювань.

Порушення прав журналістів
розслідуватиме новий департамент
Нацполіції - Клименко
Департамент захисту інтересів суспільства і
держави Національної поліції після проведення
місцевих виборів займатиметься, зокрема,
розслідуванням порушень прав журналістів.

СБУ «накрила» підпільну мережу з
виробництва харчових фальсифікатів на 20
мільйонів
Служба безпеки України викрила
міжрегіональну групу, яка займалася
промисловим виробництвом фальсифікованої
харчової продукції на суму понад 20 млн грн.

Платні камери у СІЗО «заробили» перший
мільйон гривень - Малюська
За користування платною послугою з надання
поліпшених побутових умов у слідчих
ізоляторах станом на 5 жовтня сплачено 1
мільйон гривень.

НА ПЕРЕДОВІЙ

Окупанти за добу двічі зривали «тишу» на
Донбасі
Минулої доби, 5 жовтня, у районах
відповідальності українських бригад
зафіксовано два порушення режиму
припинення вогню з боку збройних формувань
Російської Федерації.

СУСПІЛЬСТВО
6 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1648 році, після перемоги над
польською армією у битві під Пилявцями,
українське військо під керівництвом Богдана
Хмельницького взяло в облогу Львів.

В Україні запускають «пілот» шкільних ежурналів та е-щоденників
Міністерство освіти та науки розпочинає
випробування нових е-додатків для створення
та ведення шкільних електронних журналів та
щоденників.

Близько 40% українців у Польщі змінили
роботу через COVID-19
Коронакриза змусила близько 40% українців,
які працюють в Польщі, змінити роботу. Утім,
понад 90% із них не шкодує, що під час
локдауну й обмежень, викликаних пандемією,
вони залишилися в Польщі.

Orange і Google випустили смартфон за $30
для Африки
Французька телекомунікаційна компанія
Orange і Google випустили смартфон, буде
доступним для широкого кола користувачів на
африканському ринку.

Японцям пропонують страхуватися від
роботів
Японська страхова компанія Sompo Japan
Insurance розробила новий вид страхування, що
стосується виключно випадків тілесних
ушкоджень або іншої шкоди, заподіяної
роботами, які пересуваються автономно.

Дощі та до +22°: де в Україні можна
обійтись без парасольки
В Україні дощі ймовірні у західних і північних
областях, очікуються пориви вітру до 20 м/с,
температура вночі 9-14°, вдень 17-22°.

6 жовтня: народний календар і астровісник
Чим варто зайнятися на Предтечі, ловимо
зайця й спостерігаємо за білкою, а також
намагаємося почути кожного.
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