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ТОП 

 

Зеленський поговорив про військове 

співробітництво з прем'єром Британії 

Перший день участі в роботі Конференції ООН 

з питань зміни клімату COP26, що відкрилася в 

Глазго, Президент України Володимир 

Зеленський завершив, обговоривши 
питання військово-оборонного співробітництва 

з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.

 

«Слуги народу» підтримали кандидатуру 

Верещук на пост глави МінТОТ 

Народним депутатом від політичної партії 
"Слуга народу" замість Ірини Верещук у разі її 

призначення на посаду віцепрем'єр-міністра – 

міністра з

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343048-zelenskij-pogovoriv-pro-vijskove-spivrobitnictvo-z-premerom-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343048-zelenskij-pogovoriv-pro-vijskove-spivrobitnictvo-z-premerom-britanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343013-slugi-narodu-pidtrimali-kandidaturu-veresuk-na-post-glavi-mintot.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343013-slugi-narodu-pidtrimali-kandidaturu-veresuk-na-post-glavi-mintot.html


 

У Харкові оголосили результати виборів 

мера: Терехов переміг в один тур ВІДЕО 

Міська територіальна виборча комісія Харкова 
оголосила результати виборів на посаду 

Харківського міського голови: Ігор Терехов 

переміг в один тур.

 

 

Ердоган вважає позитивним підхід Байдена 

до перспективи надання Туреччині F-16 

Питання модернізації винищувачів F-16, які 
стоять на озброєнні ЗС Туреччини, та надання 

нових обговорювалося під час зустрічі 

президентів Туреччини та 

 

 

Велике журі штату Нью-Йорк звинувачує 

мільйонера Дерста у вбивстві дружини 

Велике журі присяжних у штаті Нью-Йорк 

висунуло мільйонерові Роберту Дерсту 
звинувачення у вбивстві дружини Кетлін 

Дерст, яка зникла в січні 1982 року. 

 

 

У зоні ООС загинув український боєць 

Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, 

зафіксовано 1 порушення режиму

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343033-u-harkovi-ogolosili-rezultati-viboriv-mera-terehov-peremig-v-odin-tur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343033-u-harkovi-ogolosili-rezultati-viboriv-mera-terehov-peremig-v-odin-tur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343079-erdogan-vvazae-pozitivnim-pidhid-bajdena-do-perspektivi-nadanna-tureccini-f16.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343079-erdogan-vvazae-pozitivnim-pidhid-bajdena-do-perspektivi-nadanna-tureccini-f16.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343077-velike-zuri-statu-nujork-zvinuvacue-miljonera-dersta-u-vbivstvi-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343077-velike-zuri-statu-nujork-zvinuvacue-miljonera-dersta-u-vbivstvi-druzini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343107-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343107-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-boec.html


 

Кличко сказав, скільки триватиме локдаун 

у Києві та коли його можуть скасувати 

Локдаун у Києві може тривати упродовж 
місяця, але якщо ситуація з коронавірусом 

покращуватиметься, то й обмеження можуть 

зняти раніше.

 

 

У світі зафіксували понад 247,8 мільйона 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 2 листопада 

зафіксовано понад 247,8 млн випадків 

зараження коронавірусом, одужали вже понад 

224,5 млн осіб.

 

СВІТ 

 

Меркель підкреслила роль банків у 

досягненні глобальних кліматичних цілей 

Самої допомоги багатих країн бідним на шляху 

захисту клімату буде недостатньо, основну 
роль у фінансуванні трансформації мають 

відіграти банки. 

