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ТОП 

 

Джонсон звернеться до Верховного суду для 

проведення Brexit без угоди з ЄС  

Прем'єр-міністр Великобританії Борис 

Джонсон заявив, що планує звернутися до 

Верховного суду для проведення Brexit без 

відтермінування та угоди з ЄС. 

 

В КНДР назвали умови відновлення 

переговорів щодо денуклеаризації 

У Міністерстві закордонних справ Північної 

Кореї заявили, що відновлення переговорів про 

денуклеаризацію Корейського півострова 

залежить від Сполучених Штатів Америки. 
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Уряд Іраку виконає вимоги 

протестувальників 

Уряд Іраку погодився виконати вимоги 

учасників масових акцій протесту в країні і 

запускає перший етап програми боротьби з 

бідністю і безробіттям. 

 

Вчені виявили “пряжу”, яка пов'язує 

галактики у Всесвіті 

Група астрофізиків з Японії, Європи і США 

виявила мегаструктуру, яка пов'язує різні 

галактики. 

СВІТ 

 

Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною 

плямою в біографії" 

Президент США Дональд Трамп поділився 

своїми побоюваннями з приводу можливого 

імпічменту з республіканцями в Конгресі, 

заявивши, що не хоче, щоб імпічмент став 

"темною плямою в його біографії". 

 

Макрон сказав, коли Євросоюз прийме 

рішення щодо Brexit-угоди  

Президент Франції Еммануель Макрон 

повідомив, що ЄС до кінця наступного тижня 

визначиться, чи можливо домовитися з 

Великою Британією щодо угоди по Brexit. 
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До флоту США увійшли ядерний підводний 

човен та корабель-невидимка 

До складу військово-морського флоту 

Сполучених Штатів Америки увійшов новий 

бойовий корабель-невидимка LCS 20 USS 

Cincinnati та ударний атомний підводний човен 

(АПЧ) USS Oregon SSN 793. 

 

У Косові обрали парламент: вже відомі 

перші результати екзитполів 

На сьомих парламентських виборах у Косові, 

згідно з першими повідомленнями, найбільше 

голосів отримали рух «Самовизначення» 

Альбіна Курті й Демократична спілка Косова, 

яку очолює Іса Мустафа. 

УКРАЇНА 

 

Разумков назвав "червоні лінії" для нового 

закону про особливий статус Донбасу 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

заявляє, що під час підготовки нового закону 

про особливий статус Донбасу не буде 

перейдено жодної "червоної лінії". 

 

Віче у центрі Києва пройшло без порушень 

правопорядку — Нацполіція 

Під час віче у Києві під гаслом "Ні 

капітуляції", порушень правопорядку не 

виявлено. 
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В уряді запевняють, що підвищення 

зарплати вчителів залишається пріоритетом 

Розвиток освіти та підвищення оплати праці 

вчителів є пріоритетом роботи уряду. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

"Тиша" на Донбасі: 25 обстрілів, один 

загиблий, один поранений 

6 жовтня, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 25 разів порушили 

режим припинення вогню. 

 

Лідер “Нацкорпусу” з ветеранами ООС 

прибув захищати Золоте у разі відведення 

військ 

Лідер партії «Національний корпус» Андрій 

Білецький та ветерани операції Об’єднаних сил 

прибули в Золоте Луганської області та 

заявили про готовність захищати селище в разі 

відведення українських військових.

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, у перший понеділок жовтня, світова 

громадськість відзначає Всесвітній день 

архітектури. 
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Українка Бех-Романчук виграла «срібло» на 

ЧС з легкої атлетики 

Україна завоювала на чемпіонаті світу в Досі 

вже другу медаль. 

 

Сенцов презентує книжку "Маркетер" у 

Києві 

Український режисер, колишній бранець 

Кремля Олег Сенцов зустрінеться у Києві зі 

своїми читачами та презентує збірку малої 

автобіографічної прози «Маркетер», яка 

побачила світ у «Видавництві Старого Лева». 

 

У Саудівській Аравії неодруженим 

іноземцям дозволили жити в одному номері 

Саудівська влада дозволила іноземним 

туристам, які не перебувають у шлюбі, жити в 

одному готельному номері. 

 

Google виявив уразливість в телефонах 

Huawei, Samsung і Xiaomi 

Компанія Google виявила вразливість в коді 

ядра операційної системи Android, яка 

дозволяє зловмисникам отримувати доступ до 

пристроїв. 

 

Кіновсесвіт "Матриці" розширять двома 

новими фільмами, перезапусків не буде 

Компанія Warner Bros. займається розробкою 

одразу двох фільмів за кіновсесвітом 

"Матриці". 
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До -5°: тиждень в Україні почнеться із 

заморозків 

У понеділок, 7 жовтня, в Україні очікуються 

заморозки в повітрі 0-5°, вдень 6-11° тепла. 

 

7 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Текли-вишивальниці; що зашити в 

кучму на щастя, до чого гримить грім у жовтні 

та навіщо пробачати кривдникам. 
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