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ТОП 

 

У Дніпрі стався вибух на заводі 

Вчора, 28 жовтня о 21 год. 53 хв. в м. Дніпро 

по вул. Байкальська 9, на території масло 

екстракційного заводу ТОВ «Потоки» у 

складській будівлі стався вибух з послідуючим 

горінням. 

 

У Чилі тривають масові протести - поліція 

застосувала водомети і газ 

У Чилі тривають масові протести, незважаючи 

на те, що президент країни Себастьян Піньєра 

змінив вісім міністрів, в тому числі міністра 

внутрішніх справ і громадської безпеки. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807578-u-dnipri-stavsa-vibuh-na-zavodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807578-u-dnipri-stavsa-vibuh-na-zavodi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807569-u-cili-trivaut-masovi-protesti-policia-zastosuvala-vodometi-i-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807569-u-cili-trivaut-masovi-protesti-policia-zastosuvala-vodometi-i-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807569-u-cili-trivaut-masovi-protesti-policia-zastosuvala-vodometi-i-gaz.html


 

Конгрес США заслухає чиновника, який 

чув усю розмову Трампа й Зеленського 

Експерт Ради нацбезпеки Білого дому 

підполковник Александер Віндман, який був 

присутній в Овальному кабінеті під час 

розмови Трампа й Зеленського, має виступити 

в Конгресі у вівторок. 

 

Британський парламент відхилив план 

Джонсона щодо дострокових виборів 

Палата громад парламенту Великої Британії 

відхилила план прем’єр-міністра Бориса 

Джонсона щодо проведення дострокових 

виборів 12 грудня. 

 

Денісова: Буду контролювати, як 

додержують прав політв'язня Приходька 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова контролюватиме 

додержання прав кримського активіста Олега 

Приходька під час проведення окупантами 

слідства. 

СВІТ 

 

США позапланово скликають Глобальну 

коаліцію з протистояння ІДІЛ 

Держдепартамент США оголосив про 

скликання позапланової зустрічі міністрів 

закордонних справ країн-членів Глобальної 

коаліції з протистояння ІДІЛ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807552-kongres-ssa-zasluhae-cinovnika-akij-cuv-usu-rozmovu-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807552-kongres-ssa-zasluhae-cinovnika-akij-cuv-usu-rozmovu-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807552-kongres-ssa-zasluhae-cinovnika-akij-cuv-usu-rozmovu-trampa-j-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807514-britanskij-parlament-vidhiliv-plan-dzonsona-sodo-dostrokovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807514-britanskij-parlament-vidhiliv-plan-dzonsona-sodo-dostrokovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807514-britanskij-parlament-vidhiliv-plan-dzonsona-sodo-dostrokovih-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807538-denisova-budu-kontroluvati-ak-doderzuut-prav-politvazna-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807538-denisova-budu-kontroluvati-ak-doderzuut-prav-politvazna-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2807538-denisova-budu-kontroluvati-ak-doderzuut-prav-politvazna-prihodka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807562-ssa-pozaplanovo-sklikaut-globalnu-koaliciu-z-protistoanna-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807562-ssa-pozaplanovo-sklikaut-globalnu-koaliciu-z-protistoanna-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807562-ssa-pozaplanovo-sklikaut-globalnu-koaliciu-z-protistoanna-idil.html


 

Євросоюз засудив новий смертний вирок у 

Білорусі 

Речник Євросоюзу Мая Косьянчич 

оприлюднила заяву, в якій засуджується 

ухвалення судом у Білорусі смертного вироку. 

 

Палата представників у четвер 

голосуватиме резолюцію про імпічмент 

Трампа - CNN 

Палата представників США проведе перше 

голосування щодо резолюції про імпічмент 

президента Дональда Трампа у четвер, 31 

жовтня. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Портфель проєктів ЄІБ в Україні сягнув 

€5,9 мільярда - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський під 

час зустрічі з віцепрезидентом Європейського 

інвестиційного банку висловив сподівання, що 

Україна перевершить заплановані показники 

економічного зростання, та запросив ЄІБ 

долучитися до реалізації інфраструктурних 

проєктів. 

