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ТОП 

 

В ОП заявляють, що відведення військ у 

Золотому відкладається 

В Офісі Президента зазначають, що відведення 

сил у Золотому на Луганщині неможливе без 

сталого припинення вогню, тому це питання 

відкладено. 

 

Рада ЄС закликає Туреччину зупинити 

військову операцію в Сирії 

Рада ЄС із закордонних справ, засідання якої 

відбулося в понеділок у Люксембурзі, 

закликала Туреччину зупинити односторонню 

військову операцію, яку ця країна розпочала у 

Сирії, та вивести власні війська з цієї країни. 
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Протести в Барселоні: в міському аеропорту 

постраждали майже 40 осіб 

На летовищі Барселони під час акцій протесту 

прихильників незалежності Каталонії 

постраждали щонайменше 37 осіб. 

 

Україна обіграла Португалію і достроково 

вийшла на футбольне Євро-2020 

Національна збірна України з футболу здобула 

шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату 

Європи-2020 і достроково гарантувала собі 

участь у фінальному турнірі XVI 

континентальної першості.

СВІТ 

 

Війська Асада ввійшли в ключове місто на 

півночі Сирії 

Урядові війська Сирії у понеділок, 14 жовтня, 

зайняли місто Манбідж, що в північній 

провінції Алеппо. 

 

Трамп запровадив санкції проти Туреччини 

за наступ у Сирії 

Президент США своїм указом ввів санкції 

проти міноборони та міненергетики 

Туреччини, а також трьох посадовців цієї 

країни - через масштабну військову операцію 

на півночі Сирії. 
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Вибори в Польщі: опозиція здобуває 

більшість у Сенаті 

За результатами виборів представники 

опозиційних сил забезпечили собі у Сенаті, 

верхній палаті парламенту Польщі, 51 місце зі 

100. 

 

Президентом Тунісу обрали юриста-

консерватора 

У другому турі президентських виборів у 

Тунісі перемогу здобув позапартійний Каїс 

Саїд, якого підтримували ісламсько-

консервативні сили. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

В ООН визнали, що РФ порушує Женевські 

конвенції через зміну демографії Криму 

Україна подякувала керівництву ООН за 

офіційне визнання порушень Росією 

Женевських конвенцій, яка свідомо переселяє 

людей з материкової частини в український 

Крим у спробах змінити демографію 

окупованого півострова. 

 

Пристайко: Питання зняття санкцій з РФ 

європолітики не обговорюють 

Позиція України щодо виборів в окремих 

районах Донбасі після їх визволення від 

окупації є зрозумілою європейським 

партнерам. 
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Болтон назвав адвоката Трампа “ручною 

гранатою, яка підірве всіх”- NYT 

Ще до телефонної розмови між президентами 

Трампом і Зеленським (від 25 липня) на той 

час радник Білого дому з питань нацбезпеки 

Джон Болтон був настільки стурбований 

планами натиснути на Україну, що доручив 

повідомити про ситуацію юристів.

УКРАЇНА 

 

Зеленський зустрівся з рідними воїнів, які 

загинули на Донбасі 

Зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», спрямовані на 

підтримку членів родин загиблих учасників 

АТО/OOC мають бути підготовлені до 15 

листопада. 

 

Самі військові прагнуть зробити армію 

ефективнішою - Загороднюк 

Спілкування з військовослужбовцями дає 

впевненість і відчуття незворотності змін на 

краще, переконаний міністр оборони Андрій 

Загороднюк. 

 

Муженко: Необхідності влазити в Іловайськ 

не було 

У серпні 2014 року Іловайськ не становив 

особливої оперативної цінності для української 

армії. 
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Запаси газу в сховищах перевищили 21 

мільярд кубометрів - Коболєв 

Станом на 14 жовтня Україна закачала до своїх 

підземних сховищ 21 млрд 25 млн кубометрів 

газу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують 120-мм міномети та 

БМП, поранений військовий 

За минулу добу окупанти 21 раз відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

15 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світова спільнота відзначає 

Міжнародний день сільських жінок та 

Міжнародний день «Білої тростини» – символу 

незрячої людини. 

 

Акція "Ні капітуляції" зібрала 12 тисяч 

учасників - поліція 

Масові акції, які відбулися в понеділок у Києві, 

пройшли без порушень. 
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Кріштіану Роналду забив 700-й гол за 

кар'єру 

У матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи-

2020 проти збірної України португальський 

нападаючий Кріштіану Роналду забив свій 700-

й гол. Ювілейний гол португальця не завадив 

Україні здобути перемогу і вийти на Євро-2020 

з першого місця. 

 

Українці стали критичніше ставитися до 

нової влади - КМІС 

У жовтні знизилася кількість українців, які 

позитивно ставляться до Президента, 

очільника Кабміну та спікера Верховної Ради. 

 

На Хмельниччині виявили унікальні 

підземні галереї 

У селищі міського типу Чорний Острів на 

Хмельниччині археологи натрапили на 

підземні галереї, розташовані під гостинним 

двором, аналогів якому немає в області. 

 

Лауреатами Букерівської премії-2019 стали 

одразу дві письменниці 

Лауреатами міжнарожної Букерівської премії 

за 2019 рік стали двоє претенденток - 

канадська письменниця Маргарет Етвуд і 

британка Бернардина Еварісто. 
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У Канаді прибульцям присвятили монету, 

яка світиться в темряві 

У Канаді викарбували присвячену прибульцям 

монету номіналом 20 доларів, яка змінюється 

залежно від освітлення. 

 

Тепло й волога: Україну накрили тумани, 

вдень до +24° 

В Україні вранці 15 жовтня у південній 

частині, центральних, місцями східних 

областях та в Карпатах туман, видимість 200-

500 м (І рівень небезпечності, жовтий). 

 

15 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині святих Кипріана й Юстини; хто сьогодні 

почуватиметься зле, хто дивитиметься в небо, а 

кому допоможе Тілець 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2798983-u-kanadi-pribulcam-prisvatili-monetu-aka-svititsa-v-temravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2798983-u-kanadi-pribulcam-prisvatili-monetu-aka-svititsa-v-temravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2798983-u-kanadi-pribulcam-prisvatili-monetu-aka-svititsa-v-temravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799011-teplo-j-vologa-ukrainu-nakrili-tumani-vden-do-24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799011-teplo-j-vologa-ukrainu-nakrili-tumani-vden-do-24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2799011-teplo-j-vologa-ukrainu-nakrili-tumani-vden-do-24.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2797419-15-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2797419-15-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

