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ТОП 

 

ВООЗ заявляє про новий рекорд пандемії 

COVID-19 

Всесвітня організація охорони здоров'я 

зафіксувала за минулу добу 423 819 нових 

випадків коронавірусу – найбільше від початку 

пандемії. 

 

У Франції кількість хворих наблизилася до 

мільйона 

Кількість нових випадків COVID-19 у Франції 

за останню добу перевищила 41 тисячу, 

загалом від початку епідемії захворіли майже 

мільйон мешканців країни. 
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В Італії зафіксували понад 16 тисяч нових 

випадків коронавірусу 

Упродовж останньої доби в Італії 

зареєстровано 16 079 нових випадків хвороби 

COVID-19, померли від коронавірусу 136 

пацієнтів. 

 

Столтенберг готовий зустрічатися з 

лідерами Вірменії та Азербайджану 

НАТО не є частиною конфлікту між Вірменією 

і Азербайджаном навколо Нагорного Карабаху, 

цінує партнерство з обома країнами, тож 

керівництво Альянсу готове зустрічатися з 

лідерами обох поважних країн-партнерів. 

 

Соціологи з'ясували: Тихановська здобула у 

2,5 раза більше голосів, ніж Лукашенко 

За даними соцопитування, на президентських 

виборах у Білорусі 9 серпня Світлана 

Тихановська здобула 52,2% голосів, Олександр 

Лукашенко - 20,6%. 

 

Євросоюз засудив спроби Росії завадити 

роботі ТКГ 

Спроби Росії перешкоджати переговорам у 

рамках Тристоронньої контактної групи, 

вдаючись до процедурних питань та надмірних 

вимог, є неприйнятними.(ЗАЯВА) 
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Євросоюз закликає Росію повернутися до 

СЦКК 

ЄС закликає Росію повернутися до Спільного 

центру контролю й координації (СЦКК) з 

метою забезпечення дієвого механізму для 

дотримання режиму тиші на Донбасі.(ЗАЯВА)

СВІТ 

 

ЄС та США закликають Росію повернутися 

до переговорів щодо MH17 

Євросоюз та США закликають Росію 

повернутися до переговорів за участю 

Австралії та Нідерландів щодо розслідування 

катастрофи  літака рейсу MH17 на Донбасі. 

 

Штати ввели санкції проти високих чинів 

«Хезболли» 

Офіс контролю за іноземними активами 

міністерства фінансів США оголосив про 

введення санкцій проти двох 

високопоставлених членів центральної ради 

«Хезболли». 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США закликають Росію виконати «Мінськ» 

і вивести війська з України 

Сполучені Штати закликають РФ виконати 

свої зобов'язання у рамках Мінських 

домовленостей та вивести свої сили й 

озброєння з України. 
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Байден на дебатах відкинув закиди Трампа 

про корупційні зв'язки в Україні 

Джо Байден категорично спростував 

звинувачення, нібито він завдяки бізнесу свого 

сина мав корупційні зв'язки в Україні, а також 

Китаї та РФ. 

 

У перші тижні боїв на Донбасі Javelin 

змінили б ситуацію – американський 

генерал 

США повинні припинити озиратися на Росію, 

стримуючи себе в питаннях оборонної 

допомоги Україні, в тому числі летальною 

зброєю. 

 

Україна очікує від Росії пояснень щодо 

військових автоколон в ОРДЛО - 

Цимбалюк 

Україна закликає РФ дати пояснення щодо 

виявлених місією ОБСЄ двох колон 

вантажівок, які заїхали 16 жовтня на територію 

ОРДЛО через кордон поза пунктами пропуску. 

