Єдина країна - Україна і світ 12.10.20

ТОП
У світі — понад 37,7 мільйона випадків
коронавірусу
Станом на ранок 12 жовтня в світі
зареєстровано 37 748 234 випадки
коронавірусу, зокрема 1 081 443 летальні
випадки і 28 350 523 випадки одужання.

В Індії за добу – понад 74 тисячі заражень
коронавірусом
Індія зареєструвала понад семи мільйонів
заражень коронавірусом.

Майже 600 осіб затримали під час протестів
у Мінську
Білоруські правозахисники станом на 04:30
заявляють про 586 затриманих на недільних
акціях протесту.

Нагірний Карабах: ЄС вітає угоду про
гуманітарне припинення вогню
Євросоюз закликає Азербайджан і Вірменію
негайно повернутися до переговорів щодо
врегулювання у Нагірному Карабаху під
егідою співголів Мінської групи ОБСЄ.

Росія повинна покарати отруйників
Навального - МЗС Канади
Канада закликає Росію притягнути до
відповідальності організаторів і виконавців
отруєння опозиціонера Олексія Навального.

В Україні оновили карантинні зони: у
«червоній» два міста, Київ –
«помаранчевий»
Державна комісія з ТЕБ та НС оновила
епідемічне зонування: в червоній зоні - Канів
та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони.

СВІТ

Тихановська: У Білорусі - новий етап
насильства над народом
Лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська
назвала останні події у країні новим етапом
насильства над білоруським народом.

Трамп заявив, що має імунітет до
коронавірусу і готовий до першого мітингу
Президент США Дональд Трамп заявив, що
набув імунітету до коронавірусу і готовий
повернутися до передвиборчої кампанії.

На виборах до Сейму Литви лідирує
опозиція
За попередніми підсумками першого туру
парламентських виборів у Литві майже чверть
голосів набирає партія "Союз Вітчизни Християнські демократи Литви".

У парламенті Киргизстану заявляють про
незаконність призначення прем'єра
Збори депутатів парламенту Киргизстану, на
яких оголосили про обрання прем'єр-міністром
Садира Жапарова, не можуть бути визнані
законними через відсутність кворуму.

ЦВК Таджикистану визнала, що вибори
президента відбулися
У виборах президента Таджикистану взяли
участь понад 70% виборців при необхідній явці
50%, попередні результати очікуються вже в
понеділок.

УКРАЇНА І СВІТ
Дуда вшанував у Биківні пам’ять жертв
Катині та нагадав про російську агресію
Анджей Дуда у 80-ту річницю Катинського
злочину вшанував пам’ять польських офіцерів
на території Національного історикомеморіального заповідника “Биківнянські
могили”.

Канцелярія президента Польщі: У Києві
Дуда і Зеленський приймуть важливу
стратегію дій
Президенти України і Польщі Володимир
Зеленський і Анджей Дуда підпишуть в
понеділок у Києві важливу декларацію про
стратегію дій у різних сферах, зокрема безпеки
та економічної співпраці.

УКРАЇНА
Президент доручив збільшити кількість
ПЛР-тестів і вирішити проблему з киснем у
лікарнях
Президент Володимир Зеленський під час
наради щодо ситуації з коронавірусом в
Україні доручив збільшити кількість ПЛРтестів до 50 тисяч на добу.

Кулеба назвав пріоритетний сценарій
врегулювання ситуації на Донбасі
У ситуації з російською агресією для України
абсолютним пріоритетом є дипломатичне
вирішення, але при цьому потрібно готуватися
до будь-якого сценарію розвитку подій.

У ЦВК радять йти голосувати з паспортомкнижкою чи ІD-карткою
У Центральній виборчій комісії рекомендують
всім виборцям йти на дільницю з паспортом у
вигляді книжечки або ІD-картки.

МОН хоче запровадити шкільні канікули з
15 до 30 жовтня
МОН у понеділок надішле рекомендаційний
лист до всіх закладів загальної середньої освіти
щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти за добу чотири рази зривали
«тишу» на Донбасі
Упродовж минулої доби, 11 жовтня,
зафіксовано чотири порушення режиму
припинення вогню з боку російськоокупаційних військ на Донбасі.

СУСПІЛЬСТВО

12 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні день пам'яті Лева Ребета - одного з
провідних діячів ОУН.

Папа Римський закликав до негайної
боротьби з кліматичною кризою
Папа Франциск закликав уряди та корпорації у
всьому світі захищати планету від кліматичних
змін, дбати про навколищнє середовище та
допомагати бідним.

Мобільні, пластик та гроші: COVID-19 може
жити на деяких поверхнях 28 днів
Вірус, що є носієм хвороби COVID-19, може
залишатися інфекційним на таких поверхнях,
як паперові банкноти, екрани телефонів та
нержавіюча сталь протягом 28 днів,
стверджують дослідники.

Меган Маркл зізналася, що страждала від
цькування в інтернеті
Принц Гаррі та його дружина Меган
Маркл взяли участь у записі подкасту Teenager
Therapy.

У Німеччині через карантин ЛГБТ-прайд
провели на велосипедах
Найбільший у Німеччині ЛГБТ-парад
Christopher Street Day відбувся у неділю, 11
жовтня, у місті Кельн в умовах карантинних
обмежень.

Україна 25 жовтня переходить на зимовий
час
В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього
часу з переведенням годинникової стрілки на 1
(одну) годину назад.

Україні прогнозують ще кілька теплих днів
У понеділок невеликі дощі ймовірні лише у
західних областях, температура вночі 8-13°,
вдень 18-23°.

12 жовтня: народний календар і астровісник
Нині Феофана Милостивого; між дубом і
березою, між легким і важким, і між обороною
і нападом.
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