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ТОП 

 

Білий дім поки не підтверджує зустріч 

Байдена з Путіним на саміті G20 

У адміністрації Джо Байдена поки не 

підтверджують домовленість щодо проведення 

двосторонньої зустрічі між президентами 

США й Росії під час саміту G20, який має 

відбутися 30-31 жовтня в Римі. 

 

Рейтинги Байдена впали до 38% 
ОПИТУВАННЯ  

Рейтинги підтримки роботи президента США 

Джо Байдена та його адміністрації різко впали 

за останні тижні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328619-bilij-dim-poki-ne-pidtverdzue-zustrici-bajdena-z-putinim-na-samiti-g20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328619-bilij-dim-poki-ne-pidtverdzue-zustrici-bajdena-z-putinim-na-samiti-g20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328636-rejtingi-bajdena-vpali-do-38.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328636-rejtingi-bajdena-vpali-do-38.html


 

Берлін запевняє, що заповнення газом Nord 

Stream 2 є частиною технічної експертизи 

Міністерство економіки та енергетики ФРН не 
бачить проблем у закачуванні газу в першу 

нитку газогону «Північний потік 2» і не вважає 

це порушенням дозволів. 

 

ВООЗ уперше схвалила вакцину проти 

малярії для дітей 

Всесвітня організація охорони здоров'я 

схвалила використання медичного засобу 
проти малярії RTS, S (Mosquirix) для дітей у 

країнах з високим ризиком інфікування. 

 

На Південному полюсі аномально холодна 

зима - до «мінус» 80°C 

Цьогоріч метеостанція Амундсен-Скотт на 

Південному полюсі зафіксувала рекордно 

холодні зимові температури: фактично побито 

попередній рекорд 1976 року. 

 

 

У Києві без світла 7 жовтня через ремонтні 

роботи залишаться безліч об’єктів 

У Києві без світла 7 жовтня через ремонтні 

роботи та технічне переоснащення 

електромереж залишаться безліч об’єктів, 

серед яких як приватні, так і муніципальні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328648-berlin-zapevnae-so-zapovnenna-gazom-nord-stream-2-e-castinou-tehnicnoi-ekspertizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328648-berlin-zapevnae-so-zapovnenna-gazom-nord-stream-2-e-castinou-tehnicnoi-ekspertizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328547-vooz-uperse-shvalila-vakcinu-proti-malarii-dla-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328547-vooz-uperse-shvalila-vakcinu-proti-malarii-dla-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328495-na-pivdennomu-polusi-anomalno-holodna-zima-do-minus-80c.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328495-na-pivdennomu-polusi-anomalno-holodna-zima-do-minus-80c.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3328624-u-kievi-bez-svitla-7-zovtna-cerez-remontni-roboti-zalisatsa-bezlic-obektiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3328624-u-kievi-bez-svitla-7-zovtna-cerez-remontni-roboti-zalisatsa-bezlic-obektiv.html


 

У світі – понад 237 мільйонів випадків 

COVID-19 

У світі кількість випадків зараження 
коронавірусом перевищила 237 мільйонів, 

одужало 214,2 млн людей.

 

СВІТ 

 

Криза ціни на газ у Європі зумовлена 

залежністю від імпорту – єврокомісар 

Поточна енергетична криза, яку Європа 

переживає у зв’язку із надвисокими 

 

 

Республіканці в Сенаті США внесли 

пропозицію, яка дозволить уникнути 

дефолту 

Ризик дефолту для економіки США зменшився 
після того, як лідер республіканців у Сенаті 

Мітч Макконнелл виступив із пропозицією до 

демократичної більшості підвищити ліміт 

державного боргу лише на два місяці.

 

 

Туреччина ратифікувала Паризьку 

кліматичну угоду 

Великими національними зборами 

(парламентом) Туреччини прийнято 

законопроєкт про ратифікацію Паризької 

угоди.  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328660-u-sviti-ponad-237-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328660-u-sviti-ponad-237-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328650-kriza-cini-na-gaz-u-evropi-zumovlena-zaleznistu-vid-importu-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328650-kriza-cini-na-gaz-u-evropi-zumovlena-zaleznistu-vid-importu-evrokomisar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328597-respublikanci-v-senati-ssa-vnesli-propoziciu-aka-dozvolit-uniknuti-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328597-respublikanci-v-senati-ssa-vnesli-propoziciu-aka-dozvolit-uniknuti-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328597-respublikanci-v-senati-ssa-vnesli-propoziciu-aka-dozvolit-uniknuti-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328597-respublikanci-v-senati-ssa-vnesli-propoziciu-aka-dozvolit-uniknuti-defoltu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328606-tureccina-ratifikuvala-parizku-klimaticnu-ugodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328606-tureccina-ratifikuvala-parizku-klimaticnu-ugodu.html


 

ПАРЄ не має підтверджувати повноваження 

делегації РФ – російський опозиціонер 

Парламентська Асамблея Ради Європи під час 
щорічного підтвердження повноважень 

делегацій країн-учасниць у січні має не 

підтримувати заявку

 

 

У Швеції скасували щеплення молоді 

вакциною Moderna 

Швеція зупинила використання вакцини 
виробництва Moderna від хвороби COVID-19 

для людей, які народилися 1991 року та 

пізніше, після повідомлень про можливі 

рідкісні побічні ефекти, такі як міокардит.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський призначив шістьох послів 

Президент Володимир Зеленський своїми 

указами призначив шістьох послів України.

