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ТОП 

 

COVID-19 у світі: понад 36 мільйонів 

випадків, одужали - 27,1 мільйона 

Станом на ранок 7 жовтня у світі зафіксовано 

36 044 751 випадок коронавірусу, зокрема 1 

054 604 летальні випадки і 27 149 068 випадків 

одужання. 

 

Уряд Німеччини вивчає звіт ОЗХЗ, яка 

підтвердила отруєння Навального (ЗАЯВА) 

Експерти Організації із заборони хімічної зброї 

підтвердили висновок німецьких лабораторій 

про те, що російський опозиціонер Олексій 

Навальний був отруєний речовиною групи 

«Новічок». 
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Єреван готовий до дзеркальних поступок 

щодо Карабаху - Пашинян 

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 

заявив про готовність його країни піти на 

поступки в конфлікті навколо Нагірного 

Карабаху, але лише за умови аналогічних 

кроків з боку Азербайджану. 

 

Кількість постраждалих під час протестів у 

Киргизстані збільшилася до 768 

В результаті заворушень у Бішкеку на тлі 

протестів проти результатів парламентських 

виборів постраждали 768 осіб, є один загиблий. 

 

Спільна заява за підсумками 22-го саміту 

Україна – ЄС 

Ми підтвердили наші зобов’язання по 

зміцненню політичної асоціації та економічної 

інтеграції України з Європейським Союзом 

 

Пожежі на Луганщині: рятувальники 

ліквідували дев'ять осередків із десяти 

Станом на 7 год. 7 жовтня, з 10 основних 

осередків пожеж лісових масивів, очерету та 

сухої рослинності,  9 осередків ліквідовано. 

СВІТ 
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Трамп бажає особисто зустрітися з 

Байденом на дебатах - The Hill 

Дональд Трамп хоче взяти участь у дебатах з 

Джо Байденом не у віртуальному режимі, а 

поспілкуватися безпосередньо. 

 

Вищі чини Пентагону пішли на карантин 

через COVID-19 

Голова Об'єднаного комітету начальників 

штабів генерал Марк Міллі та кілька вищих 

чинів Пентагону пішли на карантин після 

повідомлень про виявлення коронавірусу в 

заступника командувача Берегової охорони 

Чарльза Рея. 

 

Трамп розірвав переговори з демократами 

про допомогу бізнесу на $2,2 трильйона 

Президент США наказав адміністрації 

припинити переговори з лідерами Демпартії в 

Конгресі про законопроєкт, що передбачає 

виділення $2,2 трлн допомоги для громадян та 

бізнесу. 

 

Тихановська на зустрічі з Меркель: Народ 

Білорусі чекає на інвестиційну підтримку 

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана 

Тихановська на зустрічі з канцлером ФРН 

Ангелою Меркель заявила, що білоруський 

народ чекає на припинення насильства, 

звільнення політв'язнів, проведення виборів, а 

також на інвестиційну підтримку. 
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ЄСПЛ вказав Туреччині на 

неприпустимість втручання у карабаський 

конфлікт 

Європейський суд з прав людини закликав усі 

сторони, причетні до ескалації бойових дій у 

Нагірному Карабаху, включаючи Туреччину, 

утриматися від дій, які можуть загрожувати 

цивільному населенню. 

 

Жеенбеков стверджує, що залишається 

легітимним президентом Киргизстану 

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 

у своєму інтерв'ю заявив, що в стабілізації 

ситуації у країні багато що залежить від нього: 

він залишається «легітимним президентом», 

який має зіграти роль арбітра. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський після саміту Україна-ЄС заявив 

про амбітні та безпрецедентні плани 

Під час 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 

у Брюсселі, були окреслені подальші кроки 

активної співпраці та взаємодії. 

