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У світі виявили понад 40,2 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок понеділка, 19 жовтня, 

зафіксовано 40,28 мільйона випадків 

зараження коронавірусом, при цьому більш як 

30,1 мільйона людей вже подолали хворобу. 

 

В Італії за добу - найбільше випадків 

коронавірусу із початку пандемії 

Протягом останньої доби в Італії зареєстрували 

11 705 нових випадків хвороби COVID-19, 

померли внаслідок епідемії 69 пацієнтів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119557-u-sviti-viavili-ponad-402-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119557-u-sviti-viavili-ponad-402-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119557-u-sviti-viavili-ponad-402-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119500-v-italii-za-dobu-zahvorili-najbilse-ludej-vid-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119500-v-italii-za-dobu-zahvorili-najbilse-ludej-vid-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119500-v-italii-za-dobu-zahvorili-najbilse-ludej-vid-pocatku-pandemii.html


 

У США захворюваність знижується лише у 

двох штатах 

Тільки у двох американських штатах з 50 

протягом останнього тижня фіксується 

зниження захворюваності на COVID-19. 

 

В Україні почав діяти новий поділ на 

карантинні зони 

З понеділка, 19 жовтня, в Україні набув 

чинності новий поділ регіонів за рівнями 

епідемічної небезпеки. 

 

У Парижі вшанувати пам'ять убитого 

чеченцем вчителя вийшли тисячі людей 

У центрі Парижа у неділю тисячі людей 

вийшли на демонстрацію, щоб вшанувати 

пам'ять убитого двома днями раніше вчителя, 

який на уроці про свободу слова показав дітям 

карикатури на пророка Мухамеда. 

 

Євросоюз стурбований зривом перемир'я у 

Нагірному Карабасі 

Євросоюз привітав досягнення домовленостей 

між Вірменією та Азербайджаном про 

перемир'я в Нагірному Карабасі, але 

розкритикував його недотримання. 

СВІТ 
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Світова спільнота зараз програє пандемії 

коронавірусу - Генсек ООН 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 

заявив, що розділений світ наразі не зміг 

подолати виклик щодо боротьби з пандемією 

COVID-19. 

 

Нові карантинні обмеження посилюють 

невизначеність в економіці Єврозони - 

Лагард 

Голова Європейського центрального банку 

(ЄЦБ) Крістін Лагард вважає, що нові 

обмеження, пов'язані з пандемією 

коронавірусу, які зараз впроваджуються в 

країнах Європи, додадуть невизначеності для 

підприємств та домогосподарств. 

 

У Німеччині підрахували, наскільки ШВЛ 

підвищує вартість лікування COVID-19 

Лікування пацієнта з COVID-19, який потребує 

підключення до апарата штучної вентиляції 

легень, у Німеччині може коштувати 

кількадесят тисяч євро. 

 

Протести у Білорусі: затриманих уже майже 

230 

У ході недільних акцій протесту в Білорусі, за 

останніми даними правозахисників, силовики 

затримали 227 осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119466-svitova-spilnota-prograe-pandemii-koronavirusu-gensek-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119466-svitova-spilnota-prograe-pandemii-koronavirusu-gensek-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119466-svitova-spilnota-prograe-pandemii-koronavirusu-gensek-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3119472-novi-karantinni-obmezenna-posiluut-neviznacenist-v-ekonomici-evrozoni-lagard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3119472-novi-karantinni-obmezenna-posiluut-neviznacenist-v-ekonomici-evrozoni-lagard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3119472-novi-karantinni-obmezenna-posiluut-neviznacenist-v-ekonomici-evrozoni-lagard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3119472-novi-karantinni-obmezenna-posiluut-neviznacenist-v-ekonomici-evrozoni-lagard.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119544-u-nimeccini-pidrahuvali-naskilki-svl-pidvisue-vartist-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119544-u-nimeccini-pidrahuvali-naskilki-svl-pidvisue-vartist-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119544-u-nimeccini-pidrahuvali-naskilki-svl-pidvisue-vartist-likuvanna-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119498-protesti-u-bilorusi-zatrimanih-uze-ponad-170.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119498-protesti-u-bilorusi-zatrimanih-uze-ponad-170.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3119498-protesti-u-bilorusi-zatrimanih-uze-ponad-170.html


 

Лондон назвав умову продовження 

перемовин щодо Brexit-угоди 

В уряді Великої Британії зазначили, що готові 

продовжити переговори з ЄС щодо 

торговельної угоди після Brexit, якщо ЄС 

погодиться змінити свій підхід. 

