Єдина країна - Україна і світ 21.10.20

ТОП
У світі зафіксували понад 41 мільйон
випадків COVID-19
У світі станом на ранок 21 жовтня виявлено
понад 41 мільйон випадків зараження
коронавірусом, зокрема 30,6 мільйона осіб
одужали.

В Італії за добу вчетверте фіксують понад 10
000 випадків коронавірусу
Протягом останньої доби в Італії було
зареєстрували 10 874 нові випадки COVID-19,
померли 89 пацієнтів.

В Європарламенті представили політичні
цілі щодо Білорусі
Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс представив
у вівторок на розгляд пленарного засідання
Європарламенту проект доповіді щодо
головних напрямків політики ЄС стосовно
Білорусі.

СВІТ
Росія залишається серед головних
противників США – глава Пентагону
Офіційний Вашингтон продовжує вважати
Росію, а також Китай головними стратегічними
противниками, які створюють загрозу для
національної безпеки США, порушують
суверенітет інших країн та намагаються
підірвати єдність Західного світу.

Протестувальники у Білорусі мають не
піддаватися на провокації влади – Боррель
Ситуація в Білорусі, де тривають масові
репресії проти учасників протестів, не
поліпшується, терпіння народу добігає кінця,
але демонстранти мають зберегти мирний
характер протесту та не піддаватися на
провокації влади.

Пентагон анонсував дві ініціативи, які
допоможуть стримувати Китай та Росію
Міністр оборони США оголосив про
запровадження Пентагоном двох ініціатив, які
дозволять підтримувати встановлений світовий
порядок, протидіяти Китаю та Росії, а також
просувати продукцію американського ВПК.

Китайська компанія Zhenhua Data збирала
дані на австрійських політиків
Пов’язана з урядом Китаю компанія Zhenhua
Data зібрала персональні дані на щонайменше
444 відомих австрійських діячів, серед яких
федеральний президент Александер Ван дер
Беллен, а також членів їх сімей.

Німеччина проведе зустріч щодо клімату з
країнами Східного партнерства
Міністр охорони навколишнього середовища
ФРН Свен’я Шульце у рамках німецького
головування в Раді ЄС проведе у четвер, 22
жовтня, зустріч з колегами з країн Східного
партнерства.

УКРАЇНА І СВІТ
Венедіктова розповіла представникам Ради
Європи про переатестацію прокурорів
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова
провела зустріч із представниками Ради
Європи.

УКРАЇНА
Фонд соцстраху профінансував ізоляцію від
COVID-19 для 30 тисяч осіб
Фонд соціального страхування профінансував
оплачувану ізоляцію від коронавірусної
хвороби на суму 31,6 млн грн для 30 тис.
українців, серед яких 7 тис. медиків.

Служимо Конституції, а не партіям: у КС
відповіли на закиди «Слуги народу»
Конституційний Суд стоїть на захисті прав
людини і громадянина та знаходиться поза
політикою.

«Слуги народу» на два дні поїхали на
Донбас – Кравчук
Близько сотні народних депутатів із фракції
партії «Слуга народу» вранці 21 жовтня
виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка
триватиме впродовж двох днів.

До кінця року послуга єМалятко стане
доступною по всій Україні - Федоров
Комплексна послуга єМалятко буде доступною
онлайн на порталі Дія по всій Україні вже до
кінця 2020 року.

Чернишов заявив, що реформу
децентралізації мають завершити у 2021
році
Міністр розвитку громад та територій Олексій
Чернишов заявив, що реформу децентралізації
мають завершити у 2021 році.

НА ПЕРЕДОВІЙ

Окупанти на Донбасі шість разів порушили
«тишу», один військовий ЗСУ травмований
Упродовж минулої доби, 20 жовтня, збройні
формування РФ шість разів порушили
домовленості, досягнуті в рамках
Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020
року.

Танки та артилерія: ОБСЄ виявила
невідведену російську техніку на Донбасі
Безпілотник СММ ОБСЄ виявив 18 жовтня 11
танків та 3 самохідні гаубиці, які були
розміщені з порушенням ліній відведення
поблизу Новоселівки на окупованій Донеччині.

СУСПІЛЬСТВО
21 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1947 році, пройшла наймасовіша
депортація населення Західної України до
Сибіру.

Епіфаній прокоментував заборону книги
про Стуса: Правду не ув'язнити
Українcький народ продовжує виборювати
право знати свою історію – справжню, а не
системно фальсифіковану державою-агресором
з усіма її міфами та втаємниченням правди.

Українська Вікіпедія за результатами
проєкту "Голос Криму. Культура"
поповнилася новими статтями
Найцікавішою частиною проєкту "Голос
Криму. Культура" було створення статей про
пам'ятки культури Криму для сучасної
української Вікіпедії.

У Бухаресті закривають школи, ресторани
та кінотеатри
У Бухаресті закривають ресторани, кінотеатри
та переводять усіх школярів на дистанційне
навчання у зв’язку з погіршенням ситуації із
захворюваністю на COVID-19.

В Україні сьогодні - до 15° тепла
В Україні у середу, 21 жовтня, переважно без
опадів, вночі 0-5° тепла, вдень температура
підніметься до 10-15°.

21 жовтня: народний календар і астровісник
Сьогодні святої Палажки; хто має що скидати,
чи пожовтіла вже береза і де може прорвати.
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