
Єдина країна - Україна і світ 13.10.20 

 

ТОП 

 

У світі — понад 38 мільйонів випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 13 жовтня в світі 

зареєстровано 38 040 148 випадків 

коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні 

випадки і 28 602 858 випадків одужання. 

 

В Ірані за добу померли найбільше людей 

від початку пандемії 

Кількість смертельних випадків через COVID-

19 в Ірані зросла за останню добу на 272, що є 

максимальним показником із початку пандемії. 
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Тихановська: Ми не віримо в діалог під 

дулом автомата 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська заявила, що режим Олександра 

Лукашенка продовжує спілкуватися з 

власними громадянами лише мовою 

насильства. 

 

Опозицію Білорусі включили до шортлиста 

номінантів на премію Сахарова 

Члени комітетів Європарламенту із 

закордонних справ та розвитку у співпраці з 

комітетом із прав людини визначили список із 

трьох номінантів на премію імені Андрія 

Сахарова 2020 року. 

 

Президент Єврокомісії оголосила «хвилю 

реновації» в усьому ЄС 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 

оголосила про початок масштабної реновації 

офіційних будівель та приватного житла в  ЄС 

для підвищення їх енергоефективності. 

СВІТ 

 

Microsoft зірвала масштабну хакерську 

операцію, яка загрожувала виборам у США 

За кілька тижнів до виборів президента США 

компанія Microsoft поклала край масштабній 

хакерській операції, яка становила загрозу 

виборчій інфраструктурі країни. 
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Трамп вирушає у виборчий тур чотирма 

штатами 

Президент США розпочинає виборчий тур по 

чотирьох штатах, хоча лікарі офіційно не 

підтвердили, що він вже не є переносником 

коронавірусу. 

 

Боррель назвав передчасною ініціативу РФ 

щодо повернення сирійських біженців 

Євросоюз вважає передчасною ініціативу РФ 

провести наступного місяця конференцію у 

Дамаску, присвячену поверненню сирійських 

біженців на батьківщину. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд в РФ продовжив арешт трьом 

кримським татарам до 15 січня 

Російський суд у Ростові-на-Дону продовжив 

на три місяці утримання під вартою трьом 

фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" 

(білогірська група). 

 

Дуда відкрив пам’ятник легенді 

“Солідарності” біля посольства Польщі у 

Києві 

Президент Польщі Анджей Дуда відкрив 

пам’ятник легендарній діячці “Солідарності” 

Анні Валентинович - етнічній українці Ганні 

Любчик – біля будинку посольства Польщі у 

Києві.

УКРАЇНА 
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Зеленський підписав закон про незалежність 

бюджетів ОТГ 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон «Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України» щодо розмежування 

бюджетів районів та бюджетів територіальних 

громад. 

 

Зеленський призначив державного 

уповноваженого АМКУ 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив Богдана Горобця державним 

уповноваженим Антимонопольного комітету 

України (АМКУ). 

 

Лікарні отримають ремдесивір за тиждень - 

Степанов 

Препарат ремдесивір для лікування 

коронавірусної хвороби має надійти до 

України через тиждень, уряд також планує 

закупівлю імуноглобулінів. 

 

Глава МОЗ: Ми запропонуємо нові 

обмеження, але без локдауну 

На засіданні уряду, яке відбудеться у вівторок 

13 жовтня, МОЗ пропонуватиме низку 

суворіших обмежень у зонах епідемічної 

небезпеки, але про локдаун не йдеться. 
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Заклади освіти можуть самі визначатися з 

канікулами - Шкарлет 

МОН рекомендує закладам освіти 

встановити дистанційне навчання до 15 

листопада - незалежно від кольору карантинної 

зони. 

 

Основою економіки України має бути 

обробна промисловість на внутрішніх 

ресурсах 

Пріоритетом в економіці України має бути 

побудова сучасної високотехнологічної 

обробної промисловості з використанням 

внутрішніх ресурсів. 

 

Офіс генпрокурора оскаржить ухвалу суду 

щодо закриття «справи Злочевського» 

Офіс генерального прокурора планує 

оскаржити ухвалу Печерського районного суду 

міста Києва про зобов’язання закрити справу 

щодо ексміністра екології та природних 

ресурсів Миколи Злочевського. 

 

НАЗК чекає цього тижня з поясненнями 

Рабіновича, Литвина і Савченко 

Національне агентство з питань запобігання 

корупції поточного тижня запрошує для 

надання пояснень 23 особи - представників 

партій та колишніх чиновників. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти за добу сім разів зривали «тишу» 

на Донбасі, втрат немає 

12 жовтня, на ділянках відповідальності 

українських підрозділів зафіксовано 7 

порушень режиму припинення вогню з боку 

збройних формувань РФ. 

 

Росія використовує на Донбасі майже всі 

типи своїх дронів - розвідка 

Воєнна розвідка України має докази 

використання Росією на території України 

майже всіх типів безпілотних літальних 

апаратів (БПЛА), які є на озброєнні у Збройних 

силах РФ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

13 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, з ініціативи ООН, відзначається 

Міжнародний день зі зменшення небезпеки 

лих. 

 

Британія вводить трирівневу систему 

обмежень, аби уникнути локдауну 

Через зростання захворюваності на COVID-19 

прем’єр Великої Британії Борис Джонсон 

представив нову систему обмежень, яка 

дозволить не допустити локдауну. 
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Як не зіпсувати бюлетень на місцевих 

виборах 

Рекомендації Центральної виборчої комісії 

України щодо заповнення виборчих бюлетенів 

 

Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив 

програму 

Четвертий Міжнародний кінофестиваль 

Kharkiv MeetDocs оголосив учасників конкурсу 

«Бардак», пітчингу та позаконкурсні покази. 

 

На Покрову обіцяють до +24°, дощі та сніг у 

Карпатах 

В Україні у вівторок, 13 жовтня, переважатиме 

суха погода, температура повітря вдень 

становитиме 19-24° тепла. 

 

13 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святителя Михаїла; коли впаде сніг, 

до чого кричить сова і про надихаючу 

буденність. 
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