 

«Зелена» трансформація змінить правила 

геополітичної гри – Боррель 

Зелена трансформація та боротьба проти 

кліматичних змін є глобальним питанням, яке 

не лише дозволить уникнути катастрофічних 

наслідків для 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3343091-klicko-skazav-skilki-trivatime-lokdaun-u-kievi-ta-koli-jogo-mozut-skasuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3343091-klicko-skazav-skilki-trivatime-lokdaun-u-kievi-ta-koli-jogo-mozut-skasuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343111-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2478-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343111-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2478-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343046-merkel-pidkreslila-rol-bankiv-u-dosagnenni-globalnih-klimaticnih-cilej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343046-merkel-pidkreslila-rol-bankiv-u-dosagnenni-globalnih-klimaticnih-cilej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343042-zelena-transformacia-zminit-pravila-geopoliticnoi-gri-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343042-zelena-transformacia-zminit-pravila-geopoliticnoi-gri-borrel.html


 

Штати віднесли РФ до країн з найбільшим 

ризиком для мандрівок через COVID-19 

Центр з контролю і профілактики захворювань 
США (CDC) додав Росію до переліку країн з 

«дуже високим» ризиком для мандрівок через 

COVID-19. 

 

Партія прем'єра Японії зберегла 

«монобільшість» у парламенті після виборів 

На виборах японські виборці надали керівній 

Ліберально-демократичній партії (ЛДП) 
прем'єр-міністра Японії Кішиди Фуміо 

контроль у нижній палаті парламенту. 

 

 

Нуланд обговорила з країнами північної 

Європи питання Росії та Білорусі 

Заступниця державного секретаря США 

Вікторія Нуланд провела переговори з 

представниками країн північної Європи, 
обговоривши питання Росії, Білорусі, а також 

інші аспекти міжнародної політики. 

 

 

Макрон заявив про обман з боку прем'єра 

Австралії щодо партнерства AUKUS 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, 
що прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон 

збрехав йому про скасування контракту на 

будівництво підводних човнів у вересні. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343063-stati-vidnesli-rf-do-krain-z-najbilsim-rizikom-dla-mandrivok-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343063-stati-vidnesli-rf-do-krain-z-najbilsim-rizikom-dla-mandrivok-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343099-partia-premera-aponii-zberegla-monobilsist-u-parlamenti-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343099-partia-premera-aponii-zberegla-monobilsist-u-parlamenti-pisla-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343101-nuland-obgovorila-z-krainami-pivnicnoi-evropi-pitanna-rosii-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343101-nuland-obgovorila-z-krainami-pivnicnoi-evropi-pitanna-rosii-ta-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343085-makron-zaaviv-pro-obman-z-boku-premera-avstralii-sodo-partnerstva-aukus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343085-makron-zaaviv-pro-obman-z-boku-premera-avstralii-sodo-partnerstva-aukus.html


 

У Молдові зростуть тарифи на газ після 

нової угоди з російським Газпромом 

У Молдові в листопаді зростуть тарифи на газ, 
це пов'язано з новою угодою, яку влада країни 

уклала з російським Газпромом. 

 

Найбагатші росіяни з початку року 

збільшили статки на $65 мільярдів 

Сукупний статок найбагатших росіян зріс з 

початку року на 65,63 мільярда доларів.

 

 

Атомна субмарина ВМС США вийшла з 

ладу після зіткнення з підводною горою – 

ЗМІ 

Американський ударний підводний човен USS 
Connecticut (SSN-22) класу «морський вовк» 

отримав пошкодження внаслідок зіткнення з 

підводною горою, яка не була нанесена раніше 

на навігаційні карти.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив з Трюдо спрощення 

