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ТОП 

 

У світі зареєстрували 43,7 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 

43 777 856 випадків COVID-19. 

 

ВООЗ заявляє про зниження кількості 

нових випадків COVID-19 у світі 

Кількість нових випадків зараження COVID-19 

по всьому світу в неділю знизилася до 438 633 

після суботнього антирекорду. Однак поки що 

рано говорити, що пандемія йде на спад. 
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В Австрії не виключають повторного 

локдауну через COVID-19 

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц 

не виключив запровадження в країні 

повторного жорсткого карантину (локдауну) як 

відповіді на зростання кількості нових 

інфікувань коронавірусом в країні. 

 

Тихановська заявляє, що протест 

триватиме, допоки опозиція не досягне мети 

Лідер білоруської опозиції Світлана 

Тихановська підбила підсумки першого дня 

протесту після закінчення ультиматуму 

Олександру Лукашенку і заявила, що протест 

триватиме, допоки опозиція не досягне 

поставленої мети. 

 

Правозахисники повідомили про 56 

загиблих від російських авіаударів по Сирії 

Щонайменше 56 осіб загинули від ударів 

російської авіації по військовому 

тренувальному табору повстанців на 

північному заході Сирії. 

 

Туроператор повідомив деталі нападу акули 

на українців у Єгипті 

Туроператора заявляє, що українські туристи у 

Єгипті, на яких напала акула, знали про 

заборону занурення з аквалангом та, попри 

відмову гіда в готелі продати їм таку 

екскурсію, придбали її у третіх осіб. 

СВІТ 
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У Мінську - жорсткі затримання: силовики 

б'ють і заламують протестувальників 

Понад 250 осіб затримали в Білорусі під час 

акцій протесту в понеділок, 26 жовтня. 

 

Трамп заявив, що перемир'я в Нагірному 

Карабаху зберігається 

Президент США Дональд Трамп висловив 

переконання, що перемир'я між 

Азербайджаном і Вірменію, досягнуте за 

посередництва США, зберігається – попри 

повідомлення з обох сторін про випадки 

відкриття вогню на лінії розмежування. 

 

У містах Польщі п’ятий день поспіль 

проходять акції проти обмеження абортів 

У десятках великих та малих міст Польщі 

п’ятий день поспіль тривають протести проти 

рішення Конституційного трибуналу країни 

про обмеження абортів. 

 

Сенат США проголосував за призначення 

Емі Барретт до Верховного суду 

Сенат США підтримав номіновану 

президентом Трампом консерваторку Емі Коні 

Баретт на посаду судді Верховного суду – 

замість померлої судді Рут Гінзбург, яка була 

іконою для ліберальних американців. 
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Дані країн ЄС про експорт зброї почали 

публікувати онлайн 

З метою підвищення прозорості системи 

контролю за європейським експортом зброї 

Євросоюз почав оприлюднювати онлайн для 

широкого загалу базу даних експортного 

контролю країн-членів. 

 

Латвія отримала від Британії 123 

бронемашини 

Національні збройні сили Латвії (НЗС) 

отримали від Великої Британії всі 123 

розвідувальні гусеничні бронемашини, які 

були закуплені за підсумками договору 2014 

року. 

 

Берлін назвав неприпустимими 

висловлювання Ердогана на адресу 

Макрона 

Образи з боку турецького президента Реджепа 

Таїпа Ердогана на адресу президента Франції 

Еммануеля Макрона є неприпустимими. 

 

Ердоган закликав турків бойкотувати 

французькі бренди 

Президент Туреччини виступив із закликом не 

купувати французьких товарів. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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США готові до співпраці над створенням 

Кримської платформи - Джапарова 

Сполучені Штати готові до співпраці над 

створенням Кримської платформи, ініційованої 

Україною. 

 

Меджліс закликає місії ОБСЄ й ООН 

відвідати Крим через ситуацію з 

коронавірусом 

Меджліс кримськотатарського народу закликає 

Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ і 

Моніторингову місію ООН з прав людини в 

Україні відвідати тимчасово окупований РФ 

Крим у зв’язку з коронавірусною інфекцією 

COVID-19.(ЗАЯВА) 

 

Міноборони України та ФРН проведуть 

наступного року понад півсотні спільних 

заходів 

У 2021-му році оборонні відомства України та 

Німеччини проведуть понад півсотні спільних 

заходів. 

УКРАЇНА 

 

За шість років війни переселенці вперше 

змогли проголосувати на місцевих виборах - 

Резніков 

Вперше за шість років війни внутрішньо 

переміщені особи мали змогу проголосувати на 

місцевих виборах. 
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Хуліганство і фотографування бюлетенів: 

Геращенко розповів про порушення на 

виборах 

Серед найбільш типових порушень на 

цьогорічних місцевих виборах – хуліганські дії 

різного роду і спроби деяких виборців 

фотографувати бюлетені або спотворювати їх. 

 

У 2021 році збільшаться зарплати 

викладачів професійної та фахової 

передвищої освіти - МОН 

Зарплати педагогічних працівників у закладах 

професійної та фахової передвищої освіти 

будуть поступово збільшені у 2021 році. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти здійснили три вогневі провокації 

на Донбасі 

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, у районах 

відповідальності українських бригад 

зафіксовано три порушення «тиші» з боку 

збройних формувань РФ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні чергові трагічні роковини початку 

розстрілів української культурної, наукової та 

політичної еліти в карельському урочищі 

Сандармох – тих, кого називають 

«розстріляним Відродженням». 
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SpaceX запустить супутник для космічної 

розвідки Штатів – ЗМІ 

Компанія SpaceX Ілона Маска готується до 

запуску розвідувального супутника для 

Національного управління військово-космічної 

розвідки США (NRO). 

 

NASA вперше виявило воду на освітленому 

боці Місяця 

Стратосферна обсерваторія інфрачервоної 

астрономії (SOFIA) NASA вперше в історії 

підтвердила про виявлення води на освітленій 

Сонцем стороні Місяця. 

 

До +20° і майже без дощу: «бабине літо» 

прогнозують до кінця жовтня 

В Україні у вівторок, 27 жовтня, збережеться 

суха погода, температура повітря вдень 

становитиме 12-17°; у південній частині – до 

20° тепла. 

 

27 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Миколи Святоші; скільки 

залишилося до початку справжньої зими і кому 

нині таланитиме. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124106-spacex-zapustit-suputnik-dla-kosmicnoi-rozvidki-stativ-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124106-spacex-zapustit-suputnik-dla-kosmicnoi-rozvidki-stativ-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124106-spacex-zapustit-suputnik-dla-kosmicnoi-rozvidki-stativ-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124313-nasa-vperse-viavilo-vodu-na-osvitlenomu-boci-misaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124313-nasa-vperse-viavilo-vodu-na-osvitlenomu-boci-misaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3124313-nasa-vperse-viavilo-vodu-na-osvitlenomu-boci-misaca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124274-do-20-i-majze-bez-dosu-babine-lito-prognozuut-do-kinca-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124274-do-20-i-majze-bez-dosu-babine-lito-prognozuut-do-kinca-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3124274-do-20-i-majze-bez-dosu-babine-lito-prognozuut-do-kinca-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3124097-27-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3124097-27-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

