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ТОП 

 

Протести в Іраку: кількість жертв зросла до 

74 

Унаслідок нової хвилі масових протестів у 

Іраку кількість загиблих зросла до 74, 

поранення дістали понад 3600 осіб. 

 

У Франції з фури-холодильника врятували 

вісьмох мігрантів 

У порту Кале на Півночі Франції у причепі-

рефрижераторі виявили вісьмох мігрантів, у 

тому числі чотирьох дітей. Усіх 

госпіталізували із симптомами легкого 

переохолодження. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2806865-protesti-v-iraku-kilkist-zertv-zrosla-do-74.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2806865-protesti-v-iraku-kilkist-zertv-zrosla-do-74.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2806865-protesti-v-iraku-kilkist-zertv-zrosla-do-74.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2806849-u-francii-z-furiholodilnika-vratuvali-vismoh-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2806849-u-francii-z-furiholodilnika-vratuvali-vismoh-migrantiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2806849-u-francii-z-furiholodilnika-vratuvali-vismoh-migrantiv.html


 

Британська опозиція пов я̓зала з Brexit 

ідею Джонсона щодо позачергових виборів 

Лідери двох британських опозиційних сил - 

Шотландської національної партії (SNP) та 

партії ліберальних демократів (LD) готові 

підтримати план Джонсона щодо позачергових 

виборів парламенту за умови, якщо Brexit буде 

відкладено до 31 січня 2020 року. 

 

У Барселоні відбулася хода за єдність з 

Іспанією 

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці 

Барселони, щоб узяти участь у ході за єдність 

Каталонії та Іспанії. 

 

Мокрий сніг і мороз до 5°: українців чекає 

суттєве похолодання 

У понеділок в Україні невеликі опади ймовірні 

лише у західних областях, 14-19° тепла, у 

західних та північних областях 9-14°. 

СВІТ 

 

У США розкрили подробиці ліквідації 

лідера ІДІЛ 

Віцепрезидент США Майкл Пенс і міністр 

оборони Марк Еспер повідомили додаткові 

деталі операції проти лідера «Ісламської 

держави» Абу Бакра аль-Багдаді. 
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Протести у Гонконзі: поліція застосувала 

сльозогінний газ та водяні гармати 

У Гонконзі поліцейські застосували 

сльозогінний газ для розгону демонстрантів, 

які протестували проти жорстоких дій 

співробітників правоохоронних органів під час 

акцій, що тривають вже кілька місяців. 

 

Сирійські курди відводять війська від 

турецького кордону 

Сирійські демократичні сили (SDF) почали 

відведення воєнізованих формувань курдів від 

сирійсько-турецького кордону. 

 

До парламенту Канади обрали рекордну 

кількість жінок 

У канадському парламенті нового скликання 

буде 98 жінок, що становить 29% від загальної 

кількості депутатів. 

 

На виборах у німецькій Тюрингії майже 

чверть голосів здобули праві популісти 

Вибори до ландтагу (місцевого парламенту) 

Тюрингії, однієї із земель ФРН, які пройшли в 

неділю, підтвердили тенденцію втрати 

виборцями довіри до традиційних партій. 

 

Євроінтеграцію не замінить жодне 

партнерство - прем'єр Північної Македонії 

Голова уряду Республіки Північна Македонія 

Зоран Заєв переконаний, що для країн, які 

прагнуть вступити до ЄС, європейську 

інтеграцію не замінять жодні інші формати. 
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Члени Меджлісу обговорили ситуацію в 

Криму з політиками Нідерландів 

У Києві 27 жовтня відбулася зустріч Мустафи 

Джемілєва, Рефата Чубарова і членів Меджлісу 

кримськотатарського народу з депутатами та 

активом політичної партії Нідерландів 

"Демократи 66". 

УКРАЇНА 

 

Зеленський показав свою поїздку в Золоте 

З'явилося повне відео з поїздки Президента 

України у Золоте на Донбасі. 

 

Разумков - про "Слугу народу": У такій 

великій фракції завжди буде дискусія 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

спростував твердження про те, ніби фракція 

партії "Слуга народу" розвалюється. 

 

Субсидії цього року не зменшаться - 

Гончарук 

Всі, хто має субсидії на цей опалювальний 

сезон, пройдуть його на тих умовах, на яких 

вони вже оформлені. 
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Бородянський назвав сміливими 

українських артистів, які гастролюють у 

Криму 

Міністр культури, молоді та спорту вважає 

сміливими українських артистів, які їдуть 

виступати на тимчасово окуповані території, 

щоб "донести український контекст". 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти 13 разів порушили 

"тишу", тричі обстріляли Золоте-4 

27 жовтня, збройні формування Російської 

Федерації та її найманці 13 разів порушили 

режим припинення вогню. 

 

Добровольці у супроводі поліції вивезли 

зброю із Золотого-4 - Троян 

Ветерани-добровольці, які мали легальну 

зброю, вивезли її у супроводі поліції із 

Золотого-4 на Луганщині, де відбувається 

розведення військ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

28 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День вшанування пам’яті 

загиблих з нагоди 75-річниці вигнання 

нацистських окупантів з України. 
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Новий потяг "Київ-Маріуполь" вирушив у 

перший рейс 

Укрзалізниця запустила новий потяг "Київ-

Маріуполь", він вирушив сьогодні з 

Центрального залізничного вокзалу столиці, а 

його першими пасажирами стали студенти 

Української академії лідерства. 

 

У пустелі Сахара запустили найбільшу у 

світі сонячну електростанцію 

В Єгипті в пустелі Сахара запустили в 

експлуатацію сонячний парк Benban. Його 

потужність складає понад 1,5 ГВт, що робить 

його найбільшим в світі. Парк містить 6 млн 

фотоелектричних панелей. 

 

В Японії змінили геном "небажаної" риби, 

щоб очистити від неї водойми 

Японські вчені змінили геном самця 

чужорідного виду риби з метою її ліквідації у 

водоймах країни. 

 

28 жовтня: народний календар і астровісник 

Чим дивуватиме осінній Єфим, що сьогодні 

можна, а що — зась і про майбутні 

метаморфози 
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