УКРАЇНА 

 

Депутати від "Слуги народу" розповіли, про 

що з ними говорив Президент 

Володимир Зеленський на засіданні фракції 

"Слуга народу" в понеділок увечері попросив 

народних депутатів підтримати в другому 

читанні законопроєкт про незаконне 

збагачення. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807528-evrosouz-zasudiv-novij-smertnij-virok-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807528-evrosouz-zasudiv-novij-smertnij-virok-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807528-evrosouz-zasudiv-novij-smertnij-virok-u-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807520-palata-predstavnikiv-u-cetver-golosuvatime-za-rezoluciu-pro-impicment-trampa-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807520-palata-predstavnikiv-u-cetver-golosuvatime-za-rezoluciu-pro-impicment-trampa-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807520-palata-predstavnikiv-u-cetver-golosuvatime-za-rezoluciu-pro-impicment-trampa-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2807520-palata-predstavnikiv-u-cetver-golosuvatime-za-rezoluciu-pro-impicment-trampa-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807500-portfel-proektiv-eib-v-ukraini-sagnuv-59-milarda-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807500-portfel-proektiv-eib-v-ukraini-sagnuv-59-milarda-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807500-portfel-proektiv-eib-v-ukraini-sagnuv-59-milarda-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807502-deputati-vid-slugi-narodu-rozpovili-pro-so-z-nimi-govoriv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807502-deputati-vid-slugi-narodu-rozpovili-pro-so-z-nimi-govoriv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2807502-deputati-vid-slugi-narodu-rozpovili-pro-so-z-nimi-govoriv-prezident.html


 

Гончарук: Економічне зростання України 

має зацікавити інвесторів 

В Україні треба створити умови, коли 

інвестори не боятимуться, що вкладені ними 

кошти  безпідставно відберуть. 

 

В ОП презентували ідею Національного 

альянсу волонтерів 

В Офісі глави держави відбулася зустріч, 

присвячена презентації ідеї Національного 

альянсу волонтерів (НАВ) при Президентові 

України. 

 

Україна приєднається до Декларації про 

безпеку шкіл 

Кабінет міністрів на виїзному засіданні в 

Маріуполі 28 жовтня ухвалив проєкт Указу 

Президента, що уповноважує міністра освіти і 

науки Ганну Новосад на підписання Декларації 

про безпеку шкіл. 

 

ФДМ на форумі у Маріуполі презентує 

перелік перших об’єктів для приватизації 

Під час першого інвестиційного форуму 

RE:THINK Invest in Ukraine під егідою 

Президента України, що відбудеться 29 жовтня 

у Маріуполі, Фонд державного майна 

презентує перелік перших об’єктів для 

приватизації. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807526-goncaruk-ekonomicne-zrostanna-ukraini-mae-zacikaviti-investoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807526-goncaruk-ekonomicne-zrostanna-ukraini-mae-zacikaviti-investoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807526-goncaruk-ekonomicne-zrostanna-ukraini-mae-zacikaviti-investoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807518-v-op-prezentuvali-ideu-nacionalnogo-alansu-volonteriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807518-v-op-prezentuvali-ideu-nacionalnogo-alansu-volonteriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807518-v-op-prezentuvali-ideu-nacionalnogo-alansu-volonteriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807512-ukraina-priednaetsa-do-deklaracii-pro-bezpeku-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807512-ukraina-priednaetsa-do-deklaracii-pro-bezpeku-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807512-ukraina-priednaetsa-do-deklaracii-pro-bezpeku-skil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807506-fdm-na-forumi-u-mariupoli-prezentue-perelik-persih-obektiv-dla-privatizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807506-fdm-na-forumi-u-mariupoli-prezentue-perelik-persih-obektiv-dla-privatizacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807506-fdm-na-forumi-u-mariupoli-prezentue-perelik-persih-obektiv-dla-privatizacii.html


