
                        Єдина країна – Україна і Світ 11.10.21 

 

 

ТОП 

 

Десятки тисяч поляків вийшли на акцію 

«Залишаюся в ЄС» 

Кількадесят тисяч людей зібралися в неділю 

ввечері у центрі Варшави на антиурядову 

маніфестацію під гаслом “Залишаюся в ЄС”.

 

 

У Саакашвілі захворювання крові, його 

здоров'я погіршується - особистий лікар 

Особистий лікар Міхеїла Саакашвілі, який 

сьогодні відвідав його у в'язниці, заявив про 
погіршення стану здоров'я експрезидента 

Грузії на десятий день голодування. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330611-u-varsavi-vidbulasa-bagatotisacna-manifestacia-zalisausa-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330611-u-varsavi-vidbulasa-bagatotisacna-manifestacia-zalisausa-v-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330614-u-saakasvili-ridkisne-zahvoruvanna-krovi-jogo-zdorova-pogirsuetsa-osobistij-likar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330614-u-saakasvili-ridkisne-zahvoruvanna-krovi-jogo-zdorova-pogirsuetsa-osobistij-likar.html


 

Отруєння алкоголем у РФ: померли вже 34 

жителі Оренбурзької області 

Кількість померлих унаслідок уживання 
контрафактного алкоголю в Оренбурзькій 

області Росії зросла до 34. 

 

Франція перемогла Іспанію і виграла Лігу 

націй УЄФА 

Футболісти національної збірної Франції 

обіграли команду Іспанії і стали переможцями 

другого розіграшу Ліги націй УЄФА.

 

 

Науковці з'ясували, де саме на Марсі треба 

шукати сліди життя 

Фахівці агенції NASA впевнені, що відправили 

марсохід Perseverance саме в те місце, де 
можна знайти сліди давнього життя на 

Червоній планеті.

 

 

У світі зафіксували 238,6 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 11 жовтня зафіксували 

238 652 893 випадки зараження коронавірусом.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330648-otruenna-alkogolem-u-rf-pomerli-vze-34-ziteli-orenburzkoi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330648-otruenna-alkogolem-u-rf-pomerli-vze-34-ziteli-orenburzkoi-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3330615-francia-peremogla-ispaniu-i-vigrala-ligu-nacij-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3330615-francia-peremogla-ispaniu-i-vigrala-ligu-nacij-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3330642-naukovci-zasuvali-de-same-na-marsi-treba-sukati-slidi-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3330642-naukovci-zasuvali-de-same-na-marsi-treba-sukati-slidi-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330656-u-sviti-zafiksuvali-2386-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330656-u-sviti-zafiksuvali-2386-miljona-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Держдеп назвав переговори з Талібаном 

відкритими і професійними 

Перемовини між США і Талібаном, які 
завершилися в Катарі, були відкритими і 

професійними, заявляють в американському 

зовнішньополітичному відомстві. 

 

Президент Австрії сьогодні приведе до 

присяги нового канцлера 

Федеральний президент Австрії Александер 

Ван дер Беллен у понеділок, 11 жовтня, 
приведе до присяги нового федерального 

канцлера Александера Шалленберга, який до 

цього обіймав посаду міністрі закордонних 

справ.

 

 

У Штатах викрили подружжя, яке 

торгувало секретами про атомні субмарини 

У США затримали військового інженера і його 

дружину, які намагалися продати за кордон 
секретні дані про американські атомні підводні 

човни. 

 

Обвал будинку в Батумі: прокуратура 

висунула обвинувачення затриманим 

Прокуратура Грузії висунула обвинувачення 

трьом затриманим у справі про обрушення 

житлового будинку в Батумі, внаслідок чого 

загинули дев'ятеро осіб.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330645-u-derzdepi-peregovori-z-talibanom-nazvali-vidkritimi-i-profesijnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330645-u-derzdepi-peregovori-z-talibanom-nazvali-vidkritimi-i-profesijnimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330605-prezident-avstrii-u-ponedilok-privede-do-prisagi-novogo-kanclera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330605-prezident-avstrii-u-ponedilok-privede-do-prisagi-novogo-kanclera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330641-u-statah-vikrili-podruzza-ake-torguvalo-sekretami-pro-atomni-submarini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330641-u-statah-vikrili-podruzza-ake-torguvalo-sekretami-pro-atomni-submarini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330638-obval-budinku-v-batumi-prokuratura-visunula-obvinuvacenna-zatrimanim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330638-obval-budinku-v-batumi-prokuratura-visunula-obvinuvacenna-zatrimanim.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна отримала від США партію 

військової допомоги 

До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" 
прибула партія додаткової безпекової 

допомоги від США Збройним силам України. 

 

У Росії та Криму відбудуться три суди у 

справах громадян України - Денісова 

У Росії та тимчасово окупованому Криму 11 

жовтня відбудуться три судові засідання у 
справах стосовно незаконно затриманих 

громадян України.

