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ТОП 

 

У світі виявили вже понад 36,7 мільйона 

випадків COVID-19 

Станом на ранок 9 жовтня у світі 

зареєстровано 36 753 910  випадків 

коронавірусу, зокрема 1 066 856 летальних 

випадків і 27 667 554 випадки одужання. 

 

В Італії найвища з квітня кількість нових 

випадків COVID-19 

Упродовж останніх 24 годин в Італії 

зафіксували 4 458 нових випадків 

коронавірусу, що є найбільшим щоденним 

зростанням з середини квітня, коли країна 

перебувала у загальному карантині. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3114644-u-sviti-viavili-vze-ponad-367-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3114644-u-sviti-viavili-vze-ponad-367-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3114644-u-sviti-viavili-vze-ponad-367-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3114622-v-italii-najvisa-z-kvitna-kilkist-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3114622-v-italii-najvisa-z-kvitna-kilkist-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3114622-v-italii-najvisa-z-kvitna-kilkist-novih-vipadkiv-covid19.html


 

Азербайджан закликає не розігрувати карту 

«релігійного протистояння» у карабаському 

конфлікті 

Постійний представник Азербайджану при 

Раді Європи Фахраддін Ісмаїлов розкритикував 

представлення у європейських ЗМІ, зокрема, 

французьких, ескалацію у Нагірно-

Карабаському конфлікті, як протистояння 

азербайджанців-мусульман і православних 

вірмен. 

 

Росія пригрозила відповісти на санкції за 

отруєння Навального 

Росія готова дзеркально відповісти на санкції 

Німеччини та Франції за отруєння російського 

опозиціонера Олексія Навального. 

 

Угода між Україною і Британією є 

безпрограшною для обох сторін — Єрмак 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

наголосив, що Угода про політичне 

співробітництво, вільну торгівлю та 

стратегічне партнерство, підписана між 

Україною та Британією, є дуже амбітною, 

охоплює багато сфер та розширює політичну й 

економічну співпрацю. 

СВІТ 

 

Отруєння Навального: від ФСБ вимагають 

порушити справу про незаконний обіг 

хімзброї 

Юристи Фонду боротьби з корупцією (ФБК), 

заснованого Олексієм Навальним, звернулися 

до ФСБ Росії з вимогою порушити 

кримінальну справу за статтею про незаконний 

обіг хімічної зброї. 
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Москва може спробувати затримати 

Тихановську по лінії Інтерполу — 

Лінкявічус 

Міністр закордонних справ Литви Лінас 

Лінкявічус вважає, що треба спостерігати, чи 

не спробує Москва затримати лідера опозиції 

Білорусі Світлану Тихановську міжнародними 

каналами. 

 

Штати закликають негайно припинити 

насильство у Нагірному Карабасі 

Сполучені Штати закликають обидві сторони 

конфлікту у Нагірному Карабасі негайно 

припинити насильство та повернутися до 

переговорів без попередніх умов під егідою 

Мінської групи ОБСЄ. 

 

Глава МЗС Франції: Наша політика щодо 

РФ – твердість і діалог без наївності 

Міністр Європи і закордонних справ Франції 

Жан-Ів Ле Дріан вважає, що з Росією треба 

підтримувати діалог, але порушення 

європейських і міжнародних стандартів не 

може залишатися без відповіді. 

 

Президент Киргизстану заявив про 

готовність подати у відставку 

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков 

на тлі масових протестів заявив про готовність 

піти зі свого поста. 
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США ввели широкі санкції проти 

фінансового сектора Ірану 

Офіційний Вашингтон оголосив про введення 

санкцій проти вісімнадцяти великих 

банківських установ, які обслуговують 

фінансові операції режиму в Ірані. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський у Лондоні: Національний банк 

був, є й залишиться незалежним 

Президент Володимир Зеленський 

сподівається, що Україна буде економічно 

стійкішою за деякі інші країни до викликів 

коронакризи, зважаючи, що ключові галузі - 

агропромисловість та ІТ зазнали меншого 

удару. 

 

ОБСЄ готова бути посередником, але не 

арбітром на Донбасі - голова місії 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ готова 

сприяти подальшій координації між сторонами 

конфлікту на Сході України задля досягнення 

мирного врегулювання, однак місія "не може 

стати арбітром". 

 

Росія поки лише перешкоджає 

врегулюванню на Донбасі - США в ОБСЄ 

Прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі 

залежить передусім від політичної волі 

Кремля, який допоки лише пустословить та 

чинить перешкоди у мирних переговорах. 

УКРАЇНА 
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В Нацслужбі здоров’я розповіли про 

навантаження на медичні бригади у COVID-

лікарнях 

За підсумками серпня, середнє навантаження 

на одну медичну команду в лікарнях, 

визначених для стаціонарного лікування 

COVID-19, становило 14 пацієнтів при нормі 

20. 

 

Уряд переходить від концепції «донорства» 

до «партнерства з розвитку» - Шмигаль 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про 

перехід у питаннях міжнародної допомоги від 

концепції «донорства» до «партнерства з 

розвитку» та окреслив топ-5 пріоритетів 

українського уряду. 

 

Проти керівництва «Нафтогазу» порушили 

справу про держзраду - Коболєв 

Проти керівників НАК "Нафтогаз України" 

порушили кримінальну справу за 

обвинуваченням у державній зраді. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти за добу тричі порушили «тишу», 

стріляли біля Пісків та Опитного 

Російські окупаційні війська минулої доби 

тричі порушили режим припинення вогню в 

районі операції Об'єднаних сил, втрат серед 

українських військових немає. 

СУСПІЛЬСТВО 
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9 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всесвітній день пошти – міжнародне 

професійне свято працівників поштового 

зв’язку. 

 

У світі за добу зафіксували найбільше 

випадків коронавірусу від початку пандемії 

Згідно з даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ), протягом 

попередніх 24 годин в усьому світі зафіксували 

рекордне зростання кількості нових випадків 

коронавірусу - 338 779. 

 

У столиці Румунії посилюють карантин 

У столиці Румунії Бухаресті влада ухвалила 

рішення зачинити всі ресторани, кафе, 

кінотеатри та театри. 

 

Школяр зі Штатів потрапив до Книги 

рекордів Гіннеса, зібравши вдома 

термоядерний реактор 

Підліток Джексон Освальд з американського 

Мемфісу, штат Теннессі, потрапив до Книги 

рекордів Гіннеса як «наймолодша людина, яка 

зібрала термоядерний реактор». 
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У Нідерландах студенти створили авто з 

відходів 

У Нідерландах студенти з міста Ейндховен 

представили автомобіль, що виготовлений з 

відходів. 

 

Фанати «Гаррі Поттера» можуть 

переночувати в гуртожитку Ґриффіндора 

Шанувальники книг про Гаррі Поттера 

отримали змогу зупинитися в приміщенні, 

ретельно змодельованому за зразком одного з 

найзатишніших просторів чарівного всесвіту – 

гуртожитку Ґриффіндора. 

 

Україні прогнозують у п'ятницю до +22° і 

без дощів 

В Україні у п’ятницю, 9 жовтня, буде без 

опадів, температура вдень становитиме 17-22° 

тепла. 

 

9 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині Івана Богослова; скільки разів у січні 

йтиме сніг, чи буде теплим червень і про 

доцільність лаконізму. 
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