поїздок до Канади для українців 

У Глазго, де під егідою ООН проходить 
кліматична конференція СОР-26, Президент 

Володимир Зеленський та прем’єр-міністр 

Канади Джастін Трюдо обговорили спрощення 

поїздок до Канади для громадян України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343069-u-moldovi-zrostut-tarifi-na-gaz-pisla-novoi-ugodi-z-rosijskim-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343069-u-moldovi-zrostut-tarifi-na-gaz-pisla-novoi-ugodi-z-rosijskim-gazpromom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343005-najbagatsi-rosiani-z-pocatku-roku-zbilsili-statki-na-65-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343005-najbagatsi-rosiani-z-pocatku-roku-zbilsili-statki-na-65-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343071-atomna-submarina-vms-ssa-vijsla-z-ladu-pisla-zitknenna-z-pidvodnou-gorou-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343071-atomna-submarina-vms-ssa-vijsla-z-ladu-pisla-zitknenna-z-pidvodnou-gorou-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343071-atomna-submarina-vms-ssa-vijsla-z-ladu-pisla-zitknenna-z-pidvodnou-gorou-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343071-atomna-submarina-vms-ssa-vijsla-z-ladu-pisla-zitknenna-z-pidvodnou-gorou-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343007-zelenskij-obgovoriv-z-trudo-sprosenna-poizdok-do-kanadi-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343007-zelenskij-obgovoriv-z-trudo-sprosenna-poizdok-do-kanadi-dla-ukrainciv.html


 

У Тбілісі намагались встановити намет на 

підтримку Саакашвілі: є затримані 

Біля парламенту Грузії у Тбілісі поліція 
затримала кількох учасників акції протесту, які 

намагались встановити намет на підтримку 

третього президента країни Міхеїла 

Саакашвілі.

 

 

Україні слід бути готовою до ескалації з 

боку РФ – Клімкін 

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін 
вважає, що загрози масованого вторгнення 

«завтра чи післязавтра» Росії в Україну наразі 

немає, але нам слід готуватися до ескалації та 
підняття Путіним ставок у його геополітичній 

грі. 

 

 

POLITICO оприлюднило супутникові 

знімки з технікою РФ біля кордонів України 

Американське видання POLITICO 

оприлюднило знімки, зроблені комерційним 
супутником у понеділок, на підтвердження 

попередньої публікації The Washington Post 

про стягування російських військ і техніки до 

кордонів України. 

 

Посол України подарував факсимільне 

Мазепинське Євангеліє президенту Лівану 

Посол України в Лівані Ігор Осташ 

презентував примірник факсимільного видання 

Мазепинського Євангелія арабською мовою 

президенту Лівану Мішелю Ауну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343019-u-tbilisi-namagalis-vstanoviti-namet-na-pidtrimku-saakasvili-e-zatrimani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343019-u-tbilisi-namagalis-vstanoviti-namet-na-pidtrimku-saakasvili-e-zatrimani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343087-ukraini-slid-buti-gotovou-do-eskalacii-z-boku-rf-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343087-ukraini-slid-buti-gotovou-do-eskalacii-z-boku-rf-klimkin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343097-politico-opriludnilo-suputnikovi-znimki-z-tehnikou-rf-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343097-politico-opriludnilo-suputnikovi-znimki-z-tehnikou-rf-bila-kordoniv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343027-posol-ukraini-podaruvav-faksimilne-mazepinske-evangelie-prezidentu-livanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343027-posol-ukraini-podaruvav-faksimilne-mazepinske-evangelie-prezidentu-livanu.html


 

Прокуратура розпочала провадження через 

затримання активістів в окупованому 

Криму 

Прокуратура Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя розпочала кримінальні 

провадження за фактами незаконного 

позбавлення волі 

 

Українські журналісти отримали престижну 

європейську премію 

Команді проєкту журналістських розслідувань 

«Схеми» та автору Радіо Свобода Станіславу 
Асєєву вручили німецько-норвезьку премію 

«Вільна преса Східної Європи 2020» (Free 

Media Awards).

 

УКРАЇНА 

 

У «Слузі народу» підтримають кадрові 

зміни у Кабміні 

Депутатська фракція "Слуга народу" під час 

голосування в сесійній залі парламенту 

підтримає кадрові ротації в Кабінеті Міністрів.  

