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ТОП 

 

Комісія стратегічного партнерства України 

та США зустрінеться 10 листопада – Держд 

Державний департамент США офіційно 

анонсував дату засідання Комісії стратегічного 

партнерства України та США, яке відбудеться 

10 листопада на 

 

Польща побудує п'ятиметровий паркан на 

кордоні із Білоруссю 

Польща до середини наступного року побудує 
понад 5-метровий паркан протяжністю 127 км 

на відрізку кордону з Білоруссю.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345237-komisia-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-zustrinetsa-10-listopada-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345237-komisia-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-zustrinetsa-10-listopada-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345185-polsa-pobudue-patimetrovij-parkan-na-kordoni-iz-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345185-polsa-pobudue-patimetrovij-parkan-na-kordoni-iz-bilorussu.html


 

США стежать за незвичною військовою 

активністю Росії біля кордону з Україною 

Cполучені Штати обізнані з повідомленнями 
про незвичну військову активність Росії біля 

кордону з Україною і уважно спостерігаються 

за розвитком ситуації в регіоні.

 

ЗСУ планують нарощувати кількість дронів 

Bayraktar 

Вище військове керівництво Збройних сил 

змушене було застосувати Bayraktar після того, 
як російські найманці вбили та поранили 

кількох українських 

 

 

Фестиваль «Україна в центрі Любліна» 

оголосив фотоконкурс 

У Польщі фестиваль «Україна в центрі 

Любліна» оголосив другий фотоконкурс «Кадр 

з України». 

 

ABBA випустила альбом після 40-річної 

паузи ВІДЕО  

ніше ABBA анонсувала віртуальні 

концерти на спеціальній арені, яка будується в 

лондонському Олімпійському парку королеви 

Єлизавети на три тисячі місць. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345288-ssa-stezat-za-nezvicnou-vijskovou-aktivnistu-rosii-bila-kordonu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345288-ssa-stezat-za-nezvicnou-vijskovou-aktivnistu-rosii-bila-kordonu-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345266-zsu-planuut-narosuvati-kilkist-droniv-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345266-zsu-planuut-narosuvati-kilkist-droniv-bayraktar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3345058-festival-ukraina-v-centri-lublina-ogolosiv-fotokonkurs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3345058-festival-ukraina-v-centri-lublina-ogolosiv-fotokonkurs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3311292-20212030-abba-u-cifrovomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3311292-20212030-abba-u-cifrovomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3311292-20212030-abba-u-cifrovomu-formati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3311292-20212030-abba-u-cifrovomu-formati.html


 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 249,3 мільйона 

У світі станом на ранок 5 листопада 
зафіксовано понад 249,3 млн випадків 

зараження коронавірусом, одужали вже понад 

225,8 млн осіб.

 

СВІТ 

 

США оголосили $10 мільйонів винагороди 

за інформацію про російських хакерів 

DarkSide 

Зовнішньополітичне відомство США 

оголосило про багатомільйонні винагороди за 

інформацію, яка наведе на керівників 

пов’язаного з Росією 

 

У Мексиці на пляжі наркоторговці 

влаштували стрілянину, є загиблі 

У Мексиці в популярному туристичному місті 

Пуерто-Морелос у четвер на пляжі сталася 
сутичка між ворогуючими угрупованнями 

наркоторговців.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Лавров уникає зустрічі глав МЗС у 

«нормандському форматі» - Кулеба 

Пропозиції щодо зустрічі в нормандському 
форматі від міністра закордонних справ Росії 

Сергія Лаврова не залишають сумніву, що він 

продовжує уникати зустрічі в «нормандському 

форматі». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345310-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2493-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345310-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2493-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345262-ssa-ogolosili-10-miljoniv-vinagorodi-za-informaciu-pro-rosijskih-hakeriv-darkside.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345262-ssa-ogolosili-10-miljoniv-vinagorodi-za-informaciu-pro-rosijskih-hakeriv-darkside.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345262-ssa-ogolosili-10-miljoniv-vinagorodi-za-informaciu-pro-rosijskih-hakeriv-darkside.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345262-ssa-ogolosili-10-miljoniv-vinagorodi-za-informaciu-pro-rosijskih-hakeriv-darkside.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345276-u-meksici-na-plazi-narkotorgovci-vlastuvali-strilaninu-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345276-u-meksici-na-plazi-narkotorgovci-vlastuvali-strilaninu-e-zagibli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345251-lavrov-unikae-zustrici-glav-mzs-u-normandskomu-formati-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345251-lavrov-unikae-zustrici-glav-mzs-u-normandskomu-formati-kuleba.html


 

Жовква у Бухаресті обговорив 

євроатлантичні перспективи України 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор 
Жовква під час візиту до Румунії обговорив з 

державним секретарем МЗС Денуцом 

Себастьяном Некулеєску євроатлантичні 

перспективи України та розвиток відносин між 

країнами. 

