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ТОП 

 

Кількість смертей від COVID-19 у світі 

сягнула майже 1,1 мільйона 

На ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 

38,74 мільйона випадків зараження 

коронавірусом, включаючи 1,09 мільйона 

летальних, а одужали від хвороби вже понад 

29,12 мільйона. 

 

У Чехії добова кількість нових хворих на 

COVID-19 зросла майже удвічі 

За минулу добу в Чеській Республіці 

лабораторно підтверджено 8 325 нових 

випадків зараження коронавірусом, що майже 

вдвічі більше, ніж у попередню добу. 
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Індія за добу провела понад мільйон 

коронавірусних тестів 

Упродовж останньої доби Індія встановила 

рекорд із кількості проведених тестів на 

COVID-19, перевіривши більше мільйона 

людей. 

 

Німеччина посилює обмеження на тлі 

зростання кількості хворих на COVID-19 

Керівники федерального та земельних урядів 

Німеччини домовилися суттєво обмежити 

соціальні контакти в сподіванні зупинити 

експоненціальне зростання кількості нових 

інфікувань жителів країни в осіннє-зимовий 

період. 

 

Україна передала до ТКГ списки полонених, 

бойовики поки мовчать 

Українська сторона передала до Тристоронньої 

контактної групи (ТКГ) список з чотирьох 

категорій заручників. 

 

Степанов запевнив, що Україна не 

купуватиме російську вакцину від COVID-

19 

Україна не закуповуватиме російський 

препарат начебто від коронавірусу, адже ця 

вакцина не пройшла всіх стадій клінічних 

випробувань. 

СВІТ 
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Вісім країн підписали угоду про освоєння 

Місяця 

Канада, США, Австралія, Італія, Японія, 

Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія 

та Люксембург підписали міжнародний 

договір про освоєння Місяця. 

 

Помпео заявив про рішучу підтримку 

білоруського народу 

Сполучені Штати налаштовані рішуче 

підтримувати білоруський народ, який прагне 

позбавитися від режиму Олександра 

Лукашенка та відновити демократію в країні. 

 

Штати наполягають на мирному 

розв'язанні конфлікту в Нагірному Карабасі 

Державний секретар США Майк Помпео 

наголосив, що Сполучені Штати як країна-

учасник Мінської групи ОБСЄ закликає 

припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та 

розв'язувати всі питання в межах 

дипломатичних переговорів. 

 

Запровадження санкцій через отруєння 

Навального стане чітким сигналом Москві – 

уряд ФРН 

Санкції у зв’язку з отруєнням російського 

опозиціонера Олексія Навального після їх 

введення мають стати чітким сигналом Москві, 

що порушення міжнародного права не може 

залишатися без відповіді. 
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Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit 

на критичній стадії – Німеччина 

Переговори щодо відносин між ЄС і Британією 

після завершення перехідного періоду Brexit 

відбуваються в умовах жорсткого часового 

тиску, тож наступні кілька днів будуть 

критичними для сторін, щоб досягти угоди. 

 

У Шотландії ідея незалежності сягнула 

рекордної підтримки 

Підтримка ідеї незалежності Шотландії 

перебуває на найвищому рівні, який будь-коли 

реєструвався – 58%. 

 

Президент Киргизстану заявив про нову 

умову для своєї відставки 

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 

піде в відставку тільки після того, як у країні 

відбудуться нові парламентські вибори. 

 

Австрія вимагає припинити переговори про 

членство Туреччини в ЄС 

Європейський Союз має припинити 

переговори з Туреччиною про вступ до ЄС та 

ввести санкції проти неї через діяльність 

Анкари у Середземному морі. 
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COVID-19 вдарить по німецькій економіці 

більше, ніж очікувалося - експерти 

Пандемія коронавірусу вдарить по німецькій 

економіці болючіше, ніж прогнозувалося 

раніше. 

 

Boom Supersonic представила прототип 

надзвукового літака 

Компанія Boom Supersonic представила 

прототип надзвукового авіалайнера Overture, 

який отримав назву XB-1. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Канадська опозиція хоче більше підтримки 

для України 

Канада має максимально застосовувати наявні 

санкційні інструменти для покарання росіян за 

агресію проти України та отруєння 

опозиціонера Олексія Навального. 