 

Будапештський меморандум не обмежує 

вступ України в НАТО - Дещиця 

Будапештський меморандум не містить 

жодних додаткових умов і обмежень, що 

стосуються членства України в НАТО. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3122143-bajden-na-debatah-vidkinuv-zakidi-trampa-v-korupcijnih-zvazkah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3122143-bajden-na-debatah-vidkinuv-zakidi-trampa-v-korupcijnih-zvazkah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3122143-bajden-na-debatah-vidkinuv-zakidi-trampa-v-korupcijnih-zvazkah-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122147-u-persi-tizni-boiv-na-donbasi-javelin-zminili-b-situaciu-amerikanskij-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122147-u-persi-tizni-boiv-na-donbasi-javelin-zminili-b-situaciu-amerikanskij-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122147-u-persi-tizni-boiv-na-donbasi-javelin-zminili-b-situaciu-amerikanskij-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122147-u-persi-tizni-boiv-na-donbasi-javelin-zminili-b-situaciu-amerikanskij-general.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122137-ukraina-ocikue-vid-rosii-poasnen-sodo-vijskovih-avtokolon-v-ordlo-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122137-ukraina-ocikue-vid-rosii-poasnen-sodo-vijskovih-avtokolon-v-ordlo-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122137-ukraina-ocikue-vid-rosii-poasnen-sodo-vijskovih-avtokolon-v-ordlo-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3122137-ukraina-ocikue-vid-rosii-poasnen-sodo-vijskovih-avtokolon-v-ordlo-cimbaluk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3122127-budapestskij-memorandum-ne-obmezue-vstup-ukraini-v-nato-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3122127-budapestskij-memorandum-ne-obmezue-vstup-ukraini-v-nato-desica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3122127-budapestskij-memorandum-ne-obmezue-vstup-ukraini-v-nato-desica.html


 

Зеленського просять дати стипендії дітям 

лікарів, які померли від COVID-19 

Ведуча та учасники програми «Право на 

владу» звернулися до Президента з проханням 

узяти під особистий контроль справи всіх 

лікарів, померлих від COVID-19, у яких 

залишились діти. 

 

«Слуги народу» передадуть звіт за 

підсумками поїздки на Донбас до трьох 

комітетів Ради - Кравчук 

Фракція партії «Слуга народу» планує 

підготувати аналітичний звіт за підсумками 

перебування своїх депутатів на Донбасі та 

запропонувати його до розгляду трьом 

комітетам ВР. 

 

В ОПОРІ розповіли, чому бюлетень для 

голосування можуть визнати недійсним 

Бюлетень для голосування на місцевих 

виборах буде недійсним тільки у тому разі, 

якщо навпроти назви партії не буде 

проставлена позначка. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу п’ять разів порушили 

«тишу», під Новолуганським – з 

гранатомета 

Російські окупаційні війська Минулої доби, 22 

жовтня, п’ять разів порушили режим 

припинення вогню на Донбасі. Наразі втрат та 

поранених серед українських захисників немає. 

СУСПІЛЬСТВО 
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23 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 1956 року, в Угорщині спалахнуло 

повстання проти комуністичного режиму, 

жорстоко придушене радянськими військами. 

 

Оголосили переможців премії «Кіноколо» 

Цьогоріч найкращим повнометражним 

фільмом року за результатами Третьої 

національної премії кінокритиків «Кіноколо» 

стала кінострічка «Атлантида» режисера 

Валентина Васяновича. 

 

Євросоюз оновив список країн, громадянам 

яких дозволено в'їзд 

Євросоюз 22 жовтня оновив перелік третіх 

країн, з якими країни-члени можуть скасувати 

обмеження свободи руху. 

 

У Греції запроваджують комендантську 

годину 

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс 

оголосив про запровадження з 24 жовтня нових 

карантинних обмежень задля протидії COVID-

19. 
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Непал закрив доступ на Еверест через 

карантин 

У непальському селищі Намче-Базар поблизу 

Евересту виявили перший випадок зараження 

COVID-19. Влада країни терміново 

призупинила транспортне сполучення з 

регіоном. 

 

Британія хоче заборонити в’їзд судимим 

громадянам ЄС - ЗМІ 

Громадянам держав Євросоюзу, які мають 

судимість, з 1 січня 2021 року можуть 

заборонити в'їзд до Великої Британії. 

 

Україні прогнозують потепління до +22° і 

невеликі дощі 

В Україні у п’ятницю, 23 жовтня, збережеться 

мінлива хмарність без опадів, температура 

вдень прогріється до 19°, у південній частині - 

до 22° тепла. 

 

23 жовтня: народний календар і астровісник 

Хто й коли відкриватиме двері зимі, для чого 

дивитися на спориш і що шукати в загашниках. 
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