 

Єрмак і Кулеба зустрілись із помічницею 

держсекретаря США ФОТО 

Помічниця Держсекретаря США з питань 

Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що 
стратегічне партнерство США та України є 

наріжним каменем 

 

Після Кримської платформи побільшало 

ворожих акаунтів із російським «слідом» 

Після проведення у Києві установчого саміту 

"Кримської платформи" відзначається 

зростання фейкових та неправдивих джерел 

інформації,

 

 

Україна порушила в ОБСЄ питання 

затримання журналістів в окупованому 

Криму 

Україна закликає держав-учасниць ОБСЄ та 

офіс ОБСЄ з питань свободи ЗМІ вжити 
зусилля зі сприяння звільненню всіх незаконно 

утримуваних 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345225-zovkva-u-buharesti-obgovoriv-evroatlanticni-perspektivi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345225-zovkva-u-buharesti-obgovoriv-evroatlanticni-perspektivi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345215-ermak-i-kuleba-zustrilis-iz-pomicniceu-derzsekretara-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345215-ermak-i-kuleba-zustrilis-iz-pomicniceu-derzsekretara-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345206-pisla-krimskoi-platformi-pobilsalo-vorozih-akauntiv-iz-rosijskim-slidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345206-pisla-krimskoi-platformi-pobilsalo-vorozih-akauntiv-iz-rosijskim-slidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345270-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-zatrimanna-zurnalistiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345270-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-zatrimanna-zurnalistiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345270-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-zatrimanna-zurnalistiv-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3345270-ukraina-porusila-v-obse-pitanna-zatrimanna-zurnalistiv-v-okupovanomu-krimu.html


 

Денісова: Україна робить все, аби 

повернути і людей і території 

Україна не забуває своїх і робить все, аби 

повернути і людей і території. 

 

У НАТО обговорили реінтеграцію 

українських жінок-військових у цивільне 

життя 

Питання реінтеграції у суспільство 
українських жінок-військових після їх 

звільнення з лав ЗСУ стали темою онлайн-

конференції за участю українських,

 

УКРАЇНА 

 

У регіонах планують створити 350 Центрів 

безпеки - Чернишов 

В українських регіонах необхідно створити 350 

Центрів безпеки, які об’єднають пожежну й 
екстрену медичну допомогу та поліцію в єдину 

модель безпекової комунікації.  

 

 

ДТП з Infiniti у Харкові: батьків 16-річного 

водія можуть притягнути до 

відповідальності 

У справі смертельної ДТП з 16-річним водієм 

прокуратура притягуватиме до 

відповідальності його батьків. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345245-denisova-ukraina-robit-vse-abi-povernuti-i-ludej-i-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3345245-denisova-ukraina-robit-vse-abi-povernuti-i-ludej-i-teritorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345218-u-nato-obgovorili-reintegraciu-ukrainskih-zinokvijskovih-u-civilne-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345218-u-nato-obgovorili-reintegraciu-ukrainskih-zinokvijskovih-u-civilne-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345218-u-nato-obgovorili-reintegraciu-ukrainskih-zinokvijskovih-u-civilne-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345218-u-nato-obgovorili-reintegraciu-ukrainskih-zinokvijskovih-u-civilne-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345037-v-regionah-planuut-stvoriti-350-centriv-bezpeki-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345037-v-regionah-planuut-stvoriti-350-centriv-bezpeki-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345239-dtp-z-infiniti-u-harkovi-batkiv-16ricnogo-vodia-mozut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345239-dtp-z-infiniti-u-harkovi-batkiv-16ricnogo-vodia-mozut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345239-dtp-z-infiniti-u-harkovi-batkiv-16ricnogo-vodia-mozut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3345239-dtp-z-infiniti-u-harkovi-batkiv-16ricnogo-vodia-mozut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html


 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,19 за 

долар 

Національний банк України на п'ятницю, 5 
листопада 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 5 копійок - до 26,19 грн за долар.  

 

 

Українців вакцинуватимуть проти грипу в 

аптеках – пілотний проєкт МОЗ 

В Україні 10 листопада стартує проєкт із 

вакцинації проти грипу в аптеках. 

