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ТОП 

 

У ВООЗ пояснили, чому людство досі не 

може подолати пандемію COVID-19 

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я 

Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що люди 

зараз мають всі інструменти, щоб подолати 

коронавірус, однак нерозумно використовують 

їх. 

 

Грузинський омбудсмен радить перевести 

Саакашвілі з в'язниці до лікарні 

Омбудсмен Грузії радить перевести 

експрезидента Міхеіла Саакашвілі з в'язниці та 

в'язничної лікарні до іншого медичного 

закладу. Мовиться також, що 
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У Білорусі журналісти нарахували вже три 

тисячі політв'язнів 

Реальна кількість білорусів, що утримується в 

місцях позбавлення волі за

 

Стало відомо, хто представлятиме Україну 

на Дитячому Євробаченні-2021 ВІДЕО 

Переможницею Національного відбору на 

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2021 

стала Олена Усенко. Вона представлятиме 

Україну на Дитячому Євробаченні у Парижі 19 

грудня. 

 

Зірка серіалу «Друзі» Джеймс Майкл 

Тайлер помер у віці 59 років 

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, 

найбільш відомий за роллю Гюнтера в 

телесеріалі «Друзі», помер у віці 59 років. 

 

У світі зафіксували понад 244,4 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 25 жовтня зафіксовано 

понад 244,4 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 221,4 

мільйона осіб.
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СВІТ 

 

Місія в Ірані опинилася під загрозою - 

МАГАТЕ 

Генеральний директор Міжнародного 

агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель 

Гроссі заявив про обмеження роботи програми 

моніторингу на 

 

У Хорватії збирають підписи щодо 

референдуму про перехід на європейську 

валюту 

Хорватська консервативна та євроскептична 

партія Hrvatski Suverenisti розпочала 

двотижневу акцію зі збору підписів з метою 

провести референдум про те, чи приймати євро 

в якості нової валюти країни. 

 

УПЦ: Госпіталізований у Штатах Патріарх 

Варфоломій перебуває у доброму стані 

Патріарх Варфоломій, який у неділю був 

госпіталізований до лікарні у США, наразі 

перебуває у доброму стані, ніяких підстав для 

занепокоєння немає. 

 

«ІДІЛ» взяла на себе відповідальність за 

вибух у барі в Уганді 

Терористи "Ісламської держави" взяли на себе 

відповідальність за вибух бомби в барі в 

столиці Уганди - Кампалі , в результаті якого 

загинула людина.
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Ізраїль просуває нові плани будівництва 

житла для поселенців на Західному березі 

Ізраїль оголосив тендери на будівництво 

близько 1300 нових будинків для поселенців на 

окупованому Західному березі річки Йордан.

 

 

Сербія не дозволяє боксерам з Косово взяти 

участь у чемпіонаті світу 

Міжнародна федерація аматорського боксу 

веде перемовини з Федерацією боксу Сербії 

щодо відмови дозволити боксерам з Косово 

в’їхати до країни для

 

 

Затриманого наркобарона Отоніеля 

екстрадують з Колумбії до США 

Колумбія екстрадує затриманого після спільної 

операції армії, авіації та поліції наркобарона 

Дайро Антоніо Усугу (Отоніель) до США.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна повинна стати форпостом НАТО на 

південному сході Європи — експерт 

За допомогою інтеграції в НАТО Україна не 

тільки зміцнює власну обороноздатність, але й 

дає додаткові гарантії безпеки країнам-

партнерам.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338321-izrail-prosuvae-novi-plani-budivnictva-zitla-dla-poselenciv-na-zahidnomu-berezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338321-izrail-prosuvae-novi-plani-budivnictva-zitla-dla-poselenciv-na-zahidnomu-berezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338323-serbia-ne-dozvolae-bokseram-z-kosovo-vzati-ucast-u-cempionati-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338323-serbia-ne-dozvolae-bokseram-z-kosovo-vzati-ucast-u-cempionati-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338327-zatrimanogo-narkobarona-otoniela-ekstraduut-z-kolumbii-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3338327-zatrimanogo-narkobarona-otoniela-ekstraduut-z-kolumbii-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338297-ukraina-povinna-stati-forpostom-nato-na-pivdennomu-shodi-evropi-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3338297-ukraina-povinna-stati-forpostom-nato-na-pivdennomu-shodi-evropi-ekspert.html


 

Гібридна агресія РФ спрямована не лише 

проти України, але і Європи загалом — 

експерт 

Гібридна агресія Російської Федерації 

спрямована вже не лише проти України, але і 

Європи загалом, що доводять російські 

маніпуляції з цінами на газ, проте

 

 

Україна може йти до НАТО вже не лише за 

захистом, а й пропонувати допомогу — 

експерт 

Інтеграція України до НАТО зараз передбачає 

не лише звернення за підтримкою, але й 

пропозицію допомоги самому Альянсу.

 

УКРАЇНА  

 

У навчальному центрі «Десна» застрелився 

23-річний строковик 

У навчальному центрі "Десна" в Чернігівській 

області сталося самогубство. Військовий 

строкової служби застрелився, коли перебував 

на посту.

 

 

Громади отримують понад 230 мільйонів 

субвенцій на розбудову ЦНАПів – Шмигаль 

Ще більше громад отримають субвенцію на 

розвиток центрів надання адміністративних 

послуг (ЦНАП) завдяки схваленому 

нинішнього тижня рішенню уряду про 

перерозподіл заощаджених коштів у межах 

проєкту.
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Браконьєр, якого підозрюють у вбивстві 

лося, помер під час втечі від поліції 

Співробітники Чернігівського районного 

управління поліції встановили причетних до 

незаконного полювання на лося в лісі поблизу 

села Смолянка Олишівської територіальної 

громади.

 

 

В Україні за добу - 14 634 випадки 

коронавірусу 

За минулу добу, 24 жовтня, в Україні виявили 

14 634 нові випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти чотири рази зривали «тишу», під 

Кам’янкою били із заборонених мінометів 

Упродовж минулої доби, 24 жовтня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

чотири порушення режиму припинення вогню, 

одне з яких - із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

25 жовтня: народний календар і астровісник 

Зірки радять не піддаватися стресам і добре 

обмірковувати свої вчинки
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У Норвегії запустять «розумний» 

елекропором з нульовим рівнем викидів 

Невелике норвезьке місто Тронхейм 

відзначилось цікавою транспортною 

ініціативою: наступного року там запустять 

безпілотний електричний паром з нульовим 

рівнем викидів.

 

 

У Нагірному Карабасі відкриють 

міжнародний аеропорт 

У Фізулі, що в Нагірному Карабасі, 

побудували перший аеропорт, відкриття якого 

відбудеться 26 жовтня. 

 

Під час фестивалю у Туреччині українська 

парашутистка зірвалася в море 

Під час виступу на 21-му Міжнародному 

фестивалю повітряних ігор Олюденіз, який 

проходив у районі Фетхіє провінції Мугла, 

зірвалася в море українська парашутистка. 

 

25 жовтня. Пам’ятні дати 

У цей день у країнах континенту відзначають 

Європейський день правосуддя.
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