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ТОП 

 

Ближче до НАТО: що дає Україні участь в 

збройному комітеті Ради Альянсу 

Нас все конкретніше починають сприймати як 

важливого партнера та союзника. І критично 

важливо в цьому плані не забувати про 

реформи 

 

 

США закликають союзників зняти 

обмеження на поставки летальної зброї 

Україні 

США, які надають Україні допомогу 

летальною зброєю оборонного характеру для 

захисту від російської агресії, закликають 

союзників і партнерів зняти 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341026-blizce-do-nato-so-dae-ukraini-ucast-v-zbrojnomu-komiteti-radi-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341026-blizce-do-nato-so-dae-ukraini-ucast-v-zbrojnomu-komiteti-radi-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341123-stati-zaklikaut-souznikiv-znati-obmezenna-na-postavki-letalnoi-zbroi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341123-stati-zaklikaut-souznikiv-znati-obmezenna-na-postavki-letalnoi-zbroi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341123-stati-zaklikaut-souznikiv-znati-obmezenna-na-postavki-letalnoi-zbroi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341123-stati-zaklikaut-souznikiv-znati-obmezenna-na-postavki-letalnoi-zbroi-ukraini.html


 

Саакашвілі погодився на лікування – 

адвокат 

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі 
припинив крайню форму протесту у 

руставській в'язниці та погодився на медичну 

допомогу та обстеження. 

 

У поліції назвали найпоширеніші злочини, 

пов'язані з COVID-сертифікатами 

92% кримінальних проваджень, які мають 

відношення до сертифікатів про вакцинацію, 

стосуються підробки цих документів. 

 

У Харкові сталася нова смертельна ДТП - 

дівчина на Infiniti збила жінку ФОТО, ВІДЕО 

У Харкові на проспекті Героїв Сталінграду 

дівчина на Infiniti на смерть збила жінку, яка 

переходила дорогу.

 

 

Тепер Meta: Цукерберг оголосив про зміну 

назви Facebook 

Засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив 

про зміну імені компанії - вона 

називатиметься Meta.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341097-saakasvili-pogodivsa-na-likuvanna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341097-saakasvili-pogodivsa-na-likuvanna-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341119-u-policii-nazvali-najposirenisi-zlocini-povazani-z-covidsertifikatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341119-u-policii-nazvali-najposirenisi-zlocini-povazani-z-covidsertifikatami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341067-zmi-povidomlaut-pro-novu-smertelnu-dtp-u-harkovi-divcina-na-infiniti-zbila-zinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341067-zmi-povidomlaut-pro-novu-smertelnu-dtp-u-harkovi-divcina-na-infiniti-zbila-zinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3341086-teper-meta-cukerberg-ogolosiv-pro-zminu-nazvi-facebook.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3341086-teper-meta-cukerberg-ogolosiv-pro-zminu-nazvi-facebook.html


 

У світі зафіксували понад 246 мільйонів 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 29 жовтня зафіксували 
246 278 077 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Єврокомісія оголосила головні теми самітів 

G20 та СОР-26 

Боротьба з пандемією, світове економічне 
відродження та координація зусиль у протидії 

кліматичним змінам стануть головними 

темами саміту «Великої двадцятки» та 

кліматичної конференції ООН СОР-26. 

 

 

Експерти ООН звинуватили «вагнерівців» у 

переслідуванні миротворців у ЦАР 

Мирні жителі, у тому числі журналісти, 

співробітники гуманітарних організацій та 
представники меншин у 

Центральноафриканській Республіці (ЦАР), а 

також 

 

На ексгубернатора штату Нью-Йорк подали 

до суду за сексуальний злочин 

На колишнього губернатора штату Нью-Йорк 

Ендрю Куомо, який пішов у відставку після 

звинувачень у домаганнях до 11 жінок, 
надійшла скарга до суду про вчинення 

сексуального злочину. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341149-u-sviti-zafiksuvali-ponad-246-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341149-u-sviti-zafiksuvali-ponad-246-miljoniv-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341107-evrokomisia-ogolosila-golovni-temi-samitiv-g20-ta-sor26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341107-evrokomisia-ogolosila-golovni-temi-samitiv-g20-ta-sor26.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341072-eksperti-oon-zvinuvatili-vagnerivciv-u-peresliduvanni-mirotvorciv-u-car.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341072-eksperti-oon-zvinuvatili-vagnerivciv-u-peresliduvanni-mirotvorciv-u-car.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341112-na-eksgubernatora-statu-nujork-podali-do-sudu-za-seksualnij-zlocin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341112-na-eksgubernatora-statu-nujork-podali-do-sudu-za-seksualnij-zlocin.html


 

Ватикан раптово скасував трансляцію 

зустрічі Байдена з Папою Римським 

Ватикан раптово скасував заплановану пряму 
трансляцію сьогоднішньої зустрічі президента 

США Джо Байдена з Папою Римським 

Франциском. 