 

Китай випробував систему залпового 

запуску дронів-камікадзе 

У Китаї протестували комплекс, здатний 

виконувати масовий запуск невеликих ударних 

безпілотників. Такі системи можуть змінити 

концепцію ведення війни. 

 

Ізраїль і Бахрейн офіційно встановили 

дипвідносини 

У столиці Бахрейну відбулося підписання 

заяви про встановлення дипломатичних 

відносин між цією арабською державою та 

Ізраїлем. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Netflix знімає у Києві фільм про протести у 

Білорусі 

Радник очільниці білоруської опозиції 

Світлани Тихановської з міжнародних справ 

Франак Вячорка заявив, що стрімінговий 

портал Netflix готує до виробництва 

документальний фільм або серіал про перебіг 

протестів у Білорусі. 

УКРАЇНА 
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Ремдесивір уже закупили і везуть в Україну 

– Ляшко 

Препарат Ремдесивір для лікування 

коронавірусної хвороби закуплений і 

транспортується до України. 

 

У столичному нацпарку «Голосіївський» 

висадили мільйонне дерево 

У Національному природному парку 

«Голосіївський» у Києві висадили мільйонне 

дерево у рамках Всеукраїнської акції 

озеленення «Мільйон дерев за 24 години». 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу двічі зривали «тишу» з 

гранатометів поблизу Авдіївки 

Збройні формування Російської Федерації на 

Донбасі минулої доби двічі порушили режим 

припинення вогню, втрат у лавах Об'єднаних 

сил немає. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, у Львові, створена 

напередодні Українська Національна Рада, 

проголосила Українську державу на всій 

українській етнічній території Галичини, 

Буковини і Закарпаття. 
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Активісти у Фінляндії вимагають змінити 

закон про аборти, прийнятий 50 років тому 

Автори ініціативи щодо зміни закону про 

аборти наполягають на необхідності дати 

жінкам право переривати вагітність без 

висновку лікарів. 

 

Проблеми з нирками підвищують ризик 

смерті хворих на COVID-19 

Науковці з Великої Британії підтвердили, що 

проблеми з функціонуванням нирок у 

пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, 

підвищують ризик летального результату 

перебігу хвороби. 

 

У Празі відкрився готель для хворих на 

COVID-19 

У столиці Чехії почав працювати готель, який 

приймає хворих із легким перебігом зараження 

коронавірусом. 

 

Ізраїль почав поступово виходити із 

суворого карантину 

У неділю, 18 жовтня, через місяць після 

запровадження вже другого з початку року 

суворого карантину, Ізраїль почав 

послаблювати обмеження. 
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Mitsubishi Electric звела в Японії 

енергонезалежний будинок 

Японська компанія Mitsubishi Electric 

збудувала енергонезалежну будівлю в межах 

зусиль з розробки енергозбережних 

технологій. 

 

На плато Наска знайшли ще один малюнок 

- кішку завдовжки майже 40 метрів 

На плато Наска в південній частині Перу 

археологи виявили гігантське зображення 

кішки віком понад 2 тисячі років. 

 

Україні в понеділок обіцяють до +17° і без 

дощів 

В Україні у понеділок, 19 жовтня, вдень від 0 

до 17° тепла, переважно без опадів. 

 

19 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині Хоми; хто нагуляв жиру, а хто – 

тестостерону, та як Марс із Овном 

боротимуться проти всього світу. 
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