 

 

Штайнмаєр на заходах у Бабиному Яру: 

«Мені важливо сьогодні бути тут» 

Федеральний президент Німеччини Франк-

Вальтер Штайнмаєр заявив, що йому важливо 

бути сьогодні на заходах на вшанування 80-их 

роковин трагедії Бабиного Яру.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328572-pare-ne-mae-pidtverdzuvati-povnovazenna-delegacii-rf-rosijskij-opozicioner.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328572-pare-ne-mae-pidtverdzuvati-povnovazenna-delegacii-rf-rosijskij-opozicioner.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328497-u-svecii-skasuvali-seplenna-molodi-vakcinou-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3328497-u-svecii-skasuvali-seplenna-molodi-vakcinou-moderna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328600-zelenskij-priznaciv-sistoh-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328600-zelenskij-priznaciv-sistoh-posliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328584-stajnmaer-na-zahodah-u-babinomu-aru-meni-vazlivo-sogodni-buti-tut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328584-stajnmaer-na-zahodah-u-babinomu-aru-meni-vazlivo-sogodni-buti-tut.html


 

Нові дослідження свідчать, що в Бабиному 

Яру стратили близько 200 тисяч людей – 

Зеленський 

Скільки людей нацисти стратили у Бабиному 

Яру досі не знає ніхто, сьогодні нові 

дослідження свідчать, що йдеться не про 100 

тисяч, а близько 200 тисяч людей. 

 

 

ФСБ РФ могла знати про українську 

спецоперацію щодо «вагнерівців» з травня - 

Безугла 

Тимчасова слідча комісія щодо “вагнерівців” 

отримала інформацію від розвідувальних 

органів про те, що російські спецслужби могли 
знати про спеціальні заходи, які проводились 

українською стороною ще з травня 2020 року. 

 

Латвія планує міжнародну конференцію з 

питань окупації Криму 

Саейм Латвії готовий до активної роботи в 

межах Кримської платформи.

 

 

Міністр закордонних справ Туреччини 

відвідає Україну 

У Львові 7-8 жовтня пройде дев’яте засідання 
спільної групи стратегічного планування 

України та Туреччини, в якому на запрошення 

міністра 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328552-novi-doslidzenna-svidcat-so-v-babinomu-aru-stratili-blizko-200-tisac-ludej-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328552-novi-doslidzenna-svidcat-so-v-babinomu-aru-stratili-blizko-200-tisac-ludej-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328552-novi-doslidzenna-svidcat-so-v-babinomu-aru-stratili-blizko-200-tisac-ludej-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328552-novi-doslidzenna-svidcat-so-v-babinomu-aru-stratili-blizko-200-tisac-ludej-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328611-fsb-rf-mogli-znati-pro-ukrainsku-specoperaciu-sodo-vagnerivciv-z-travna-bezugla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328611-fsb-rf-mogli-znati-pro-ukrainsku-specoperaciu-sodo-vagnerivciv-z-travna-bezugla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328611-fsb-rf-mogli-znati-pro-ukrainsku-specoperaciu-sodo-vagnerivciv-z-travna-bezugla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328611-fsb-rf-mogli-znati-pro-ukrainsku-specoperaciu-sodo-vagnerivciv-z-travna-bezugla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3328578-latvia-planue-miznarodnu-konferenciu-z-pitan-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3328578-latvia-planue-miznarodnu-konferenciu-z-pitan-okupacii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328630-ministr-zakordonnih-sprav-tureccini-vidvidae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328630-ministr-zakordonnih-sprav-tureccini-vidvidae-ukrainu.html


 

У Посольстві США попереджають українців 

про візове шахрайство 

У Посольстві Сполучених Штатів Америки в 
Україні попереджають українців про візове 

шахрайство. 

 

У тюрмах ОРДЛО людей катують, 

вимагають гроші і не надають меддопомогу 

- Денісова 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова звертає увагу представників 
ООН, Червоного Хреста і ОБСЄ на порушення 

порушених прав 

 

Малі альянси зміцнять зовнішню політику 

України — глава Інституту безпеки Східної 

Європи 

Люблінський трикутник і подібні союзи 

допоможуть Україні підвищити ефективність 

зовнішньої політики. 

