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ТОП 

 

Мінекономіки ФРН не консультувалось з 

Україною щодо сертифікації Nord Stream 2 - 

Вітренко 

Голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко 

заявив, що Мінекономіки Німеччини не 

консультувалося з Україною з приводу 

сертифікації Nord Stream 2.

 

 

Саакашвілі відмовився переводитися до 

тюремної лікарні - адвокат 

Колишній президент Грузії Михайло 

Саакашвілі відмовляється від переведення до 

тюремної лікарні в Глдані, при цьому йому вже 

двічі 
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В Одеському COVID-центрі закінчився 

кисень: пацієнтів перевозять в інші лікарні 
ФОТО, ВІДЕО 

На одеській Слобідці в лікарні не вистачає 

кисню для хворих COVID-19, пацієнтів 

терміново перевозять з однієї клініки в іншу.

 

Forbes назвав Маска найбагатшою 

людиною в історії 

У понеділок ринкова вартість компанії Tesla 

перевищила 1 трильйон доларів, а її 

гендиректор Ілон Маск став найбагатшою 

людиною в історії людства завдяки великому 

замовленню автомобілів компанією Hertz та 

оприлюдненому звіту про прибутки.

 

 

«Російське» шампанське: французькі 

винороби домоглися мораторію на 

виконання закону РФ 

Французьке ігристе вино, вироблене в регіоні 

Шампань, зможе називатися шампанським у 

Росії та використати відповідне маркування 

кирилицею щонайменше до 31 грудня.

 

 

Стало відомо, коли у прокат вийде 

продовження фільму «Дюна» 

Кінокомпанія Legendary оголосила про роботу 

над продовженням культового фільму "Дюна" 

Дені Вільнева.
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У світі зафіксували понад 245 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 

245 285 659 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Байден хоче переговорів віч-на-віч з лідером 

КНР – Білий дім 

Глава Білого дому Джо Байден вважає, що в 

умовах протистояння між США й Китаєм 

важливо мати можливість провести особисті 

предметні переговори на 

 

Штати тиснутимуть на ОПЕК для зниження 

цін на пальне – Білий дім 

Команда з питань національної безпеки Білого 

дому здійснюватиме подальший тиск на 

Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) з 

метою збільшення поставок нафтопродуктів та 

зниження цін на пальне.

 

 

Британський суд залишив у силі штраф для 

пропагандистів Russia Today 

Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив 

скаргу російського прогандистського 

телеканалу Russia Today (RT) на рішення суду 

першої інстанції про накладення штрафу в 

розмірі 200 000 фунтів стерлінгів. 
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Штати виступили проти планів Ізраїлю 

розширити поселення на Західному березі 

Офіційний Вашингтон висловив рішучу 

позицію проти планів Ізраїлю щодо побудови 

нових поселень на окупованому Західному 

березі річки Йордан, 

 

Уряд Польщі поповнився шістьма новими 

міністрами 

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 

під час пресконференції у вівторок оголосив 

про зміни в уряді: призначення шістьох нових 

міністрів і одного віцепрем'єр-міністра. 

 

 

Теракт ІДІЛ в Іраку забрав щонайменше 10 

життів 

Унаслідок улаштованого ІДІЛ теракту на сході 

Іраку загинули щонайменше десятеро людей, 

ще 12 отримали поранення.

 

 

Єлизавета ІІ не поїде на кліматичний саміт 

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ не 

буде присутня на Конференції сторін Рамкової 

конвенції ООН з питань зміни клімату – 

COP26.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський вніс зміни до Указу про відбір 

кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від 

України 

Президент Володимир Зеленський вніс зміни 

до Указу “Про конкурс із добору кандидатів 

для обрання суддею Європейського суду з прав 

людини від України”. 

 

 

Україна і Польща повинні спільно боротися 

з російською дезінформацією – експерти 

Країни регіону, зокрема Україна і Польща, 

повинні об’єднати свої зусилля в боротьбі з 

російською дезінформацією. Ключовим у 

цьому питанні є обмін 

 

 

У четвер дипломати в ООН з ініціативи 

України обговорять, як боротися зі СМА 

Дипломати в ООН від України, Грузії, 

Гондурасу та Литви проведуть у четвер 

віртуальний захід «Підвищення обізнаності 

про СМА у світі задля успішного застосування 

наявних рішень». 

 

Міжпарламентська рада Україна-НАТО: 

Корнієнко розповів про реформи у сфері 

оборони 

Парламент і уряд України продовжують низку 

реформ у сфері національної безпеки та 

оборони, щоб забезпечити просування до 

стандартів НАТО, і
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Радянська влада приховувала єврейську 

ідентичність жертв Бабиного Яру 

Радянська влада всіляко приховувала 

єврейську ідентичність жертв Бабиного Яру, і 

лише повернення української незалежності 

сприяло відновленню справедливості.