 

УКРАЇНА  

 

Зеленський: Донька не хоче, щоб я йшов на 

другий термін 

Дочка вмовляє Володимира Зеленського не йти 

на другий президентський термін, але глава 
держави прийме рішення залежно від того, чи 

виконає він

 

 

Експерти виявили в організмі Полякова 

метадон - речник МВС 

В організмі Антона Полякова експерти 
виявили  метадон, слідство розглядає дві версії 

смерті народного депутата.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3330527-v-ukrainu-pribula-partia-dodatkovoi-bezpekovoi-dopomogi-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3330527-v-ukrainu-pribula-partia-dodatkovoi-bezpekovoi-dopomogi-vid-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3330646-u-rosii-ta-krimu-vidbudutsa-tri-sudi-u-spravah-gromadan-ukraini-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3330646-u-rosii-ta-krimu-vidbudutsa-tri-sudi-u-spravah-gromadan-ukraini-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330607-zelenskij-donka-ne-hoce-sob-a-jsov-na-drugij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3330607-zelenskij-donka-ne-hoce-sob-a-jsov-na-drugij-termin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330619-eksperti-viavili-v-organizmi-polakova-metadon-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330619-eksperti-viavili-v-organizmi-polakova-metadon-mvs.html


 

Енергоефективність має стати 

національною ідеєю - Домбровський 

Енергоефективність має стати національною 
ідеєю не тільки для держави, а й для всіх 

вітчизняних компаній, які хочуть зайняти гідне 

місце на світових 

 

На Запоріжжі в аграрних рейдерів поліція 

вилучила арсенал зброї 

На Запоріжжі група озброєних людей 

погрожувала забрати у фермера врожай і 
примушувала переоформити право власності 

на майно. 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на понеділок, 11 
жовтня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 26,3515 грн за долар.

 

 

В Україні – 8 832 нові випадки коронавірусу 

Минулої доби в Україні зареєстровано 8 832 

нові підтверджені випадки коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329857-energoefektivnist-mae-stati-nacionalnou-ideeu-dombrovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3329857-energoefektivnist-mae-stati-nacionalnou-ideeu-dombrovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3330632-na-zaporizzi-v-agrarnih-rejderiv-vilucili-arsenal-zbroi-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3330632-na-zaporizzi-v-agrarnih-rejderiv-vilucili-arsenal-zbroi-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330664-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3330664-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330667-v-ukraini-8-832-novi-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330667-v-ukraini-8-832-novi-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці минулої доби 10 разів 

зривали «тишу» в зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські 
окупаційні війська 10 разів порушували режим 

припинення вогню, з них 2 рази із 

застосуванням

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україна перейде на зимовий час в останню 

неділю жовтня 

У ніч проти 31 жовтня, неділі, о 4 годині ранку 
українці переходять на зимовий час, тобто 

переводять стрілки годинника на 1 (одну) 

годину назад. 

 

У Брюсселі десятки тисяч людей 

мітингували проти кліматичних змін 

У центрі столиці Бельгії 10 жовтня десятки 

тисяч людей вимагали більш рішучих кроків 

задля боротьби проти змін клімату.

 

 

Артист московського Большого театру 

загинув під час вистави 

У Большому театрі в Москві під час вистави 
"Садко" артист зазнав смертельної травми, 

потрапивши під декорації, які опускалися. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3330650-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-10-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3330650-rosijski-najmanci-minuloi-dobi-10-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330564-ukraina-perejde-na-zimovij-cas-v-ostannu-nedilu-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330564-ukraina-perejde-na-zimovij-cas-v-ostannu-nedilu-zovtna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330597-u-brusseli-desatki-tisac-ludej-mitinguvali-proti-klimaticnih-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330597-u-brusseli-desatki-tisac-ludej-mitinguvali-proti-klimaticnih-zmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330628-artist-moskovskogo-bolsogo-teatru-zaginuv-pid-cas-vistavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3330628-artist-moskovskogo-bolsogo-teatru-zaginuv-pid-cas-vistavi.html


 

Залужний упевнений, що Український 

військовий забіг стане щорічним 

Український військовий забіг Military Run UA, 
який сьогодні вперше відбувся в Києві, стане 

щорічним, переконаний головнокомандувач 

ЗСУ Валерій Залужний.

 

 

Букмекери дали прогноз на матч Україна - 

Боснія і Герцеговина 

Національна збірна України з футболу у 
вівторок, 12 жовтня, проведе свій сьомий матч 

кваліфікації чемпіонату світу-2022, в якому 

«синьо-жовті» у Львові прийматимуть команду 

Боснії і Герцеговини. 

 

Компанія Blue Origin відклала туристичний 

політ у космос 

Компанія Blue Origin мільярдера Джозефа 

Безоса оголосила про перенесення через 
погодні умови польоту космічного корабля 

New Shepard з екіпажем туристів.

 

 

11 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, за ініціативою ООН, у світі 

відзначається Міжнародний день дівчаток
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330609-zaluznij-upevnenij-so-ukrainskij-vijskovij-zabig-stane-soricnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3330609-zaluznij-upevnenij-so-ukrainskij-vijskovij-zabig-stane-soricnim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3330393-bukmekeri-dali-prognoz-na-matc-ukraina-bosnia-i-gercegovina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3330393-bukmekeri-dali-prognoz-na-matc-ukraina-bosnia-i-gercegovina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3330636-kompania-blue-origin-vidklala-turisticnij-polit-u-kosmos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3330636-kompania-blue-origin-vidklala-turisticnij-polit-u-kosmos.html
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