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ТОП 

 

Замороження держборгу США загрожує 

стабільності долара у світі - Байден 

Президент США різко розкритикував 

республіканців у Конгресі, які протидіють 

законодавчому підвищенню ліміту держборг. 

 

 

Саакашвілі назвав умову для припинення 

голодування 

Міхеїл Саакашвілі має намір продовжувати 
голодування у в'язниці, допоки не опиниться 

на волі разом із затриманими прихильниками. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327126-zamorozenna-derzborgu-ssa-zagrozue-stabilnosti-dolara-u-sviti-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327126-zamorozenna-derzborgu-ssa-zagrozue-stabilnosti-dolara-u-sviti-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327145-saakasvili-nazvav-umovu-dla-pripinenna-goloduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327145-saakasvili-nazvav-umovu-dla-pripinenna-goloduvanna.html


 

Світові авіакомпанії домовилися до 2050 

року звести викиди вуглецю до нуля 

Загальна асамблея Міжнародної асоціації 
повітряного транспорту (IATA) ухвалила 

резолюцію, яка передбачає цілковиту відмову 

від викидів вуглецю до 2050 року. 

 

 

У центрі Львова через пожежу перекрили 

рух 

Проїзд у центрі Львова перекрили через 

пожежу в одному з підвалів на вулиці 

Коперника. 

 

Збій у Facebook спричинив злив даних 1,5 

мільярда користувачів 

На тлі масштабного збою в роботі Facebook у 

продажу на одному з хакерських форумів 

з'явилися дані понад 1,5 мільярда користувачів 

цієї соцмережі.

 

 

Лялька Барбі вирушила у «космічний рейс» 

Лялька Барбі, прототипом якої стала італійська 

астронавтка Саманта Крістофоретті, вирушила 

разом із фахівцями Європейського космічного 

агентства у тренувальний рейс.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327112-svitovi-aviakompanii-domovilisa-do-2050-roku-zvesti-vikidi-vuglecu-do-nula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327112-svitovi-aviakompanii-domovilisa-do-2050-roku-zvesti-vikidi-vuglecu-do-nula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327106-u-centri-lvova-cerez-pozezu-perekrili-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327106-u-centri-lvova-cerez-pozezu-perekrili-ruh.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327122-zbij-u-facebook-spriciniv-zliv-danih-15-milarda-koristuvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327122-zbij-u-facebook-spriciniv-zliv-danih-15-milarda-koristuvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327152-lalka-barbi-virusila-u-kosmicnij-rejs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327152-lalka-barbi-virusila-u-kosmicnij-rejs.html


 

У світі зафіксували 236,1 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 05 жовтня зафіксували 

236 169 134 випадки зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Держдеп: Уважно відстежуємо ситуацію із 

затриманням Саакашвілі 

Держдепартамент США уважно стежить за 

розвитком подій навколо затримання у Грузії 

Міхеїла Саакашвілі та закликає Тбілісі 
забезпечити справедливе ставлення до 

експрезидента.

 

 

В ОБСЄ нагадали Росії: оголошення ЗМІ 

іноагентами порушує свободу слова 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Тереза Рібейро закликала російську владу 

відмовитися від практики визначення 

журналістів та медіа як "іноземних агентів". 

 

Посли ЄС дійшли згоди щодо гарантії 

членства для Західних Балкан - ЗМІ 

Лідери країн ЄС зможуть підтвердити гарантії 

майбутнього членства для шести балканських 

країн на саміті, який цієї середи відбудеться у 

Словенії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327158-u-sviti-zafiksuvali-2361-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327158-u-sviti-zafiksuvali-2361-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327118-derzdep-stati-uvazno-vidstezuut-situaciu-iz-zatrimannam-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327118-derzdep-stati-uvazno-vidstezuut-situaciu-iz-zatrimannam-saakasvili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327142-v-obse-nagadali-rosii-ogolosenna-zmi-inoagentami-porusue-svobodu-slova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327142-v-obse-nagadali-rosii-ogolosenna-zmi-inoagentami-porusue-svobodu-slova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327116-posli-es-dijsli-zgodi-sodo-garantii-clenstva-dla-zahidnih-balkan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327116-posli-es-dijsli-zgodi-sodo-garantii-clenstva-dla-zahidnih-balkan.html


 

Туреччина заявляє про спроби проведення 

досліджень в її шельфі у Середземному морі 

Дослідницьке судно Nautical Geo під прапором 
Мальти, яке належить італійській компанії, 

було виведене підрозділами ВМС Туреччини з 

району, де воно мало намір проводити роботи. 

 

 

 

Британія до 2035 року повністю перейде на 

«зелену» електроенергію - Джонсон 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис 
Джонсон оголосив, що до 2035 року всю 

електроенергію в країні отримуватимуть за 

рахунок "зеленої" енергетики.

 

УКРАЇНА  

 

Журналісти «Схем» заявили про напад під 

час інтерв'ю в Укрексімбанку 

Журналісти «Схем» заявляють, що зазнали 

напад під час запису інтерв’ю з головою 
правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером 

прямо у його кабінеті. 

