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ТОП 

 

Кремль, ОРДЛО та Берлін єднає тон 

коментарів про застосування Україною 

Bayraktar - Bild 

Негативна реакція уряду Німеччини на 

використання ЗСУ безпілотника Bayraktar на 

сході України збігається з позицією 
окупаційної «влади» й Росії та демонструє 

справжнє ставлення Берліна до проблеми 

російської агресії. 

 

 

Посольство у США: В Apple підтвердили, 

що Крим - це Україна 

Компанія Apple виправила помилку в одному 

зі своїх застосунків, підтвердивши, що Крим є 

частиною України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340382-kreml-ordlo-ta-berlin-ednae-ton-komentariv-pro-vikoristanna-ukrainou-drona-bayraktar-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340382-kreml-ordlo-ta-berlin-ednae-ton-komentariv-pro-vikoristanna-ukrainou-drona-bayraktar-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340382-kreml-ordlo-ta-berlin-ednae-ton-komentariv-pro-vikoristanna-ukrainou-drona-bayraktar-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340382-kreml-ordlo-ta-berlin-ednae-ton-komentariv-pro-vikoristanna-ukrainou-drona-bayraktar-bild.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340388-posolstvo-u-ssa-v-apple-pidtverdili-so-krim-ce-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3340388-posolstvo-u-ssa-v-apple-pidtverdili-so-krim-ce-ukraina.html


 

Найбільш знаковою книжкою Незалежності 

українці назвали «Справу Василя Стуса» 

Голосуючи у проєкті «30 знакових книжок 
нашої Незалежності», більшість українців 

віддали перевагу книзі «Справа Василя Стуса» 

Вахтанга Кіпіані, що вийшла у видавництві 

Vivat. 

 

 

У Сумах біля власного будинку застрелили 

активіста «Правого сектора» ФОТО 

У Сумах увечері 27 жовтня вбили активіста 

місцевого осередку «Правого сектора» 

Олександра Іваніну. 

 

Окупанти обстріляли з артилерії 

Трьохізбенку, пошкоджені п'ять будинків 

27 жовтня російсько-окупаційні війська 

вчинили обстріл Трьохізбенки на Луганщині, 

застосувавши заборонену Мінськими 

домовленостями артилерію великого калібру.

 

 

У світі зафіксували понад 245,7 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 

понад 245,7 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 222,7 

мільйона осіб.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340357-najbils-znakovou-knizkou-nezaleznosti-ukrainci-nazvali-spravu-vasila-stusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340357-najbils-znakovou-knizkou-nezaleznosti-ukrainci-nazvali-spravu-vasila-stusa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340410-u-sumah-bila-vlasnogo-budinku-zastrelili-aktivista-pravogo-sektora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340410-u-sumah-bila-vlasnogo-budinku-zastrelili-aktivista-pravogo-sektora.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340384-okupanti-obstrilali-z-artilerii-trohizbenku-poskodzeni-pat-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340384-okupanti-obstrilali-z-artilerii-trohizbenku-poskodzeni-pat-budinkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340450-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2457-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340450-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2457-miljona-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Пентагон уперше прокоментував 

випробування Китаєм гіперзвукової зброї 

Голова Об'єднаного комітету начальників 
штабів США генерал Марк Міллі назвав «дуже 

тривожним» випробування Китаєм 

гіперзвукової зброї.

 

 

Штати мають посилити стратегію безпеки в 

регіоні Чорного моря - експерт 

Уряд і Конгрес США мають розробити 
всеосяжну стратегію зміцнення безпеки в 

регіоні Чорного моря, яка включатиме 

реагування на агресію РФ у військовій, 

інформаційний та економічній сферах.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна розпочала головування у Стратегії 

ЄС для Дунайського регіону 

Україна стала першою країною – не членом 

ЄС, яка взяла на себе головування у Стратегії 

Євросоюзу для Дунайського регіону.

 

 

Україна має право захищатися: Мельник 

відповів Берліну на «занепокоєння» щодо 

дронів Bayraktar 

Негативна оцінка німецьким урядом 

використання українськими Збройними 
Силами безпілотного апарату Bayraktar 

викликала чергове напруження у відносинах 

між Києвом і Берліном.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340427-pentagon-uperse-prokomentuvav-viprobuvanna-kitaem-giperzvukovoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340427-pentagon-uperse-prokomentuvav-viprobuvanna-kitaem-giperzvukovoi-zbroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340396-stati-maut-posiliti-strategiu-bezpeki-v-regioni-cornogo-mora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340396-stati-maut-posiliti-strategiu-bezpeki-v-regioni-cornogo-mora-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340423-ukraina-rozpocala-golovuvanna-u-strategii-es-dla-dunajskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340423-ukraina-rozpocala-golovuvanna-u-strategii-es-dla-dunajskogo-regionu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340368-maemo-pravo-zahisatisa-melnik-vidpoviv-berlinu-na-zanepokoenna-sodo-droniv-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340368-maemo-pravo-zahisatisa-melnik-vidpoviv-berlinu-na-zanepokoenna-sodo-droniv-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340368-maemo-pravo-zahisatisa-melnik-vidpoviv-berlinu-na-zanepokoenna-sodo-droniv-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3340368-maemo-pravo-zahisatisa-melnik-vidpoviv-berlinu-na-zanepokoenna-sodo-droniv-bayraktar.html


 

Російська сторона у ТКГ вимагала передати 

Косяка до Луганська - Гармаш 

Під час перемовин у Тристоронній контактній 
групі російська сторона вимагала передати 

затриманого 13 жовтня бойовика Андрія 

Косяка до Луганська.