 

ПАР хоче досліджувати Антарктику з 

використанням українського криголама 

Південно-Африканська Республіка зацікавлена 

у проведенні спільних досліджень науковцями 
України в Антарктиці, зокрема з 

використанням можливостей нового 

українського науково-дослідного криголама.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328457-u-posolstvi-ssa-poperedzaut-ukrainciv-pro-vizove-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328457-u-posolstvi-ssa-poperedzaut-ukrainciv-pro-vizove-sahrajstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3328616-u-turmah-ordlo-ludej-katuut-vimagaut-grosi-i-ne-nadaut-meddopomogu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3328616-u-turmah-ordlo-ludej-katuut-vimagaut-grosi-i-ne-nadaut-meddopomogu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3328616-u-turmah-ordlo-ludej-katuut-vimagaut-grosi-i-ne-nadaut-meddopomogu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3328616-u-turmah-ordlo-ludej-katuut-vimagaut-grosi-i-ne-nadaut-meddopomogu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328656-mali-alansi-zmicnat-zovnisnu-politiku-ukraini-glava-institutu-bezpeki-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328656-mali-alansi-zmicnat-zovnisnu-politiku-ukraini-glava-institutu-bezpeki-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328656-mali-alansi-zmicnat-zovnisnu-politiku-ukraini-glava-institutu-bezpeki-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328656-mali-alansi-zmicnat-zovnisnu-politiku-ukraini-glava-institutu-bezpeki-shidnoi-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328478-par-hoce-doslidzuvati-antarktiku-z-vikoristannam-ukrainskogo-krigolama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328478-par-hoce-doslidzuvati-antarktiku-z-vikoristannam-ukrainskogo-krigolama.html


УКРАЇНА 

 

Рада розгляне відкликання Разумкова з 

посади спікера 

Народні депутати на засіданні парламенту в 
четвер розглянуть питання про відкликання 

Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної 

Ради. 

 

Довибори у ВР: ЦВК змінила прізвище 

«двійника» кандидата 

Центральна виборча комісія змінила ім’я 

одного із зареєстрованих кандидатів у народні 
депутати на проміжних виборах до Верховної 

Ради в 

 

Профспілка просить владу втрутитися у 

ситуацію з блокуванням рахунків 

Енергоатому 

Профспілка працівників атомної енергетики та 

промисловості звернулася до Президента та 
Кабінету Міністрів з проханням втрутитися в 

ситуацію з блокуванням рахунків Енергоатому 

Державною виконавчою службою. 

 

 

Поліція цьогоріч передала до суду 17 справ 

щодо злочинів проти журналістів 

Поліція за 9 місяців нинішнього року 
направила до суду 17 кримінальних 

проваджень щодо злочинах проти журналістів.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3328681-rada-rozglane-vidklikanna-razumkova-z-posadi-spikera.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328626-policia-cogoric-peredala-do-sudu-17-sprav-sodo-zlociniv-proti-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328626-policia-cogoric-peredala-do-sudu-17-sprav-sodo-zlociniv-proti-zurnalistiv.html


 

На Дніпропетровщині звели ще один 

мінісиротинець - фото 

У селі Богданівка на Дніпропетровщині за 
програмою "Велике будівництво" звели ще 

один малий груповий будинок для дітей-сиріт.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні на сім копійок 

Національний банк України на четвер, 7 

жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 26,3503 грн за долар.

 

 

В Україні – 15 125 нових випадків 

коронавірусу 

В Україні минулої доби виявлено 15 125 

випадків зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби шість разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 6 порушень режиму припинення 

вогню.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328554-na-dnipropetrovsini-zveli-se-odin-minisirotinec-foto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3328554-na-dnipropetrovsini-zveli-se-odin-minisirotinec-foto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328675-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-na-sim-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3328675-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-na-sim-kopijok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328677-v-ukraini-15-125-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328677-v-ukraini-15-125-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
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СУСПІЛЬСТВО 

 

7 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні хороший день для прийняття 

важливих рішень 

 

У Twitch стався масштабний витік даних – 

ЗМІ 

Понад 100 гігабайтів даних популярної 

платформи зі стрімінгу Twitch були 
опубліковані в мережі Інтернет у середу, 6 

жовтня.

 

 

Голосовий асистент Alexa дає більше часу, 

щоб сформулювати думку 

Нова функція голосового асистента Alexa від 

компанії Amazon надає користувачам більше 
часу для формулювання свого питання перед 

тим як відповісти. 

 

Створення Меморіального комплексу 

«Бабин Яр» займе щонайменше 5 років - 

Наглядова рада 

Основу Меморіального комплексу в Бабиному 

Яру планується створити протягом п'яти років.
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У Данії заборонять працедавцям питати 

кандидатів про вік 

Уряд Данії, профспілки та місцева влада 
домовилися про угоду, спрямовану на 

скорочення існуючого браку робочої сили в 

країні. 

 

 

Призер Docudays UA стрічка «Май далеко - 

май добре» 7 жовтня виходить у прокат 

7 жовтня виходить у кінотеатральний прокат 

призер Docudays UA — стрічка Ганни 

Ярошевич "Май далеко ― май добре". 

 

На півночі Туреччини випав перший сніг, а 

в Анталії ще купаються 

У північних провінціях Туреччини випав 

перший сніг, тоді як на узбережжі 

Середземного моря триває курортний сезон.

 

 

7 жовтня. Пам’ятні дати 

Всесвітній день дій за гідну працю.  
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