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ТОП 

 

Brexit: Брюссель готовий надати Джонсону 

3-місячну відстрочку 

ЄС готовий піти на зустріч Лондону та 

продовжити процес Brexitу ще на 3 місяці. 

 

Помпео сказав, чи були спроби у 

Вашингтона тиснути на Київ 

Держсекретар США Майк Помпео ніколи не 

бачив свідоцтв того, що Вашингтон намагався 

домогтися будь-яких дій від Києва в обмін на 

надання фінансової та військової допомоги. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802561-brussel-gotovij-nadati-dzonsonu-3misacnu-vidstrocku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802561-brussel-gotovij-nadati-dzonsonu-3misacnu-vidstrocku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2802561-brussel-gotovij-nadati-dzonsonu-3misacnu-vidstrocku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2802592-pompeo-skazav-ci-buli-sprobi-vasingtona-tisnuti-na-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2802592-pompeo-skazav-ci-buli-sprobi-vasingtona-tisnuti-na-kiiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2802592-pompeo-skazav-ci-buli-sprobi-vasingtona-tisnuti-na-kiiv.html


 

У США на корабель ВМС встановлять 

перший у світі бойовий лазер 

Бойовий лазер доставлений в Сан-Дієго, де 

його незабаром будуть встановлювати на 

десантний корабель USS Portland. 

 

На Японію насуваються одразу два нових 

тайфуни 

До берегів Японії наближаються два нових 

тайфуни — Неогурі та Буалой. 

СВІТ 

 

У Лівані знову мітинги: тисячі людей 

вимагають відставки уряду 

У Лівані десятки тисяч людей знову вийшли на 

вулиці, вимагаючи відставки уряду. 

 

У Чилі затримали понад 1,4 тисячі 

учасників протесту, кількість жертв зросла 

до 8 

Під час протестів в Чилі вже затримано 1 462 

особи, через масові демонстрації загинули вже 

8 людей. 
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У Пентагоні хочуть досягти мирної угоди з 

Талібаном 

Військовослужбовці США, які покидають 

Сирію, будуть передислоковані в північний 

Ірак, де продовжать боротися проти 

"Ісламської держави". 

 

Ердоган назвав умови, за яких Туреччина 

відновить військову операцію в Сирії 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 

повідомив про умови відновлення бойових дій 

в Сирії. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський прибув із робочим візитом до 

Японії 

Президент України Володимир Зеленський 

прибув до Японії в рамках робочого візиту. 

 

Вибори у Швейцарії відкривають нові 

можливості для співпраці з Україною — 

посол 

Парламентські вибори у Швейцарській 

Конфедерації, які відбулися в неділю, 20 

жовтня, відкривають нові можливості для 

співробітництва Цюріха та Києва. 

УКРАЇНА 
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Держаудитслужбу повернули у 

підпорядкування Мінфіну 

Кабінет міністрів України повернув Державну 

аудиторську службу у підпорядкування 

Міністерству фінансів. 

 

Рада має відкоригувати закон про 

люстрацію — Рябошапка 

Генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що 

Верховна Рада має відкоригувати чинний закон 

«Про очищення влади». 

 

Міносвіти хоче повернути інтерес школярів 

до професійно-технічних закладів 

Повернути інтерес українських школярів до 

професійно-технічних закладів освіти, та 

впровадити старшу профільну школу як 

продовження Нової української школи. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти стріляють зі станкових 

гранатометів та БМП, втрат немає 

За минулу добу окупанти 12 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 
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21 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 30 років тому, у Львові відбулось 

відновлення Наукового товариства імені 

Шевченка як спадкоємця НТШ з 1873 року. 

 

Список мільярдерів за версією Forbes 

поповнився уродженцем Одеси 

Уродженець Одеси Влад Шмуніс, який 

заснував компанію RingCentral, став новим 

мільярдером за версією журналу Forbes. 

 

У Франкфурті завершився Книжковий 

ярмарок 

У Франкфурті-на-Майні у неділю завершився 

71-й Міжнародний книжковий ярмарок. 

 

В Індії студентів змусили складати іспит з 

коробками на голові 

У штаті Карнатака, що в Індії, першокурсників 

коледжу змусили складати письмовий іспит з 

картонними коробками на головах.  

 

Українцям обіцяють ще п’ять днів тепла і 

сонця 

В Україні у понеділок, 21 жовтня, збережеться 

суха і тепла погода з денною температурою до 

+22°, у західних областях - до +25°. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801375-21-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801375-21-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2802603-spisok-milarderiv-za-versieu-forbes-popovnivsa-urodzencem-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2802603-spisok-milarderiv-za-versieu-forbes-popovnivsa-urodzencem-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2802603-spisok-milarderiv-za-versieu-forbes-popovnivsa-urodzencem-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2802570-u-frankfurti-zaversivsa-knizkovij-armarok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2802570-u-frankfurti-zaversivsa-knizkovij-armarok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2802570-u-frankfurti-zaversivsa-knizkovij-armarok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2802574-v-indii-studentiv-zmusili-skladati-ispit-z-korobkami-na-golovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2802574-v-indii-studentiv-zmusili-skladati-ispit-z-korobkami-na-golovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2802574-v-indii-studentiv-zmusili-skladati-ispit-z-korobkami-na-golovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2802431-ukraincam-obicaut-se-pat-dniv-tepla-i-sonca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2802431-ukraincam-obicaut-se-pat-dniv-tepla-i-sonca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2802431-ukraincam-obicaut-se-pat-dniv-tepla-i-sonca.html


 

21 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні преподобної Таїсії; про диво-

вервечку, білку з собакою та черговий зоряно-

космічний кульбіт Меркурія 
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