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ТОП 

 

У Конгресі США закликали Байдена 

негайно запровадити санкції проти Nord 

Stream 2 

Адміністрація Президента США Джо Байдена 

повинна негайно застосувати санкції проти 

компанії-оператора Nord Stream 2, оскільки 

Росія вже зараз

 

 

Україна закликає ОБСЄ розпочати 

дистанційний моніторинг ситуації в 

окупованому Криму 

Україна закликає СММ ОБСЄ розпочати 

дистанційний моніторинг ситуації в Криму та 

вітає кроки Місії з опитування людей на 

адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329363-u-kongresi-ssa-zaklikali-bajdena-negajno-zaprovaditi-sankcii-proti-nord-stream-2.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329363-u-kongresi-ssa-zaklikali-bajdena-negajno-zaprovaditi-sankcii-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329433-ukraina-zaklikae-obse-rozpocati-distancijnij-monitoring-situacii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329433-ukraina-zaklikae-obse-rozpocati-distancijnij-monitoring-situacii-v-okupovanomu-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329433-ukraina-zaklikae-obse-rozpocati-distancijnij-monitoring-situacii-v-okupovanomu-krimu.html


 

Резолюція ЄП щодо Білорусі пропонує 

притягнути Лукашенка до відповідальності 

Європейський Парламент під час пленарного 

засідання у Страсбурзі прийняв жорстку 

резолюцію щодо подій в Білорусі після так 

званих виборів від 9 серпня

 

 

Помер депутат Верховної Ради Поляков, 

йому стало зле в таксі 

До поліції Києва 8 жовтня надійшла 

інформація про те, що у Дніпровському районі 

столиці виявили мертвим народного депутата 

України Антона Полякова. 

 

Марина Круть перемогла у конкурсі на 

створення пісні для Дитячого Євробачення 

Суспільний мовник оголосив результати 

мистецького конкурсу на створення пісні для 

Національного відбору на участь у Дитячому 

пісенному конкурсі "Євробачення-2021".

 

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 237,5 мільйона 

У світі станом на ранок 08 жовтня зафіксували 

237 550 924 випадки зараження коронавірусом.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329420-rezolucia-ep-sodo-bilorusi-proponue-pritagnuti-lukasenka-do-vidpovidalnosti.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329461-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-2375-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329461-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-2375-miljona.html


СВІТ 

 

Сенат США підтримав тимчасову 

ініціативу, що дозволить уникнути дефолту 

Сенат США  ухвалив тимчасову угоду, яка 

передбачає можливість збільшення ліміту 

державного боргу на період до грудня 

нинішнього року, щоби уникнути загрози 

дефолту національної економіки США. 

 

Bellingcat назвав фейком поширений від 

їхнього імені трейлер фільму про 

«вагнерівців» 

Міжнародна група Bellingcat назвала фейком 

трейлер фільму про “вагнерівців”, який почали 

поширювати в Інтернеті під авторством цієї 

команди журналістів-розслідувачів, і 

наголосила, що над власним фільмом 

продовжує працювати.

 

 

Атомний підводний човен ВМС США 

зіткнувся з невідомим об'єктом 

Атомний підводний човен ВМС США USS 

Connecticut зіткнувся з невідомим об'єктом в 

міжнародних водах Індо-Тихоокеанського 

регіону 2 жовтня. 

 

 

США проводять таємну підготовку військ 

Тайваню – WSJ 

Підрозділи сил спеціальних операцій, а також 

Морської піхоти США проводять таємні 

операції з навчання сухопутних військ 

Тайваню в контексті широких зусиль щодо 

посилення оборони острова на тлі зростаючої 

мілітарної загрози з боку Китаю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329439-senat-ssa-progolosuvav-timcasovu-iniciativu-so-dozvolit-uniknuti-defoltu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329457-ssa-provodat-taemnu-pidgotovku-vijsk-tajvanu-wsj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329457-ssa-provodat-taemnu-pidgotovku-vijsk-tajvanu-wsj.html


 

Перехід на безвідходне виробництво може 

убезпечити бізнес від енергокриз - експерт 

ЄБРР 

Переорієнтування малого й середнього бізнесу 

(МСБ) на безвідходне виробництво, поміж 

іншого, убезпечить його від енергетичних 

криз.