 

Штати виділили Афганістану $144 мільйони 

гумдопомоги 

Уряд США додатково виділяє $144 мільйони 

на гуманітарну допомогу народові 
Афганістану та біженцям, які потерпіли від 

кризи в цій країні.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Комісія стратегічного партнерства України 

та США збереться у першій половині 

листопада 

Комісія стратегічного партнерства України та 
США після тривалої перерви збереться в 

першій половині листопада. 

 

 

Росія не має інструментів проти Bayraktar - 

експерт 

Росія не має засобів для протидії турецьким 
безпілотникам Bayraktar, один з яких ЗСУ 

днями застосували проти окупаційних військ 

на сході України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341095-vatikan-raptovo-skasuvav-translaciu-zustrici-bajdena-z-papou-rimskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341095-vatikan-raptovo-skasuvav-translaciu-zustrici-bajdena-z-papou-rimskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341133-stati-vidilili-afganistanu-144-miljoni-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3341133-stati-vidilili-afganistanu-144-miljoni-gumdopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341151-komisia-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-zberetsa-u-persij-polovini-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341151-komisia-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-zberetsa-u-persij-polovini-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341151-komisia-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-zberetsa-u-persij-polovini-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341151-komisia-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-zberetsa-u-persij-polovini-listopada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341137-rosia-ne-mae-instrumentiv-proti-bayraktar-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341137-rosia-ne-mae-instrumentiv-proti-bayraktar-ekspert.html


 

Зеленський обговорив з главою МЗС 

Швейцарії підготовку до Конференції з 

питань реформ ФОТ О 

Президент України Володимир Зеленський 

провів зустріч з віцепрезидентом, керівником 

Федерального департаменту закордонних 

справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо 

Кассісом. 

 

 

«Суд» у Криму продовжив арешт братів 

Ахтемових до 23 січня 

В окупованому Криму суд продовжив арешт 

Азізу Ахтемову до 23 січня 2022 року. 

Засідання проходило у закритому режимі. 

 

Ізраїль хоче запросити до двох тисяч 

будівельників з України - посольство 

Уряд Держави Ізраїль прийняв рішення 

запросити на роботу близько 2 тисяч 

будівельників з України.

 

УКРАЇНА 

 

Довибори у Раду: сьогодні — останній день 

агітації 

У п'ятницю о 24-ій годині завершується процес 

ведення передвиборчої агітації кандидатів у 

народні депутати на проміжних виборах до 

Верховної Ради в  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341101-zelenskij-obgovoriv-z-glavou-mzs-svejcarii-pidgotovku-do-konferencii-z-pitan-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341101-zelenskij-obgovoriv-z-glavou-mzs-svejcarii-pidgotovku-do-konferencii-z-pitan-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341101-zelenskij-obgovoriv-z-glavou-mzs-svejcarii-pidgotovku-do-konferencii-z-pitan-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341101-zelenskij-obgovoriv-z-glavou-mzs-svejcarii-pidgotovku-do-konferencii-z-pitan-reform.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341074-sud-u-krimu-prodovziv-arest-azizu-ahtemovu-do-23-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3341074-sud-u-krimu-prodovziv-arest-azizu-ahtemovu-do-23-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341143-izrail-hoce-zaprositi-do-dvoh-tisac-budivelnikiv-z-ukraini-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341143-izrail-hoce-zaprositi-do-dvoh-tisac-budivelnikiv-z-ukraini-posolstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341153-dovibori-u-radu-sogodni-ostannij-den-agitacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3341153-dovibori-u-radu-sogodni-ostannij-den-agitacii.html


 

Поліція дасть оцінку заклику голови 

Херсонської ОДА голосувати за кандидата 

від «Слуги народу» 

Поліція зареєструвала заяву від ОПОРИ щодо 

агітації голови Херсонської ОДА Геннадія 

Лагути за кандидата від «Слуги народу» Сергія 

Козиря на довиборах 

 

 

Кулеба зустрівся з главою УГКЦ - говорили 

про збереження історичної пам’яті 

Очільник МЗС Дмитро Кулеба обговорив із 

главою Української греко-католицької церкви 
Блаженнішим Святославом спільні проєкти у 

галузі збереження історичної пам’яті.

  

 

Епіфаній і Залужний обговорили ситуацію в 

районі ООС та закон про капеланів ФОТ О 

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант 

Валерій Залужний обговорив із предстоятелем 
ПЦУ, митрополитом Київським і всієї України 

Епіфанієм ситуацію в районі операції 

Об'єднаних сил.