 

Отруєння Навального: Зеленський не 

виключає приєднання України до можливих 

санкцій проти РФ 

Президент Володимир Зеленський не виключає 

приєднання України до можливих 

міжнародних санкцій проти РФ у відповідь на 

отруєння Олексія Навального – у разі 

оприлюднення деталей справи. 
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Зеленський вручив Шефчовичу орден 

Ярослава Мудрого 

Президент України Володимир Зеленський під 

час візиту до Брюсселя вручив віцепрезиденту 

Єврокомісії Марошу Шефчовичу орден 

Ярослава Мудрого. 

 

Умовою надання Євросоюзом коштів 

Україні є проведення реформ – Боррель 

Високий представник ЄС із закордонних справ 

та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, 

що надання Євросоюзом фінансової допомоги 

Україні не є безумовним, а передбачає 

реформи. 

 

Мішель назвав ключовий фактор у 

відносинах ЄС і України 

Партнерство між Україною і ЄС засноване на 

спільних демократичних цінностях, тож повага 

до верховенства права та боротьба з корупцією 

є ключовим чинником для довіри у відносинах. 

 

Україна просуватиметься в напрямку 

«промислового безвізу» з ЄС - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 

українська делегація представила на саміті в 

Брюсселі бачення щодо оновлення Угоди про 

асоціацію у сфері торгівлі та секторальної 

взаємодії. 
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Україна планує закупити у Туреччини 48 

безпілотників Bayraktar 

Міноборони України планує закупити в 

Туреччині та поставити на озброєння в ЗСУ 48 

безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2. 

УКРАЇНА 

 

У пролонгації закону про «особливий 

статус» ОРДЛО немає ризиків - Качура 

У продовженні терміну дії закону «Про 

особливий порядок місцевого самоврядування 

в окремих районах Донецької і Луганської 

областей» немає ніяких ризиків. 

 

Мінфін залучив до бюджету 7,2 мільярда від 

продажу держоблігацій 

Міністерство фінансів на аукціонах з 

розміщення облігацій внутрішньої державної 

позики (ОВДП) 6 жовтня залучило до 

державного бюджету 7,2 млрд грн. 

 

В Україні почали видавати зелені номерні 

знаки на електрокари 

На електромобілі та електробуси відтепер 

можна отримати «зелені» номерні знаки. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 
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Окупанти двічі зривали «тишу» на Донбасі 

Минулої доби, 6 жовтня, збройні формування 

Російської Федерації двічі порушили 

домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року 

під час засідання Тристоронньої контактної 

групи. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

7 жовтня. Пам’ятні дати 

Всесвітній день дій за гідну працю 

встановлений у 2008 році з ініціативи 

Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) 

 

Уряд Фінляндії на один день очолить 16-

річна активістка 

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на 

один день передасть свої повноваження 16-

річній активістці Ааві Мурто. Це відбудеться з 

нагоди Міжнародного дня дівчат під егідою 

ООН. 

 

У Львові знімають мистецький проєкт 

«Ковчег Україна: музика» 

У Львові в Центрі Довженка стартував 

унікальний проєкт, що поєднає традиційну і 

класичну музику, мультимедійні інсталяції і 

кінопродакшн, книговидання та інтерактивні 

ігри. 
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Зйомки містичного трилера «Егрегор» в 

Україні завершили, на черзі - Польща та 

США 

Містичний трилер "Егрегор" режисера 

Станіслава Капралова завершив свій 

знімальний період в Україні. Попереду – 

зйомки у Польщі та США, які відбудуться вже 

найближчим часом. 

 

У Коломиї презентували книгу про 

гастрономічне життя давнього міста 

На Прикарпатті, в місті Коломия, представили 

видання про ресторани та кав’ярні давнього 

міста. 

 

Тепло та дощі з грозами: синоптики 

сказали, чого чекати до кінця тижня 

В Україні у середу, 7 жовтня, у більшості 

областей очікуються дощі. Температура 

повітря вдень становитиме 15-20°, на півдні та 

сході - до 25° тепла. 

 

7 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Текли-вишивальниці; що клали під 

язик покійникові цигани, женемо геть лихі 

думки і про працю в радість. 
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