 

 

Штати готові вести переговори з КНДР без 

попередніх умов – Держдеп 

Адміністрація США готова до конструктивних 

переговорів з північнокорейським режимом без 

висунення будь-яких попередніх умов, з метою 

полегшення гуманітарної ситуації в країні, а 

також зменшення загроз безпеці союзникам 

США у регіоні.

 

 

У Німеччині почався процес над 100-річним 

колишнім ССівцем 

У Бранденбурзі-на-Гавелі в четвер розпочався 

процес над колишнім охоронцем СС 

концтабору «Заксенгаузен». 

 

В Ізраїлі одночасно звільнилися майже три 

тисячі лікарів 

В Ізраїлі понад 2 500 лікарів-інтернів масово 

звільнилися сьогодні на знак протесту проти 

26-годинної зміни, яку вони змушені 

працювати.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329357-perehid-na-bezvidhodne-virobnictvo-moze-ubezpeciti-biznes-vid-energokriz-ekspert-ebrr.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329392-stati-gotovi-vesti-peregovori-z-kndr-bez-poperednih-umov-derzdep.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329370-v-izraili-odnocasno-zvilnilisa-majze-tri-tisaci-likariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3329370-v-izraili-odnocasno-zvilnilisa-majze-tri-tisaci-likariv.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Новопризначена заступниця помічника 

Держсекретаря США пообіцяла Україні 

підтримку реформ 

Під час свого першого візиту новопризначена 

заступниця помічника Державного секретаря 

США з питань Європи та Євразії Робін 

Данніган

 

 

Україна в ОБСЄ: Мета Росії – підкорити 

український народ 

Україна залишається відданою політико-

дипломатичному врегулюванню розпочатого 

Росією конфлікту, однак це бажання 

впирається у неготовність Кремля до 

справжнього миру та його прагнення 

підкорити український народ.

 

 

Україна в ОБСЄ: Росія тримає біля кордону 

19 батальйонно-тактичних груп 

Незважаючи на завершення російських 

військових навчань "Запад 2021" біля кордону 

з Україною досі залишаються 19 батальйонно-

тактичних груп (БТГр)

 

УКРАЇНА 

 

Рада заслухає Галущенка та продовжить 

розгляд питання призначення спікера 

Народні депутати на пленарному засіданні у 

п‘ятницю під час години запитань до уряду 

заслухають доповідь міністра енергетики 

Германа Галущенка про 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329355-novopriznacena-zastupnica-pomicnika-derzsekretara-ssa-poobicala-ukraini-pidtrimku-reform.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329355-novopriznacena-zastupnica-pomicnika-derzsekretara-ssa-poobicala-ukraini-pidtrimku-reform.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329463-rada-zasluhae-galusenka-ta-prodovzit-rozglad-pitanna-priznacenna-spikera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329463-rada-zasluhae-galusenka-ta-prodovzit-rozglad-pitanna-priznacenna-spikera.html


 

Єрмак зібрав перше засідання робочої групи 

для мінімізації загроз від газогонів в обхід 

України 

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

провів установче засідання робочої групи з 

напрацювання пропозицій щодо окремих 

загроз у безпековій та енергетичній сферах 

України.  

 

 

В Офісі Президента обговорили питання 

відновлення роботи Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів 

В Офісі Президента України відбулася робоча 

зустріч щодо імплементації судової реформи, 

під час якої було обговорено питання 

відновлення роботи 

 

 

Ще одному активісту в окупованому Криму 

продовжили арешт на три місяці 

В окупованому Криму «суд» продовжив на три 

місяці запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою активісту Рустему Таїрову.