 

Українського посла в Білорусі викликали 

до МЗС у Мінську через указ Зеленського 

Посла України в Білорусі Ігоря Кизима 

викликали 14 жовтня в Міністерство 

закордонних справ у Мінську через указ 

Президента Володимира Зеленського щодо 

залучення до України білоруських IT-фахівців. 
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Україна пояснила ОАД, чому «консульство» 

Нікарагуа в Криму є нелегітимним 

Посол України у США Володимир Єльченко 

провів зустріч з генсеком Організації 

американських держав (ОАД) Луїсом 

Альмагро, під час якої пояснив, чому не можна 

вважати легітимним рішення Нікарагуа 

відкрити «почесне консульство» в Криму. 

УКРАЇНА 

 

Країна з такими захисниками завжди 

матиме свій історичний шанс — Президент 

Президент Володимир Зеленський у День 

захисника України відвідав військових у зоні 

ООС. 

 

Хомчак про реформу ЗСУ: Ми повинні 

наше військо і всі процеси в ньому привести 

до принципів НАТО 

У Збройних силах України продовжуються 

практичні заходи в рамках реформування 

війська за стандартами НАТО. 

 

Коли Україна скасує призов: Хомчак назвав 

умову 

У перспективі в Україні має бути вибудована 

така система, щоб кожен міг у разі потреби 

захистити свій дім і свою Батьківщину, а також 

надати першу медичну допомогу. Після цього 

можна буде взагалі відмовитися від призову. 
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Армія від початку реформи «попрощалася» 

з кількома десятками генералів - Хомчак 

Головнокомандувач Збройних сил України 

Руслан Хомчак заявляє, що від початку 

реформи в армії «попрощалися» із кількома 

десятками генералів. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти з початку доби п'ять разів 

порушили «тишу» на Донбасі 

Станом на 7.30 15 жовтня 2020 року ситуація в 

районі проведення операції Об’єднаних сил 

залишається контрольованою, попри тричі 

порушений режим тиші з боку окупантів 

минулої доби та п'ять провокацій уже сьогодні. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова спільнота відзначає 

Міжнародний день сільських жінок. 

 

МОЗ визначилося з тарифом на лікування 

онкозахворювань наступного року 

Міністерство охорони здоров'я пропонує 

встановити на наступний рік тариф на 

діагностику, хіміотерапевтичне лікування та 

супровід пацієнтів, дорослих та дітей, з 

онкозахворюваннями або підозрою на 

новоутворення на рівні 60 тисяч гривень на 

одну особу. 
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У Нідерландах збираються дозволити 

евтаназію для хворих дітей до 12 років 

Уряд Нідерландів підтримав план узаконення 

евтаназії для смертельно хворих дітей віком 

від 1 до 12 років. 

 

У Нідерландах через сплеск COVID-19 знову 

закривають заклади харчування 

У Нідерландах через сплеск захворюваності на 

коронавірусну хворобу запроваджено 

додаткові заходи, які наберуть чинності 14 

жовтня о 22:00. 

 

У Грузії планують «навчитися 

співіснувати» з COVID-19 

Влада Грузії не планує масштабних 

обмежувальних заходів у рамках боротьби з 

коронавірусом, необхідно «навчитися 

співіснувати» з ним. 

 

Іран встановив антирекорд зі смертності від 

COVID-19 

Упродовж минулої доби від COVID-19 в Ірані 

померли 279 осіб, що стало найвищим 

показником для країни від початку пандемії. 
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У Польщі за добу від коронавірусу померли 

116 осіб - найбільше з початку пандемії 

У Польщі за минулу добу зафіксовано 6526 

нових випадків інфікування коронавірусом, 

померли 116 осіб. 

 

Зміна клімату щорічно може коштувати 

світу $20 мільярдів — ООН 

Експерти ООН підрахували, що до 2030 року 

зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 

мільярдів доларів щорічно. 

 

Четвер порадує Україну літнім теплом, далі 

— дощі та похолодання 

В Україні у четвер, 15 жовтня, переважно без 

опадів, лише на крайньому заході очікується 

невеликий дощ. 

 

15 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині Кипріана і Юстинії; навіщо голуб ховає в 

пір’я лапку, для кого гримітиме грім і  де 

можлива плутанина. 
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