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ТОП 

 

Новий рекорд: ціни на газ у Європі 

перевищили позначку в $1400 за тисячу 

кубів 

Ціни на газ в Європі перевищили позначку в 

1400 доларів за тисячу кубів. 

 

 

Рада зі свободи слова: Напад на «Схеми» 

має отримати швидку реакцію та належне 

покарання ЗАЯВА 

Рада з питань свободи слова та захисту 

журналістів при Президентові закликала 

слідчих, акціонера та наглядову раду 

Укрексімбанку зреагувати на ситуацію, 

пов'язану з нападом на журналістів програми 

«Схеми».
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Напад на «Схеми»: у посольствах США і 

Британії прокоментували ситуацію 

Посольство США в Україні стурбоване 

ситуацією з нападом на журналістів програми 

«Схеми» в Укрексімбанку. 

 

 

Штати вимагають роз'яснень від РФ, чому 

проти Навального застосували хімічну 

зброю 

США на чолі групи із 45 держав спрямували 

владі Росії офіційний запит щодо застосування 

проти опозиційного лідера Олексія Навального 

хімічної зброї. 

 

Презентували логотип Євро-2024 

Футбольний чемпіонат Європи-2024 пройде з 

14 червня по 14 липня в Німеччині.

 

СВІТ 

 

НАТО ніколи не інтегрує у свою систему 

російські С-400 в Туреччині - Столтенберг 

НАТО виключає будь-яку можливість 

інтеграції російських систем С-400 у свою 

протиповітряну оборону та продовжує 

працювати над альтернативними варіантами 

для Туреччини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327871-napad-na-shemi-u-posolstvah-ssa-i-britanii-prokomentuvali-situaciu.html
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Глава МЗС Польщі: Ніщо не вказує на 

готовність Штатів залишити Європу 

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау переконаний, 

що Сполучені Штати не мають наміру 

залишити Європу в політичному чи 

військовому плані. 

 

Група сенаторів США закликає Байдена 

вислати 300 російських дипломатів 

Двопартійна група сенаторів запропонувала 

Байдену вислати зі США 300 російських 

дипломатів, якщо РФ не погодиться на 

пропорційне збільшення штату американських 

дипустанов.

 

 

Світ має не визнавати угоди, підписані 

Лукашенком – Тихановська 

Укладені режимом Лукашенка міжнародні 

угоди нічого не значать, і міжнародна 

спільнота має їх не визнавати.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Таран просить Естонію підтримати 

приєднання України до центру 

кібероборони НАТО 

Міністр оборони Андрій Таран звернувся до 

канцлера Міністерства оборони Естонської 

Республіки Кусті Салму з проханням 

підтримати ініціативу України про приєднання 

до Об’єднаного центру передових технологій з 

кібероборони НАТО.
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Кулеба обговорив із генсекретаркою ОБСЄ 

моніторинг неконтрольованої ділянки 

кордону з РФ 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба обговорив з генеральним секретарем 

ОБСЄ Хельгою Шмід моніторинг 

неконтрольованої частини українсько-

російського кордону.

 

 

Втрата Заходом України призведе до появи 

«Путінської імперії» - депутат Сейму 

Польщі 

Втрата Заходом України призведе до появи 

третьої імперії з центром у Москві, цього разу 

– путінської.

 

 

Монастирський розповів послам G7 про 

п’ять основних напрямків роботи МВС 

Міністр внутрішніх справ Денис 

Монастирський під час зустрічі з послами 

«Великої сімки» назвав основні напрямків 

розвитку системи МВС.

 

УКРАЇНА 

 

Наглядова рада Укрексімбанку зреагувала 

на інцидент із журналістами 

Наглядова рада Укрексімбанку заявляє, що 

занепокоєна звинуваченнями на адресу цієї 

фінустанови у перешкоджанні журналістській 

діяльності.   
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Кримському активісту Завуру Абдуллаєву 

продовжили арешт на чотири місяці 

«Суд» в окупованому Криму продовжив арешт 

активісту Завуру Абдуллаєву до 11 січня 2022 

року, засідання відбулося без участі преси.

 

 

Джелялову у кримському СІЗО не 

передають адресовані йому листи - адвокат 

Адвокат Микола Полозов зустрівся зі своїм 

підзахисним Наріманом Джеляловим, якого як 

і раніше тримають у спецблоці у повній 

ізоляції і він не може отримувати адресовані 

йому листи.

 

 

Недбалість експосадовця обійшлася державі 

в $6 мільйонів - ДБР 

Слідчі ДБР повідомили про підозру у 

службовій недбалості ексдиректору 

підприємства, що входить до сфери управління 

Державного рибного агентства, який завдав 

державі збитків на $6 млн. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,42 

Національний банк України на середу, 6 

жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 15 копійок - до 26,4244 грн за долар.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3327843-krimskomu-aktivistu-zavuru-abdullaevu-prodovzili-arest-na-cotiri-misaci.html
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В Україні – 12 662 нові випадки 

коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 12 662 

випадки зараження коронавірусом. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти шість разів зривали «тишу» у зоні 

ООС, поранений військовий 

Упродовж минулої доби, 5 жовтня, російсько-

окупаційні війська в районі проведення 

операції Об’єднаних сил 6 разів порушували 

режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

6 жовтня: народний календар і астровісник 

Зірки радять завершити раніше розпочаті 

справи 

 

Instagram на тлі масштабних збоїв 

запроваджує нововведення 

В Instagram з'явився новий формат перегляду 

відео. Соцмережа вирішила позбавитись 

відеоформату IGTV.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327930-v-ukraini-12-662-novi-vipadki-koronavirusu.html
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Одесит Закарієв приніс Україні першу 

медаль на чемпіонаті світу-2021 з боротьби 

В Осло (Норвегія) триває чемпіонат світу зі 

спортивної боротьби.

 

 

Фестиваль LINOLEUM покаже сучасну 

анімацію у п'ятьох містах України 

У жовтні на жителів Миколаєва, Одеси, 

Запоріжжя, Дніпра та Харкова чекає насичена 

культурна програма від фестивалю 

LINOLEUM.

 

 

Telegram за день прийняв 70 мільйонів 

«біженців» з інших платформ - Дуров 

На тлі глобального збою в роботі соцмережі 

Facebook кількість користувачів месенджера 

Telegram збільшилася на 70 мільйонів.

  

 

Mazda знову скоротить виробництво у 

зв'язку з нестачею напівпровідників 

Японська автомобілебудівна компанія Mazda 

планує в цьому місяці скоротити виробництво 

на двох з її підприємств у Японії, так як вона 

не може забезпечити достатнього обсягу 

поставок комплектуючих.
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6 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1648 році, після перемоги над 

польською армією у битві під Пилявцями, 

українське військо під керівництвом Богдана 

Хмельницького взяло в облогу Львів

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327697-6-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327697-6-zovtna-pamatni-dati.html

