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ТОП
У світі зафіксували 36,3 мільйона випадків
COVID-19
Станом на ранок 8 жовтня у світі
зареєстровано 36 394 156 випадків
коронавірусу, зокрема 1 060 462 летальні
випадки і 27 412 315 випадків одужання.

У Польщі за добу виявили 3003 нові
випадки COVID-19 – найбільше з початку
пандемії
У Польщі за останню добу зафіксовано 3003
випадки інфікування коронавірусом, що є
найвищим показником від початку пандемії.
Упродовж доби також "побито рекорд" вищої
добової смертності від COVID-19: померли
загалом 75 осіб.

В Італії вперше з квітня нарахували понад
3,5 тисячі заражень COVID-19 за добу
В Італії зареєстрували 3678 нових заражень
коронавірусом за останні 24 години: уперше
країна перевищила 3000 випадків COVID-19 за
один день із квітня.

Париж і Берлін ініціюватимуть санкції у
справі Навального
Німеччина та Франція ініціюватимуть
додаткові санкції щодо Росії через отруєння
опозиціонера Олексія Навального.(ЗАЯВА)

Конфлікт навколо Нагорного Карабаху
загрожує ескалацією — Боррель
Ситуація в Нагорному Карабасі, де
розгорнулися активні бойові дії за участю
збройних сил Вірменії та Азербайджану,
загрожує ескалацією та втягуванням у
конфлікт інших регіональних акторів.

Трамп проігнорував самоізоляцію та
повернувся працювати до Овального
кабінету
Чинний глава Білого дому, який не бажає
залишатися в самоізоляції через захворювання
COVID-19, повернувся до роботи в Овальному
кабінеті – офіційному робочому місці
президента США.

Ексофіцер поліції, причетний до вбивства
Джорджа Флойда, вийшов під заставу
Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек
Шовін, якому були висунуті обвинувачення у
діях, що призвели до загибелі афроамериканця
Джорджа Флойда, випущений із в'язниці під
заставу $1 мільйон.

Зеленський про підсумки саміту УкраїнаЄС: Ми впевнено йдемо до членства у
Євросоюзі
Саміт Україна-ЄС засвідчив, що наша держава
є цікавою, перспективною і відповідальною, не
боїться викликів і впевнено йде до
повноправного членства у Євросоюзі.

СВІТ
Демократи навмисно підривають довіру до
вакцини проти COVID-19 - Пенс
Віцепрезидент США Майк Пенс звинуватив
представників Демократичної партії й,
зокрема, президентську кампанію Джо
Байдена, що вони навмисно підривають довіру
до вакцини, яка зараз проходить процес
перевірки та затвердження.

Руйнувати комерційні відносини з РФ
недоцільно - Тихановська
Екскандидат у президенти Білорусі Світлана
Тихановська не вважає за доцільне руйнувати
комерційні відносини з РФ, якщо вони вигідні
для країн.

Американці мають знати, хто може
впливати на Трампа через його борги –
Гарріс
Американський народ в праві знати, кому
Дональд Трамп заборгував чималу суму в $400
мільйонів, і хто має потенційний вплив на його
рішення зараз.

Шредер позивається до Bild через
«хлопчика на побігеньках у Путіна»
Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер
заявив, що позивається до газети Bild через
інтерв’ю з російським опозиційним політиком
Олексієм Навальним.

Туреччина ще на рік продовжила дозвіл на
перебування військ в Іраку, Сирії, Лівані,
Малі та ЦАР
Великі національні збори ратифікували
подання уряду про продовження ще на рік
дозволу на проведення транскордонних
антитерористичних операцій на півночі Іраку
та Сирії, подальшу дислокацію турецьких
військових у Малі, ЦАР та Лівані в складі сил
ООН.

Американські сенатори закликали ввести
санкції проти Туреччини через С-400
Сенатор США від Республіканської партії
Джеймс Ленкфорд і сенатор-демократ Кріс Ван
Холен закликали держсекретаря США Майка
Помпео ввести санкції проти Туреччини через
заплановане випробування російських зенітних
ракетних систем С-400.