 

 

Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо 

покарання за підробку довідки про 

щеплення 

 Комітет Верховної Ради з питань здоров’я 

нації, медичної допомоги та медичного 

страхування підтримав законопроєкт щодо 

встановлення 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329374-ermak-zibrav-perse-zasidanna-robocoi-grupi-dla-minimizacii-zagroz-vid-gazogoniv-v-obhid-ukraini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3329398-se-odnomu-aktivistu-v-okupovanomu-krimu-prodovzili-arest-na-tri-misaci.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3329403-komitet-vr-pidtrimav-zakonoproekt-sodo-pokaranna-za-pidrobku-dovidki-pro-seplenna.html


 

МОЗ оновило стандарти охорони здоров’я 

при туберкульозі 

Міністерство охорони здоров’я України 

оприлюднило наказ №2161 «Про внесення змін 

до стандартів охорони здоров’я при 

туберкульозі».

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,33 

Національний банк України на п'ятницю, 8 

жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 26,3314 грн за долар.

 

 

В Україні виявили 16 362 нових випадки 

коронавірусу 

За добу 07 жовтня 2021 року в Україні 

зафіксовано 16 362 нових підтверджених 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з 

них дітей – 1 553, медпрацівників – 431).

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти поранили у зоні ООС 

українського військового 

Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські 

окупаційні війська 6 разів порушували режим 

припинення вогню. Внаслідок ворожого 

обстрілу один військовослужбовець дістав 

поранення.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329394-moz-onovilo-standarti-ohoroni-zdorova-pri-tuberkulozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329394-moz-onovilo-standarti-ohoroni-zdorova-pri-tuberkulozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329468-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2633.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329468-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2633.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329465-v-ukraini-viavili-16-362-novih-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329465-v-ukraini-viavili-16-362-novih-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3329459-okupanti-poranili-u-zoni-oos-ukrainskogo-vijskovogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3329459-okupanti-poranili-u-zoni-oos-ukrainskogo-vijskovogo.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

8 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні слід стримувати негативні емоції 

 

Цукерберг після маштабного збою Facebook 

потрапив на обкладинку Тime 

Журнал Time присвятив свою свіжу 

обкладинку Марку Цукербергу після 

нещодавного глобального збою соцмережі 

Facebook. 

 

 

 

У роботі Wikipedia стався збій 

Користувачі поскаржились на збій в роботі 

онлайн-енциклопедії Wikipedia.

 

 

Нові маршрути та швидкість: Укрзалізниця 

презентувала графік руху поїздів на 2022 рік 

У АТ “Українська залізниця” презентували 

графік руху пасажирських поїздів на 2022 рік, 

у якому передбачені нові маршрути та змінена 

швидкість транспортних засобів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3329349-8-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3329349-8-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329382-cukerberg-pisla-mastabnogo-zbou-facebook-potrapiv-na-obkladinku-time.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329382-cukerberg-pisla-mastabnogo-zbou-facebook-potrapiv-na-obkladinku-time.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329368-u-roboti-wikipedia-stavsa-zbij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329368-u-roboti-wikipedia-stavsa-zbij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329386-novi-marsruti-ta-svidkist-ukrzaliznica-prezentuvala-grafik-ruhu-poizdiv-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3329386-novi-marsruti-ta-svidkist-ukrzaliznica-prezentuvala-grafik-ruhu-poizdiv-na-2022-rik.html


 

Samsung розробив «розумний пластир» з 

дисплеєм, що розтягується 

Компанія Samsung замість традиційного смарт-

годинника або браслетів пропонує 

використовувати гнучкий дисплей, що 

розтягується, з інтегрованими датчиками, які 

кріпляться прямо на шкіру.

 

 

У Хмельницькому проведуть триденний 

фестиваль аматорського театру 

У Хмельницькому з 8 по 10 жовтня проведуть 

Всеукраїнський фестиваль аматорського театру 

"АКТ Другий. Урбаністичний".

 

 

8 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні своє професійне свято відзначають 

українські юристи

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329351-samsung-rozrobiv-rozumnij-plastir-z-displeem-so-roztaguetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3329351-samsung-rozrobiv-rozumnij-plastir-z-displeem-so-roztaguetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3329429-u-hmelnickomu-provedut-tridennij-festival-amatorskogo-teatru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3329429-u-hmelnickomu-provedut-tridennij-festival-amatorskogo-teatru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328731-8-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3328731-8-zovtna-pamatni-dati.html