 

В Україні – 26 488 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 26 488 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби дев'ять разів 

зривали «тишу» на сході України 

Протягом минулої доби, 4 листопада, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

дев'ять порушень режиму припинення вогню, 4 
з яких із застосовуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345315-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2619-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345315-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2619-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345220-ukrainciv-vakcinuvatimut-proti-gripu-v-aptekah-pilotnij-proekt-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345220-ukrainciv-vakcinuvatimut-proti-gripu-v-aptekah-pilotnij-proekt-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345317-v-ukraini-26-488-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3345317-v-ukraini-26-488-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345308-okupanti-minuloi-dobi-devat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345308-okupanti-minuloi-dobi-devat-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html


 

За тиждень російські дрони 8 разів скидали 

гранати на позиції ЗСУ – Україна в ОБСЄ 

Протягом періоду з 25 по 31 жовтня на сході 
України зафіксовано 8 випадків застосування 

збройними формуваннями РФ безпілотників 

для скидання осколкових гранат "ВОГ-17" на 

позиції українських військових.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

5 листопада: народний календар і 

астровісник 

Зірки радять присвятити цей день творчій, 

інтелектуальній роботі

 

Mazda випустить авто, яке зупиняється, 

коли водій засинає 

Японська автомобілебудівна компанія Mazda 

планує розпочати наступного року продаж 

автомобілів, які здатні визначати, коли водій 

раптово засинає або 

 

Вийшов трейлер української кінокомедії 

«Зірки за обміном» 

Автори сімейної комедії "Зірки за обміном" 

представили офіційний трейлер стрічки. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345300-za-tizden-rosijski-droni-8-raziv-skidali-granati-na-pozicii-zsu-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3345300-za-tizden-rosijski-droni-8-raziv-skidali-granati-na-pozicii-zsu-ukraina-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344441-5-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3344441-5-listopada-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3345209-mazda-vipustit-avto-ake-zupinaetsa-koli-vodij-zasinae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3345209-mazda-vipustit-avto-ake-zupinaetsa-koli-vodij-zasinae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3345264-vijsov-trejler-ukrainskoi-kinokomedii-zirki-za-obminom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3345264-vijsov-trejler-ukrainskoi-kinokomedii-zirki-za-obminom.html


 

Українець Захарєєв вийшов у фінал 

чемпіонату світу з боксу 

Наші боксери здобули у Белграді лише одну 

медаль. 

 

Зміна клімату: за 10 років стихійні лиха 

забрали понад 400 тисяч життів – ООН 

Лише за останні 10 років стихійні лиха, 

спричинені зміною клімату, відібрали життя у 
понад 400 тисяч людей, призвели до 

величезних руйнувань та 

 

Оператори зв’язку в США відклали запуск 

5G-мережі через скарги від авіації 

Два найбільших оператори мобільного зв’язку 

в Сполучених Штатах відклали запуск мережі 

5G через занепокоєння американського 
авіаційного регулятора, що цей діапазон може 

мати потенційну загрозу для безпеки літаків.

 

 

Темпи зростання цін на продовольство 

сягнули піку за десятиліття - ООН 

Темпи зростання світових цін на 

продовольство досягли найвищого рівня 
починаючи з липня 2011 року, ідеться в 

повідомленні Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (FAO). 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3345235-ukrainec-zahareev-vijsov-u-final-cempionatu-svitu-z-boksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3345235-ukrainec-zahareev-vijsov-u-final-cempionatu-svitu-z-boksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345203-zmina-klimatu-za-10-rokiv-stihijni-liha-zabrali-ponad-400-tisac-zittiv-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3345203-zmina-klimatu-za-10-rokiv-stihijni-liha-zabrali-ponad-400-tisac-zittiv-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3345306-operatori-zvazku-v-ssa-vidklali-zapusk-5gmerezi-cerez-skargi-vid-aviacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3345306-operatori-zvazku-v-ssa-vidklali-zapusk-5gmerezi-cerez-skargi-vid-aviacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345304-tempi-zrostanna-cin-na-prodovolstvo-sagnuli-piku-za-desatilitta-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3345304-tempi-zrostanna-cin-na-prodovolstvo-sagnuli-piku-za-desatilitta-oon.html


 

У п’яти районах столиці з’являться 10 

зелених просторів 

У Голосіївському, Деснянському, 
Дніпровському, Оболонському та 

Шевченківському районах столиці з’являться 

10 зелених просторів. 

 

5 листопада. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова спільнота відзначає 
Всесвітній день поширення інформації про 

проблему цунамі

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345243-u-pati-rajonah-stolici-zavlatsa-10-zelenih-prostoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3345243-u-pati-rajonah-stolici-zavlatsa-10-zelenih-prostoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344813-5-listopada-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3344813-5-listopada-pamatni-dati.html