 

 

Добкін заявив про фальсифікації: 

оскаржуватиме результати виборів мера 

Харкова у суді 

Кандидат у мери Харкова, самовисуванець 

Михайло Добкін, який, за підрахунками 
виборчкому, програв вибори секретареві 

міськради Ігорю Терехову, заявив, що 

оскаржить результати голосування в суді. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343075-prokuratura-rozpocala-provadzenna-cerez-zatrimanna-aktivistiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343075-prokuratura-rozpocala-provadzenna-cerez-zatrimanna-aktivistiv-v-okupovanomu-krimu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343075-prokuratura-rozpocala-provadzenna-cerez-zatrimanna-aktivistiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343093-ukrainski-zurnalisti-otrimali-prestiznu-evropejsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343093-ukrainski-zurnalisti-otrimali-prestiznu-evropejsku-premiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343021-u-sluzi-narodu-pidtrimaut-kadrovi-zmini-u-kabmini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343021-u-sluzi-narodu-pidtrimaut-kadrovi-zmini-u-kabmini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343051-dobkin-zaaviv-pro-falsifikacii-oskarzuvatime-rezultati-viboriv-mera-harkova-u-sudi.html


 

Апеляційний суд залишив під вартою 

ексглаву МЗС часів Януковича 

Київський апеляційний суд залишив під 
вартою міністра закордонних справ України у 

2012-2014 роках, обвинуваченого у вбивстві 

бізнесмена Сергія Старицького. 

 

 

Суд за позовом Марченко оголосив перерву 

до 29 листопада 

Касаційний адміністративний суд у складі 
Верховного Суду 29 листопада продовжить 

розгляд справи щодо оскарження указу 

Президента України № 64/2021 про 
застосування санкцій РНБО за позовом 

дружини народного депутата Віктора 

Медведчука Оксани Марченко. 

 

ДБР з’ясовує обставини загибелі солдата у 

військовій частині на Дніпропетровщині 

Державне бюро розслідувань з’ясовує 

обставини загибелі солдата у військовій 

частині в Дніпропетровській області.

 

 

На Донеччині вирішили питання з 

підвезенням кисню до лікарень – ОДА 

На Донеччині проблему з підвезенням кисню 

до медзакладів, які лікують хворих на 

коронавірусну інфекцію, вирішено і наразі 

будують ще 11 кисневих станцій.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343023-apelacijnij-sud-zalisiv-pid-vartou-eksglavu-mzs-casiv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343023-apelacijnij-sud-zalisiv-pid-vartou-eksglavu-mzs-casiv-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343035-sud-za-pozovom-marcenko-ogolosiv-perervu-do-29-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3343035-sud-za-pozovom-marcenko-ogolosiv-perervu-do-29-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343015-dbr-zasovue-obstavini-zagibeli-soldata-u-vijskovij-castini-na-dnipropetrovsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343015-dbr-zasovue-obstavini-zagibeli-soldata-u-vijskovij-castini-na-dnipropetrovsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343029-na-doneccini-virisili-pitanna-z-pidvezennam-kisnu-do-likaren-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3343029-na-doneccini-virisili-pitanna-z-pidvezennam-kisnu-do-likaren-oda.html


 

В Українському домі презентують 

документальний перформанс та інсталяцію 

про Крим ВІДЕО 

У Міжнародний день припинення безкарності 

за злочини проти журналістів, 2 листопада, в 

Українському домі відбудеться прем'єра 

документального

 

 

Нацбанк послабив курс гривні 

Національний банк України на вівторок, 2 

листопада 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 2 копійки - до 26,2933 грн за долар.

 

 

В Україні виявили 19 455 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 19 455 

нових підтверджених випадків COVID-19. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Бойовики не пропускали місію ОБСЄ біля 