 

 

Для Кривого Рогу тролейбуси й автобуси 

купували за вдвічі завищеною ціною - СБУ 

На Дніпропетровщині Служба безпеки України 

викрила масштабну корупційну схему, яку 

організував керівник одного з комунальних 

підприємств Кривого Рогу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327094-tureccina-zaavlae-pro-sprobi-provedenna-doslidzen-v-ii-selfi-u-seredzemnomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327094-tureccina-zaavlae-pro-sprobi-provedenna-doslidzen-v-ii-selfi-u-seredzemnomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327134-britanii-do-2035-roku-povnistu-perejde-na-zelenu-elektroenergiu-dzonson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327134-britanii-do-2035-roku-povnistu-perejde-na-zelenu-elektroenergiu-dzonson.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327128-zurnalisti-shem-zaavlaut-pro-napad-pid-cas-intervu-v-ukreksimbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327128-zurnalisti-shem-zaavlaut-pro-napad-pid-cas-intervu-v-ukreksimbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327150-dla-krivogo-rogu-trolejbusi-j-avtobusi-kupuvali-za-vdvici-zavisenou-cinou-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327150-dla-krivogo-rogu-trolejbusi-j-avtobusi-kupuvali-za-vdvici-zavisenou-cinou-sbu.html


 

Пожежа в лікарні на Київщині: прокуратура 

відкрила справу 

У зв'язку з пожежею в лікарні Білої Церкви 
відкрито кримінальне провадження за 

фактом порушення вимог пожежної безпеки, 

що спричинило загибель людей.

 

 

В Україні виявили 9 846 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зареєстровано 9 846 

випадків зараження коронавірусом.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 5 
жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 26,5722 грн за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби чотири рази 

зривали «тишу» на сході України 

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі 

проведення операції Об’єднаних сил 

зафіксовано 4 порушення режиму припинення 

вогню. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327130-pozeza-v-likarni-na-kiivsini-prokuratura-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3327130-pozeza-v-likarni-na-kiivsini-prokuratura-vidkrila-spravu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327173-v-ukraini-viavili-9-846-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327173-v-ukraini-viavili-9-846-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327167-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327167-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3327160-okupanti-minuloi-dobi-cotiri-razi-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3327160-okupanti-minuloi-dobi-cotiri-razi-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html


 

Спостерігачі ОБСЄ на вихідних нарахували 

529 порушень «тиші» ЗВІТ 

Місія ОБСЄ зафіксувала за період із вечора 1-
го до вечора 3 жовтня 157 порушень режиму 

припинення вогню в Донецькій області та 372 - 

на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні займаємось лише повсякденними 

справами 

 

 

Facebook назвав причину збою 

Компанія Facebook з’ясувала, що збій у роботі 

соцмережі стався через неправильну зміну 

конфігурації на магістральних 

маршрутизаторах. 

 

 

Apple представить нові ноутбуки MacBook 

Pro - коли чекати новинку 

Компанія Apple планує до кінця жовтня 

представити низку нових продуктів, зокрема 

ноутбуки MacBook Pro.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3327136-sposterigaci-obse-na-vihidnih-narahuvali-529-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3327136-sposterigaci-obse-na-vihidnih-narahuvali-529-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3327124-5-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3327124-5-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327179-facebook-nazvav-pricinu-zbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327179-facebook-nazvav-pricinu-zbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327108-apple-predstavit-novi-noutbuki-macbook-pro-koli-cekati-novinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327108-apple-predstavit-novi-noutbuki-macbook-pro-koli-cekati-novinku.html


 

Акції Facebook падають через 

обвинувачення з боку експрацівниці 

Акції компанії Facebook впали до найнижчого 
рівня з червня в понеділок після зливу 

інформації про те, що соціальна мережа-гігант 

«ставить прибуток над безпекою своїх 

користувачів».  

 

 

Циклон «Шахін» забрав 13 життів в Омані й 

Ірані 

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок 

удару тропічного циклону "Шахін", який 

накрив низку регіонів Оману та Ірану. 

 

Регулятор ЄС рекомендує третю дозу 

COVID-вакцини людям з ослабленим 

імунітетом 

Європейська агенція з лікарських засобів 

(EMA) рекомендувала третю дозу вакцини 
проти коронавірусу для людей з ослабленим 

імунітетом.

 

 

Microsoft випустила Windows 11 

Компанія Microsoft випустила нову операційну 

систему Windows 11 на день раніше обіцяного. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327092-akcii-facebook-padaut-cerez-obvinuvacenna-z-boku-ekspracivnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327092-akcii-facebook-padaut-cerez-obvinuvacenna-z-boku-ekspracivnici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327156-ciklon-sahin-zabrav-13-zittiv-v-irani-j-omani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327156-ciklon-sahin-zabrav-13-zittiv-v-irani-j-omani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327102-regulator-es-rekomendue-tretu-dozu-covidvakcini-ludam-z-oslablenim-imunitetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327102-regulator-es-rekomendue-tretu-dozu-covidvakcini-ludam-z-oslablenim-imunitetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327102-regulator-es-rekomendue-tretu-dozu-covidvakcini-ludam-z-oslablenim-imunitetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3327102-regulator-es-rekomendue-tretu-dozu-covidvakcini-ludam-z-oslablenim-imunitetom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327162-microsoft-vipustila-windows-11.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327162-microsoft-vipustila-windows-11.html


 

Телескоп Hubble показав «танець» двох 

галактик 

Телескоп Hubble зробив фотографію двох 
взаємодіючих галактик NGC 5953 та NGC 

5954.

 

 

Програму «Доступні ліки» розширили 

десятками препаратів 

Програма "Доступні ліки" з 1 жовтня 
розширена препаратами для лікування 

нецукрового діабету, епілепсії, розладів 

психіки та поведінки.

 

5 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Петро Болбочан — 

український військовий, полковник Армії УНР, 
одна з найяскравіших постатей Української 

революції 1917–1921 років
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327098-teleskop-hubble-sfotografuvav-tanec-dvoh-galaktik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3327098-teleskop-hubble-sfotografuvav-tanec-dvoh-galaktik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327138-programu-dostupni-liki-rozsirili-desatkami-preparativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3327138-programu-dostupni-liki-rozsirili-desatkami-preparativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326974-5-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3326974-5-zovtna-pamatni-dati.html

