
Єдина країна - Україна і світ 20.10.20 

 

ТОП 

 

У світі виявили понад 40,6 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок вівторка, 20 жовтня, 

зафіксовано 40,6 мільйона випадків зараження 

коронавірусом, при цьому більш як 30,4 

мільйона людей вже подолали хворобу. 

 

Єврокомісія запускає єдину платформу 

сповіщення про ризики коронавірусу 

Єврокомісія оголосила в понеділок про 

практичний запуск комунікаційної платформи, 

яка поєднує мобільні додатки різних країн ЄС 

із відстеження та запобігання поширенню 

пандемії коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3120168-u-sviti-viavili-ponad-406-miljona-vipadkiv-covid19.html
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Лідери Вірменії та Азербайджану заявили 

про готовність до переговорів 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і 

президент Азербайджану Ільхам Алієв заявили 

про готовність приїхати до Москви для 

переговорів щодо врегулювання конфлікту у 

Нагірному Карабасі. 

СВІТ 

 

Єврокомісія визначила шість пріоритетів на 

2021 рік 

Європейська комісія на засіданні у Брюсселі 

визначила шість пріоритетів діяльності у 2021 

році. 

 

США офіційно звинуватили офіцерів ГРУ 

Росії у хакерських атаках 

Уряд США висунув офіційні обвинувачення 

офіцерам ГРУ Росії через причетність до 

організації міжнародних хакерських атак, у 

тому числі, проти України, а також поширення 

небезпечних вірусних програм, що спричинили 

мільярдні збитки. 

 

Організатори дебатів між Трампом і 

Байденом будуть відключати мікрофони 

Під час другого туру дебатів між кандидатами 

у президенти Дональдом Трампом і Джо 

Байденом організатори періодично 

вимикатимуть мікрофони для того, щоби 

уникнути хаосу та забезпечити 

конструктивний діалог. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3120039-lideri-virmenii-ta-azerbajdzanu-zaavili-pro-gotovnist-do-peregovoriv.html
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Між КНР і Тайванем загострилися 

відносини через бійку їх дипломатів 

Довготривала напруга між Китаєм і Тайванем 

загострилася через фізичний конфлікт між їх 

дипломатами на Фіджі. 

 

Кордон між Канадою та США 

залишатиметься закритим ще місяць 

Канада й США погодилися ще на місяць 

взаємно закрити кордони для “неважливих” 

подорожей. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський виступить у Раді зі щорічним 

посланням 

Президент України Володимир Зеленський у 

вівторок, 20 жовтня, виступить зі щорічним 

посланням до Верховної Ради. 

 

Зеленський закликав релігійних лідерів 

перевести богослужіння в онлаин 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав релігійних лідерів Украіни допомогти 

убезпечити громадян від поширення COVID-

19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3120121-miz-knr-i-tajvanem-zagostrilisa-vidnosini-cerez-bijku-ih-diplomativ.html
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В Офісі Президента відреагували на 

рішення суду в справі книги про Стуса 

В Офісі Президента зазначили, що взяли до 

відома рішення Дарницького суду Києва про 

заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані 

"Справа Василя Стуса" через згадування в ній 

лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. 

 

Стефанчук запропонував проводити у 

парламенті «Дні Євросоюзу» 

Перший заступник Голови Верховної Ради 

Руслан Стефанчук вважає за необхідне 

проводити у парламенті "Дні Європейського 

Союзу" в межах пленарних засідань задля 

ухвалення законопроєктів щодо європейської 

інтеграції України. 

 

Раді пропонують посилити покарання за 

вчинення правопорушень проти 

журналістів 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 

№4224 "Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо 

забезпечення свободи слова, права на 

інформацію та законодавчих гарантій 

професійної діяльності". 

 

На протиепідемічні заходи під час виборів з 

місцевих бюджетів передбачили 37,4 

мільйона 

На здійснення протиепідемічних заходів під 

час проведення виборів з місцевих бюджетів 

передбачено 37,4 млн грн. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3120119-v-ofisi-prezidenta-vidreaguvali-na-risenna-sudu-v-spravi-knigi-pro-stusa.html
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У Мінцифри створили тлумачний словник 

цифрових термінів 

У Міністерстві цифрової трансформації 

створили тлумачний словник термінів та явищ 

цифрового світу. 

 

Держреєстр нерухомих пам’яток 

поповнився 109 об’єктами Херсонщини – 

МКІП 

Міністерство культури та інформполітики 

внесло до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України 109 пам’яток архітектури 

місцевого значення у Херсонській області. 

 

У межах програми «Доступні кредити 5-7-

9%» бізнес отримав 11 мільярдів 

Від початку дії державної програми "Доступні 

кредити 5-7-9%" підприємцям видано кредитів 

на близько 11 млрд грн. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти двічі порушили «тишу» на 

Донбасі 

Збройні формування Російської Федерації на 

Донбасі минулої доби, 19 жовтня, двічі 

порушили режим припинення вогню, втрат у 

лавах Об'єднаних сил немає. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3120099-u-mincifri-stvorili-tlumacnij-slovnik-cifrovih-terminiv.html
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20 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з 

захворюванням на рак молочної залози. 

 

У Львові покажуть "Кишенькову країну" в 

форматі доповненої реальності 

Львів'ян і гостей міста запрошують на AR-

виставку "Кишенькова країна", що триватиме з 

20 до 31 жовтня на площі Ринок. Експозиція 

міститиме об'єкти архітектури і спадщини з 

кожного регіону України. 

 

Варшава скасувала святкування Нового 

року через COVID-19 

Влада Варшави вирішила скасувати в цьому 

році святкування Нового року у зв’язку з 

пандемією коронавірусу. 

 

У Фінляндії оголосили збір стратегічного 

запасу шишок 

Лісове відомство Фінляндії оголосило в 

Лапландії про збір соснових шишок для 

наповнення стратегічних запасів країни: до 

наступної весни фінська держава планує 

закупити майже 1 мільйон літрів якісних 

соснових шишок, щоб насіння холодостійких 

дерев вистачило як мінімум на 10 років. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3119749-20-zovtna-pamatni-dati.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3120043-varsava-skasuvala-svatkuvanna-novogo-roku-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3120043-varsava-skasuvala-svatkuvanna-novogo-roku-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3120043-varsava-skasuvala-svatkuvanna-novogo-roku-cerez-covid19.html
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Археологи знайшли на Криті стародавні 

скарби 

У Греції, на розкопках стародавнього палацу, 

знайшли скарб - 90 золотих пластин, які могли 

служити оздобленням вівтаря у палацовому 

храмі. 

 

Україну чекають кілька туманних теплих 

днів 

В Україні у вівторок опади не прогнозуються, 

температура вдень 2-7° тепла. 

 

Україна 25 жовтня переходить на зимовий 

час 

В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього 

часу з переведенням годинникової стрілки на 1 

(одну) годину назад. 

 

20 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Сергія Послушного; чи чекати вже 

зими, хто припадатиме до землі та про нові 

кавери на старі пісні. 
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