  

 

Позиції військових в Авдіївці відвідали 

команда USCC та американський журналіст 
ВІДЕО 

Позиції військових в Авдіївці відвідала 

команда Українського центру безпеки та 

співпраці разом з американським журналістом, 

ветераном кампаній в Іраку та Афганістані 

Ноланом Петерсоном.

  

 

ОБСЄ фіксує нарощування важкої техніки у 

зоні відведення 

СММ ОБСЄ під час засідання Тристоронньої 

контактної групи повідомила про посилення 

напруженості вздовж лінії зіткнення та 
збільшення присутності важкої техніки у зоні 

відведення сил і засобів.

 

Папа Франциск благословив дзвін для 

України ВІДЕО 

Папа Франциск благословив у залі Павла VI у 

Ватикані два монументальні дзвони, 

виготовлені в рамках проєкту, започаткованого 
польською фундацією «Так життю», що 

організовує різні ініціативи на захист життя від 

зачаття до природної смерті.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340392-rosijska-storona-u-tkg-vimagala-peredati-kosaka-do-luganska-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340392-rosijska-storona-u-tkg-vimagala-peredati-kosaka-do-luganska-garmas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340372-pozicii-vijskovih-v-avdiivci-vidvidali-komanda-uscc-ta-amerikanskij-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340372-pozicii-vijskovih-v-avdiivci-vidvidali-komanda-uscc-ta-amerikanskij-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340372-pozicii-vijskovih-v-avdiivci-vidvidali-komanda-uscc-ta-amerikanskij-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340372-pozicii-vijskovih-v-avdiivci-vidvidali-komanda-uscc-ta-amerikanskij-zurnalist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340444-misia-obse-fiksue-narosuvanna-vazkoi-tehniki-u-zoni-vidvedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340444-misia-obse-fiksue-narosuvanna-vazkoi-tehniki-u-zoni-vidvedenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340364-papa-francisk-blagosloviv-dzvin-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340364-papa-francisk-blagosloviv-dzvin-dla-ukraini.html


УКРАЇНА 

 

Урядова група 1 листопада почне 

моніторити COVID-ситуацію в регіонах - 

Чернишов 

Представники моніторингової групи, яка 

перевірятиме ситуацію з реагуванням на 

поточні проблеми та виклики, пов’язані з 

пандемією COVID-19, працюватимуть у 

регіонах з 1 листопада.  

 

 

Україні потрібна програма підтримки 

хворих на СМА - заступник керівника ОП 

Про це у Каховці, спілкуючись з батьками 

Аделіни Мотенко, яка має рідкісне 
захворювання - спінальну м'язову атрофію 

першого типу - сказав заступник керівника 

Офісу Президента Кирило Тимошенко. 

 

СБУ цьогоріч знешкодила 65 тисяч ботів у 

соцмережах ІНФОГ РАФІКА 

З початку року кіберфахівці СБУ блокували 

роботу 12 «ботоферм» потужністю понад 65 

тисяч акаунтів, через які у соцмережах 

поширювався

 

 

На Закарпатті завагітніла 11-річна, поліція 

відкрила справу про зґвалтування 

У Закарпатській області поліція відкрила 

кримінальне провадження за фактом вагітності 

11-річної дівчинки - справу кваліфіковано як 

зґвалтування неповнолітньої.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340431-uradova-grupa-1-listopada-pocne-monitoriti-covidsituaciu-v-regionah-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340431-uradova-grupa-1-listopada-pocne-monitoriti-covidsituaciu-v-regionah-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340431-uradova-grupa-1-listopada-pocne-monitoriti-covidsituaciu-v-regionah-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340431-uradova-grupa-1-listopada-pocne-monitoriti-covidsituaciu-v-regionah-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340455-ukraini-potribna-programa-pidtrimki-hvorih-na-sma-zastupnik-kerivnika-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340455-ukraini-potribna-programa-pidtrimki-hvorih-na-sma-zastupnik-kerivnika-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340445-sbu-cogoric-likviduvala-65-tisac-botiv-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340445-sbu-cogoric-likviduvala-65-tisac-botiv-u-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340435-na-zakarpatti-zavagitnila-11ricna-policia-vidkrila-spravu-pro-zgvaltuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340435-na-zakarpatti-zavagitnila-11ricna-policia-vidkrila-spravu-pro-zgvaltuvanna.html


 

Смертельна ДТП у Харкові: водій 

відмовляється співпрацювати зі слідством 

Слідство у справі про ДТП у Харкові, 
внаслідок якої одна особа загинула і троє були 

травмовані, врахує вирок, який 16-річному 

водієві винесли два роки тому за стрілянину в 

супермаркеті.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 15 разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 

порушень режиму припинення вогню, 3 з яких 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння. 