 

Україна має контракти на постачання 

COVID-вакцин на наступні два роки - 

Ляшко 

Контракти на постачання COVID-вакцин, які 

Україна уклала на наступні два роки, 
забезпечать усім охочим можливість отримати 

бустерну дозу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341103-policia-dast-ocinku-zakliku-golovi-hersonskoi-oda-golosuvati-za-kandidata-vid-sn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341103-policia-dast-ocinku-zakliku-golovi-hersonskoi-oda-golosuvati-za-kandidata-vid-sn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341103-policia-dast-ocinku-zakliku-golovi-hersonskoi-oda-golosuvati-za-kandidata-vid-sn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341103-policia-dast-ocinku-zakliku-golovi-hersonskoi-oda-golosuvati-za-kandidata-vid-sn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341090-kuleba-zustrivsa-z-glavou-ugkc-govorili-pro-zberezenna-istoricnoi-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341090-kuleba-zustrivsa-z-glavou-ugkc-govorili-pro-zberezenna-istoricnoi-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341121-epifanij-i-zaluznij-obgovorili-situaciu-v-rajoni-oos-ta-zakon-pro-kapelaniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341121-epifanij-i-zaluznij-obgovorili-situaciu-v-rajoni-oos-ta-zakon-pro-kapelaniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341114-ukraina-mae-kontrakti-na-postacanna-covidvakcin-na-nastupni-dva-roki-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341114-ukraina-mae-kontrakti-na-postacanna-covidvakcin-na-nastupni-dva-roki-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341114-ukraina-mae-kontrakti-na-postacanna-covidvakcin-na-nastupni-dva-roki-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341114-ukraina-mae-kontrakti-na-postacanna-covidvakcin-na-nastupni-dva-roki-lasko.html


 

Розгляд справи Кернеса відклали на місяць: 

з 19 свідків обвинувачення з'явився лише 

один 

Київський райсуд Полтави відклав на місяць 

розгляд справи за обвинуваченням Геннадія 

Кернеса та його охоронців у викраденні й 

побитті двох учасників харківського 

Євромайдану у січні 2014 року. 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні 

Національний банк України на п'ятницю, 29 

жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 4 копійки - до 26,3265 грн за долар.

 

 

В Україні за добу - 26 870 випадків 

коронавірусу 

Минулої доби, 28 жовтня, в Україні 

зафіксували 26 870 нових підтверджених 

випадків COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Біля Причепилівки поранений боєць ЗСУ 

Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, 

зафіксовано 1 порушення режиму припинення 
вогню. Один військовослужбовець Об’єднаних 

сил дістав

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341139-rozglad-spravi-kernesa-vidklali-na-misac-z-19-svidkiv-obvinuvacenna-zavivsa-lise-odin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341139-rozglad-spravi-kernesa-vidklali-na-misac-z-19-svidkiv-obvinuvacenna-zavivsa-lise-odin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341139-rozglad-spravi-kernesa-vidklali-na-misac-z-19-svidkiv-obvinuvacenna-zavivsa-lise-odin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341139-rozglad-spravi-kernesa-vidklali-na-misac-z-19-svidkiv-obvinuvacenna-zavivsa-lise-odin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341160-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3341160-nacbank-zmicniv-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341162-v-ukraini-za-dobu-26-870-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3341162-v-ukraini-za-dobu-26-870-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341155-okupanti-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-poraneni-dvoe-bijciv-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3341155-okupanti-minuloi-dobi-14-raziv-zrivali-tisu-poraneni-dvoe-bijciv-zsu.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

29 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні чудовий час для підбиття підсумків 

та самоаналізу 

 

 

У госпіталі на Житомирщині відкрили 

сольову печеру для лікування військових 
ФОТ О 

У госпіталі ветеранів війни в Бердичеві на 

Житомирщині відкрили сольову печеру 
(галокамеру) для лікування та реабілітації 

військових. 

 

Гурт Imagine Dragons долучився до акції 

підтримки хворих на CMA 

Менеджер американського рок-гурту Imagine 

Dragons Мак Рейнольдс розповів, які три речі 

вразили його, коли він довідався про проблему 

хворих на спінальну м’язову атрофію (СМА). 

 

Honor презентувала два нові смартфони з 

5G ФОТ О 

Китайська компанія Honor презентувала 
широкому загалу нові смартфони Honor X30i 

5G та Honor X30 Max 5G. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339955-29-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3339955-29-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341078-u-gospitali-na-zitomirsini-vidkrili-solovu-peceru-dla-likuvanna-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341078-u-gospitali-na-zitomirsini-vidkrili-solovu-peceru-dla-likuvanna-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341078-u-gospitali-na-zitomirsini-vidkrili-solovu-peceru-dla-likuvanna-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3341078-u-gospitali-na-zitomirsini-vidkrili-solovu-peceru-dla-likuvanna-vijskovih.html
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Лише кожен десятий українець вважає 

високою якість вітчизняної освіти 
ОПИТУВАННЯ  

Більшість українців незадоволена якістю знань, 
яку забезпечує вітчизняна освітня система - 

про це свідчить опитування в рамках 

моніторингу 

 

LinkedIn запускає глобальну платформу для 

фрилансерів 

Соціальна мережа професійних контактів 
LinkedIn, що належить Microsoft, оголосила 

про запуск глобальної платформи для 

фрилансерів Service Marketplace. 

 

 

Гендиректор херсонського театру став 

«Театральним діячем року» в Туреччині 

Гендиректор Херсонського обласного 

академічного музично-драматичного театру ім. 
Куліша, Олександр Книга отримав нагороду 

«Театральний діяч року» за рейтингом 

турецького мистецького журналу Tiyatro. 

 

29 жовтня. Пам’ятні дати 

Щороку, 29 жовтня, в Україні та світі 
відзначається Всесвітній день боротьби з 

інсультом
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