 

ФОПи ніхто не знищує - Гончарук 

Нове регулювання діяльності ФОПів 

стосуватиметься лише великих компаній і не 

створюватиме складнощів для малих 

підприємців. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Донбас: 16 обстрілів за добу, окупанти 

стріляли з мінометів та БМП під Гнутовим 

28 жовтня, збройні формування РФ та її 

найманці 16 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

На Донбасі за вихідні побільшало порушень 

"тиші" - ОБСЄ 

Протягом суботи та неділі СММ ОБСЄ 

констатувала збільшення кількості порушень 

режиму припинення вогню на Донеччині. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

29 жовтня. Пам’ятні дати 

Щороку, 29 жовтня, в Україні і світі 

відзначається Всесвітній день боротьби з 

інсультом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807560-fopi-nihto-ne-znisue-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2807560-fopi-nihto-ne-znisue-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807566-donbas-16-obstriliv-za-dobu-okupanti-strilali-z-minometiv-ta-bmp-pid-gnutovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807566-donbas-16-obstriliv-za-dobu-okupanti-strilali-z-minometiv-ta-bmp-pid-gnutovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807566-donbas-16-obstriliv-za-dobu-okupanti-strilali-z-minometiv-ta-bmp-pid-gnutovim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807536-na-donbasi-za-vihidni-pobilsalo-porusen-peremira-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807536-na-donbasi-za-vihidni-pobilsalo-porusen-peremira-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2807536-na-donbasi-za-vihidni-pobilsalo-porusen-peremira-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807164-29-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807164-29-zovtna-pamatni-dati.html


 

Українські школярі увійшли до ТОП-10 

всесвітньої олімпіади з робототехніки 

Команда українських школярів виборола 10 

місце серед 189 країн на FIRST Global 

Challenge - олімпійських іграх із 

робототехніки, які пройшли у Дубаї (ОАЕ). 

 

За жовтень кількість переселенців в Україні 

зросла на 5 тисяч 

Кількість внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованих територій збільшилася 

на 5 тисяч протягом минулого місяця. 

 

Астрономи виявили у Сонячній системі 

нову карликову планету 

Астрономи встановили, що космічне тіло з 

головного поясу астероїдів Гігея відповідає 

всім параметрам і може вважатися карликовою 

планетою. 

 

Похмура осінь: українцям обіцяють дощ, 

сніг і морози до 6° 

В Україні у вівторок, 29 жовтня, у більшості 

областей очікуються невеликі дощі, вдень 

температура повітря становитиме 5-10° тепла, 

на півдні - до +16°. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2807496-ukrainski-skolari-uvijsli-do-top10-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2807496-ukrainski-skolari-uvijsli-do-top10-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2807496-ukrainski-skolari-uvijsli-do-top10-vsesvitnoi-olimpiadi-z-robototehniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807530-za-zovten-kilkist-pereselenciv-v-ukraini-zrosla-na-5-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807530-za-zovten-kilkist-pereselenciv-v-ukraini-zrosla-na-5-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2807530-za-zovten-kilkist-pereselenciv-v-ukraini-zrosla-na-5-tisac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2807574-astronomi-viavili-u-sonacnij-sistemi-novu-karlikovu-planetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2807574-astronomi-viavili-u-sonacnij-sistemi-novu-karlikovu-planetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2807574-astronomi-viavili-u-sonacnij-sistemi-novu-karlikovu-planetu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807442-pohmura-osin-ukraincam-obicaut-dos-snig-i-morozi-do-6.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807442-pohmura-osin-ukraincam-obicaut-dos-snig-i-morozi-do-6.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2807442-pohmura-osin-ukraincam-obicaut-dos-snig-i-morozi-do-6.html


 

29 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Лонгіна сотника; чи нагуляли зайці 

жиру, на кого очікують зміни і що стане 

очевидним.

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2807056-29-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2807056-29-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