Трамп хоче повністю вивести війська США
з Афганістану до Різдва
Президент США Дональд Трамп висловився за
повне повернення додому американського
військового контингенту в Афганістані до
кінця цього року.

УКРАЇНА І СВІТ
У Раді Європи позитивно оцінили допомогу
Україні у покращенні урядування
У Раді Європи позитивно оцінюють реалізацію
спільної з Євросоюзом програми «Партнерство
заради належного урядування», до якої
залучена й Україна.

Кулеба запросив Британію приєднатися до
Кримської платформи
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
зустрівся з державним секретарем у
закордонних справах і справах співдружності
націй та розвитку Великої Британії Домініком
Раабом і запросив приєднатися до Кримської
платформи.

Посол України в Японії та міністр культури
відкрили у Києві проєкт Міжнародні Мости
У Києві, в галереї «ARTAREA», відбулась
унікальна культурно-дипломатична подія –
відкриття проєкту Міжнародні Мости: міст
«Україна —Японія».

УКРАЇНА

Біографія, нагороди, звання та майнова
декларація нового президента НАНУ
Національна академія наук України обрала
очільником Анатолія Загороднього - науковця,
який чимало років був її віце-президентом.

Вищий антикорупційний суд пов'язує вибух
у своєму дворі зі справою Мартиненка
Вищий антикорупційний суд пов'язує вибух у
своєму дворі, який стався 1 жовтня, зі справою
щодо завдання збитків державним
Енергоатомом та Схід ГЗК,
основним фігурантом якої є ексдепутат ВР від
«Народного фронту» Микола Мартиненко.

Поліція отримала майже три тисячі заяв і
повідомлень про вибори – ОПОРА
Національна поліція України станом на 7
жовтня отримала 2913 заяв і повідомлень,
пов’язаних із виборами.

НА ПЕРЕДОВІЙ
На Донбасі по всій лінії розмежування «тиша»
Від початку поточної доби, 8 жовтня, по всій
лінії розмежування спостерігається тиша.

СУСПІЛЬСТВО

8 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні своє професійне свято відзначають
українські юристи.

У Світовому Банку сказали, як пандемія
COVID-19 вплине на добробут людей
Через всесвітню пандемію коронавірусу у 2020
році вперше за 20 років зросла кількість вкрай
бідних людей, цього року число таких осіб
збільшилося на 88 – 115 мільйонів.

У Греції багатотисячні протести через
криміналізацію ультраправої партії
Грецький суд цієї середи визнав ультраправу
політичну партію «Золота зоря» кримінальною
організацією після 5-річного процесу.

Закарпатський школяр став переможцем
всеукраїнського конкурсу повітряних зміїв
Крістіан Ремецкі, школях з Ужгородського
району, став переможцем всеукраїнського
конкурсу повітряних зміїв.

В Італії вийшов у світ перший сучасний
словник української мови
В Італії вийшов друком сучасний перекладний
словник української мови: його видало відоме
міланське видавництво Hoepli, що
спеціалізується на видавництві наукової і
навчальної літератури.

У стилі Ван Гога та Фріди Кало: Google
випустив нові фільтри для селфі
У додатку про мистецтво Google Arts&Culture
з’явилися фільтри для селфі, присвячені
відомим творами образотворчого мистецтва –
Ван Гога та Фріди Кало.

Тумани, дощ та до +24°: якою буде друга
половина тижня
В Україні 8 жовтня хмарно з проясненнями, у
західних, більшості північних, центральних та
Одеській областях вночі невеликі, вдень
помірні дощі, подекуди грози, на Прикарпатті,
Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині
вдень значні дощі.

8 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні осінньої Єфросинії; чи час шаткувати
капусту, замислюємося про сніг і тікаємо від
емоцій.
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