УКРАЇНА 

 

В організмі Полякова крім метадону 

знайшли димедрол - Єнін 

Окрім метадону та алкоголю, в організмі 

померлого народного депутата Антона 

Полякова знайшли димедрол, який підсилює 

дію наркотиків. 

 

 

Україна навчилася протистояти 

російському інформаційному впливу – 

Міноборони 

Заступник міністра оборони України Ганна 

Маляр заявляє, що Україна навчилася 

протистояти інформаційному впливу з боку 

Російської Федерації. 

 

Українській сфері інформаційної безпеки не 

вистачає координації - військовий експерт 

Необхідно створити структуру, яка скоординує 

зусилля всіх структур, цивільних та 

військових, що працюють у сфері 

інформаційної безпеки України.  
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За 30 років жертвами торгівлі людьми стали 

260 тисяч українців - Венедіктова 

За роки незалежності 260 тисяч українців стали 

жертвами торгівлі людьми.

 

 

В Україні близько 1,5 мільйона осіб 

вживають наркотики – Венедіктова 

В Україні споживають наркотики від 1 до 1,5 

мільйона громадян. 

 

ЗСУ вперше застосували Bayraktar у зоні 

ООС - знищили гармату окупантів ВІДЕО 

У зоні проведення операції Об’єднаних сил 

вперше відбулося бойове застосування 

розвідувально-ударного безпілотного 

комплексу Bayraktar.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні на сім 

копійок 

Національний банк України на середу, 27 

жовтня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 26,419 грн за долар. 
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В Україні за добу виявили 22 574 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 26 жовтня, виявили 

22 574 випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Минулої доби у зоні ООС — 13 порушень 

«тиші», загинув український боєць 

Упродовж минулої доби, 26 жовтня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 

порушень режиму припинення вогню, 6 з яких 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.   

 

Бойовики обстріляли дрон ОБСЄ біля 

окупованого Мінерального 

Бойовики збройних формувань РФ обстріляли 

безпілотник СММ ОБСЄ малого радіуса дії 

поблизу Мінерального, що на окупованій 

Донеччині. 

 

Місія ОБСЄ за добу нарахувала понад 200 

порушень «тиші» на окупованій Донеччині 

СММ ОБСЄ зафіксувала упродовж минулої 

доби 205 порушень режиму припинення вогню 

у Донецькій області та 3 таких порушення 

режиму на Луганщині.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3339760-v-ukraini-za-dobu-viavili-22-574-vipadki-koronavirusu.html
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Стало відоме ім'я військового, який загинув 

у зоні ООС внаслідок обстрілу 

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними 

військами в зоні проведення Операції 

Об'єднаних сил загинув уродженець 

Полтавщини - сержант Георгій Халіков.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

27 жовтня: народний календар і астровісник 

Зірки радять займатися домашніми справами і 

піклуватися про близьких 

 

Chevrolet представив новий спорткар ФОТО 

Chevrolet, марка автомобілів, що виробляються 

корпорацією General Motors, представила 

новий автомобіль 2023 Chevy Corvette Z06.

 

 

У Меджлісі пропонують визнати Курбан-

Байрам державним святом 

Кримськотатарські активісти пропонують 

визнати перші дні Курбан-Байрама та Ураза-

Байрама офіційними державними святами в 

Україні. 
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На Рівненщині запустили нульовий раунд 

імунізації дітей від поліомієліту - Кузін 

У Рівненській області запустили нульовий 

раунд імунізації дітей від поліомієліту у зв'язку 

з реєстрацією випадку вакциноспорідненого 

поліовірусу типу 2. 

 

Регулятор у США отримав «зелене світло» 

для затвердження дитячої COVID-вакцини 

Рада незалежних експертів Управління з 

контролю за якістю продуктів та медикаментів 

(FDA) рекомендувала агентству дозволити 

застосування вакцини від COVID-19 

виробництва Pfizer/BioNTech для маленьких 

дітей. 

 

На центральному вокзалі Києва перенесли 

пункт вакцинації – як зробити щеплення 

СХЕМА 

Для зручності пасажирів пункт вакцинації від 

коронавірусної хвороби COVID-19 на 

Центральному залізничному вокзалі Києва 

перенесено до Синьої зали.

 

 

27 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні роковини початку розстрілів 

української культурної, наукової та політичної 

еліти в карельському урочищі Сандармох – 

тих, кого називають «розстріляним 

Відродженням»
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