 

Місія ОБСЄ нарахувала за добу 455 

порушень «тиші» ЗВІТ  

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом вівторка, 26 

жовтня, 435 порушень режиму припинення 
вогню у Донецької області та 20 - на 

Луганщині.

 

 

 

Окупанти не пропускали Місію ОБСЄ біля 

Станиці Луганської, намагаючись 

«перевірити багаж» 

Бойовики російських окупаційних військ понад 

півтори години не пропускали команду СММ 

ОБСЄ через міст біля Станиці Луганської, 

намагаючись провести перевірку їхнього 

багажу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340403-smertelna-dtp-u-harkovi-vodij-vidmovlaetsa-spivpracuvati-zi-slidstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3340403-smertelna-dtp-u-harkovi-vodij-vidmovlaetsa-spivpracuvati-zi-slidstvom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340458-okupanti-minuloi-dobi-15-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340458-okupanti-minuloi-dobi-15-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340415-misia-obse-narahuvala-za-dobu-455-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340415-misia-obse-narahuvala-za-dobu-455-porusen-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340453-okupanti-ne-propuskali-misiu-obse-bila-stanici-luganskoi-namagaucis-pereviriti-bagaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340453-okupanti-ne-propuskali-misiu-obse-bila-stanici-luganskoi-namagaucis-pereviriti-bagaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340453-okupanti-ne-propuskali-misiu-obse-bila-stanici-luganskoi-namagaucis-pereviriti-bagaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3340453-okupanti-ne-propuskali-misiu-obse-bila-stanici-luganskoi-namagaucis-pereviriti-bagaz.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,37 

Національний банк України на четвер, 28 

жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 5 копійок - до 26,3712 грн за долар.

 

 

В Україні - 26 071 новий випадок 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, виявили 
26 071 випадок коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні вдалий день для завершення будь-
яких старих справ, однак нові починати не 

варто

 

 

Трагедія з Гатчінс: на знімальному 

майданчику могла бути не одна бойова куля 

Поліцейські підозрюють, що на знімальному 

майданчику фільму Іржа, де стався нещасний 

випадок з Галиною Гатчінс, могли бути й інші 

бойові набої. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340461-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2637.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3340461-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2637.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340463-v-ukraini-26-071-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340463-v-ukraini-26-071-novij-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339959-28-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339959-28-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340378-tragedia-z-gatcins-na-znimalnomu-majdanciku-mogla-buti-ne-odna-bojova-kula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340378-tragedia-z-gatcins-na-znimalnomu-majdanciku-mogla-buti-ne-odna-bojova-kula.html


 

Колишня працівниця подала на Facebook до 

суду: звинувачує у расовій дискримінації 

Колишня працівниця фірми Limitless, яку 
компанія Facebook найняла для роботи у сфері 

безпеки, подала позов до суду, звинувативши її 

керівництво у расовій дискримінації.

 

 

У Китаї запровадили обмеження на висоту 

хмарочосів 

У Китаї запровадили суворі обмеження щодо 
будівництва нових хмарочосів, цю інформацію 

підтвердили два державні органи.

 

 

Сенат Румунії не підтримав запровадження 

COVID-сертифікатів 

Румунські сенатори відхилили законопроєкт, 

що вимагає від медичного персоналу, 

працівників державного сектору та великих 
приватних компаній мати сертифікат щеплення 

від COVID-19.

 

 

У Харківському художньому музеї 

«випробували» тактильні копії картин 
ФОТО, ВІДЕО 

Тестування створених фахівцями тактильних - 

об'ємних - копій шедеврів живопису та графіки 

відбулося у Харківському художньому музеї.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3340447-kolisna-pracivnica-podala-na-facebook-do-sudu-zvinuvacue-u-rasovij-diskriminacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3340447-kolisna-pracivnica-podala-na-facebook-do-sudu-zvinuvacue-u-rasovij-diskriminacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340370-u-kitai-zaprovadili-obmezenna-na-visotu-hmarocosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340370-u-kitai-zaprovadili-obmezenna-na-visotu-hmarocosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340374-senat-rumunii-ne-pidtrimav-zaprovadzenna-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3340374-senat-rumunii-ne-pidtrimav-zaprovadzenna-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340408-u-harkivskomu-hudoznomu-muzei-viprobuvali-taktilni-kopii-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340408-u-harkivskomu-hudoznomu-muzei-viprobuvali-taktilni-kopii-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340408-u-harkivskomu-hudoznomu-muzei-viprobuvali-taktilni-kopii-kartin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3340408-u-harkivskomu-hudoznomu-muzei-viprobuvali-taktilni-kopii-kartin.html


 

28 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День вшанування пам’яті 

загиблих з нагоди 77-ї річниці вигнання 

нацистських окупантів з України
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340201-28-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3340201-28-zovtna-pamatni-dati.html

