Єдина країна - Україна і світ 22.10.20

ТОП
У світі зафіксували 41,5 мільйона випадків
COVID-19
У світі станом на ранок 22 жовтня виявлено
41,5 мільйона випадків зараження
коронавірусом.

У Британії за добу виявили понад 26,6
тисячі нових випадків коронавірусу
У Великій Британії за минулу добу
зафіксували найбільше після 4 жовтня
зростання захворюваності на коронавірус:
станом на середу за останні 24 години в країні
виявили 26 688 нових заражень COVID-19.

Євросоюз збереться на саміт щодо
коронавірусу
Глава Євроради Шарль Мішель ухвалив
рішення про скликання саміту Євросоюзу у
зв'язку з пандемією коронавірусу.

У Білорусі вже більш як сотня політв'язнів
– правозахисники
Білоруські правозахисні організації визнали
політичними в'язнями ще дев'ять осіб, а їхня
загальна кількість уже становить 102 людини.

У Білорусі зник відомий поет
У середу, 21 жовтня, в Мінську зник відомий
поет Дмитро Строцев.

Помпео зустрінеться з главами МЗС
Азербайджану й Вірменії
Державний секретар США Майк Помпео у
середу підтвердив плани зустрітися з
міністрами закордонних справ Вірменії й
Азербайджану у Вашингтоні з метою
проведення переговорів з урегулювання
ситуації в Нагірному Карабасі.

СВІТ

Міністр охорони здоров'я Німеччини
захворів на COVID-19
У міністра охорони здоров’я ФРН Єнса Шпана
результат тесту на коронавірус виявився
позитивним.

Папа Римський виступає за закон про
цивільний союз для ЛГБТ-пар
Папа Римський заявив у новому фільму, що
вийшов цієї середи, що гомосексуалісти мають
бути захищені законами про цивільні
партнерства.

Експрезидент Обама вперше публічно
виступив на виборчому мітингу за Байдена
Попередній президент США Барак Обама
вперше виступив на мітингу за кандидата в
президенти від Демократичної партії Джо
Байдена, який був у його адміністрації
віцепрезидентом, а зараз має всі шанси
обійняти найвищу посаду в Білому домі.

Оборонний бюджет НАТО у 2020 році
перевищив трильйон
Сумарний оборонний бюджет країн НАТО в
2020 році зріс на 4,3 відсотка і перевищив 1
трильйон доларів США.

Нові технології можуть «забрати» роботу у
85 мільйонів людей
Близько 85 мільйонів людей можуть втратити
роботу до 2025 року через імплементацію
нових технологій.

Єврокомісія інвестувала €144,5 мільйона у
розвиток мережі суперкомп’ютерів
Єврокомісія взяла участь в інвестуванні 144,5
млн євро у закупівлю суперкомп'ютерної
системи LUMI, яка використовуватиметься в
інтересах європейських дослідників, науковців
та промисловості.

УКРАЇНА І СВІТ
ЄС варто представити Україні широку
програму інтеграції після місцевих виборів Кубілюс
Вибори в Україні є частиною тектонічних
процесів, які розпочалися на сході Європи, тож
Євросоюзу у відповідь на результати місцевих
виборів варто представити Україні широкий
порядок денний інтеграції, щоб підтримати її
на шляху демократичного розвитку.

Україна є «наріжним каменем» у
протистоянні за Чорне море –
екскомандувач ЗС США
Україна, яка поки і не є членом НАТО, відіграє
ключову роль у протистоянні між Сходом і
Заходом у Чорноморському регіоні та є
важливим партнером для США і
Північноатлантичного альянсу.

Росія створює в окупованому Криму
гуманітарну катастрофу - кримський
активіст
Росія створює в окупованому Криму
гуманітарну катастрофу, коли позбавляє
населення води і спрямовує її на військові
об'єкти.

У Мін’юсті виділили пріоритети щодо
виконання Україною Угоди про асоціацію
Міністерство юстиції виділило кілька
пріоритетів щодо виконання Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським
Союзом і Європейським Співтовариством з
атомної енергії.

У Мінінфраструктури розробили 11
законопроєктів на виконання Угоди про
асоціацію
Міністерство інфраструктури на виконання
зобов’язань у межах Угоди про асоціацію
Україна-ЄС розробило проєкти 11 базових
законів та підзаконних актів у сфері
транспорту, які потребують першочергового
прийняття.

УКРАЇНА
Президент підписав закон щодо відновлення
видачі «пакунків малюка»
Президент України Володимир Зеленський
підписав Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про державну допомогу сім'ям з
дітьми» щодо надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» № 930-ІХ.

Президент підписав закон про безпеку і
якість донорської крові
Президент Володимир Зеленський підписав
Закон «Про безпеку та якість донорської крові
та компонентів крові», який має зробити
донорство крові в Україні прозорішим і
доступнішим.

Уряд схвалив проєкти змін меж семи міст
Питання про встановлення меж окремих міст
розглядалося у середу на засіданні уряду.

У ЦВК нагадують членам виборчих комісій
про високу відповідальність
Заступник голови Центральної виборчої комісії
Віталій Плукар закликав членів виборчих
комісій відповідально виконувати свої
обов'язки, а суб'єктів виборчого процесу - не
зловживати правами.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти сім разів порушили «тишу», сили
ООС відповіли вогнем на ворожі обстріли
Минулої доби, 21 жовтня, російськоокупаційні війська п’ять разів порушили
домовленості, що вступили в дію 27 липня
2020 року. Від початку поточної доби
зафіксовано два порушення режиму
припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО

22 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1918 році, у Кам’янціПодільському відкрито державний університет.

Назвали переможців Молодої і Дитячої
«Коронацій слова»
Міжнародний літературний конкурс
«Коронація слова» під час онлайн-церемонії 20
жовтня оприлюднив імена переможців
Молодої і Дитячої Коронацій 2020 року.

У Варшаві розпочався кінофестиваль
Ukraїna!
Показом фільму Олега Сенцова “Номери” у
варшавському кінотеатрі “Ілюзіон” у середу
ввечері розпочався 5-й кінофестиваль Ukraїna!

Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs
відбудеться в онлайн-форматі
4-ий Міжнародний кінофестиваль Kharkiv
MeetDocs через посилення у Харкові
карантину відбудеться в онлайн-форматі.

У Барі запрацювала королівська
середньовічна "Кухня Бони"
На Вінниччині у місті Бар запрацював стартаппроєкт зі створення ресторану крафтових
середньовічних страв "Кухня Бони", названий
на честь засновниці міста – польської королеви
Бони Сфорци.

В голові людини виявили невідомий науці
орган
Дослідники з Нідерландського інституту раку
виявили всередині голови людини невідомий
науці орган, схожий на слинні залози.

Якою буде погода на вибори: до +19°, а дощ
лише вночі
В Україні 22 жовтня опади не прогнозуються,
у Карпатах пориви вітру до 30 м/с,
температура вдень у більшості областей 1419°.

22 жовтня: народний календар і астровісник
Між Лотом і Лотовою жоною; коли зима стане
на ноги, що очікувати від Сонця в Скорпіоні та
про неймовірні Оріоніди.
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