ділянок розведення та кордону з Росією 

ЗВІТ 

Бойовики російських окупаційних військ 30-31 

жовтня обмежували свободу пересування 
СММ ОБСЄ на своїх блокпостах поблизу 

ділянок розведення в 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343109-v-ukrainskomu-domi-prezentuut-dokumentalnij-performans-ta-instalaciu-pro-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343109-v-ukrainskomu-domi-prezentuut-dokumentalnij-performans-ta-instalaciu-pro-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343109-v-ukrainskomu-domi-prezentuut-dokumentalnij-performans-ta-instalaciu-pro-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3343109-v-ukrainskomu-domi-prezentuut-dokumentalnij-performans-ta-instalaciu-pro-krim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343125-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343125-nacbank-poslabiv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343127-v-ukraini-viavili-19-455-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3343127-v-ukraini-viavili-19-455-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343053-bojoviki-ne-propuskali-misiu-obse-bila-dilanok-rozvedenna-ta-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343053-bojoviki-ne-propuskali-misiu-obse-bila-dilanok-rozvedenna-ta-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343053-bojoviki-ne-propuskali-misiu-obse-bila-dilanok-rozvedenna-ta-kordonu-z-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343053-bojoviki-ne-propuskali-misiu-obse-bila-dilanok-rozvedenna-ta-kordonu-z-rosieu.html


 

ОБСЄ про вихідні на Сході: Майже півтори 

тисячі порушень перемир’я 

СММ ОБСЄ зафіксувала з вечора 29 жовтня до 
вечора 31 жовтня 988 порушень режиму 

припинення вогню в Донецькій області та 471 

порушення за цей період на Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять по можливості присвятити цей 

день відпочинку 

 

 

Статки Ілона Маска перевищили $300 

мільярдів 

Статки засновника компаній Tesla і SpaceX 

Ілона Маска перевищили 300 мільярдів 

доларів. 

 

 

Оголошено список номінантів на здобуття 

Премії імені Шевельова 

Український ПЕН завершив 15 жовтня прийом 

зголошень на здобуття Премії імені Юрія 

Шевельова за найкращу українську книжку 

есеїстики 2021 року, і 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343065-obse-pro-vihidni-na-shodi-majze-pivtori-tisaci-porusen-peremira.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3343065-obse-pro-vihidni-na-shodi-majze-pivtori-tisaci-porusen-peremira.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3342843-2-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343121-statki-ilona-maska-perevisili-300-milardiv.html
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За рік ціни на цукор зросли вдвічі - 

керівник Держстату 

Середні споживчі ціни на цукор у вересні 2020 
року становили 14,94 грн за кілограм, а у 

вересні 2021 року - вже 28,69 грн за кілограм.

 

 

У Чернігові офлайн працює тільки одна 

школа, де вакцинувалися 100% працівників 

У Чернігові з 1 листопада в штатному режимі 
працює тільки школа №4, де від COVID-19 

вакцинувалися 100% працівників, у решті 

закладів 5-11 класи

 

 

У Португалії заборонили одноразовий 

пластик 

У Португалії набула чинності заборона на 

продаж одноразових пластикових продуктів. 

 

 

Індонезія першою схвалила Novavax для 

екстреного використання 

Індонезія першою у світі схвалила для 
екстреного використання вакцину проти 

COVID-19 виробництва американської 

компанії Novavax.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343017-za-rik-cini-na-cukor-zrosli-vdvici-kerivnik-derzstatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3343017-za-rik-cini-na-cukor-zrosli-vdvici-kerivnik-derzstatu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3343040-indonezia-persou-shvalila-novavax-dla-ekstrenogo-vikoristanna.html


 

Індонезія дозволила вакцинувати 

китайською Sinovac дітей 6-11 років 

В Індонезії дозволили застосовувати вакцину 
проти COVID-19 китайського виробника 

Sinovac Biotech COVID-19 для дітей віком від 6 

до 11 років. 

 

«Стоп-Земля» Катерини Горностай відкриє 

Дні українського кіно у Фінляндії 

Фільм "Стоп-Земля" режисерки Катерини 

Горностай відкриє фестиваль Дні українського 
кіно, що відбудеться у місті Гельсінкі з 12 до 

14 листопада 2021 року.

 

 

2 листопада. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1708 році, сталася «Різанина в 

Батурині», коли російські війська під 

командуванням Олександра Меншикова 
захопили гетьманську столицю Батурин і 

вщент її зруйнували
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