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ТОП
Загибель Кутового: поліція розкрила деякі
подробиці катастрофи
Стало відомо, що вертоліт, у якому розбився
ексміністр аграрної політики та продовольства
Тарас Кутовий, упав на території приватного
домогосподарства.

Помпео висловив задоволення роботою
Держдепу на українському напрямі
Майкл Помпео відкинув будь-які звинувачення
на адресу Дональда Трампа щодо спроб тиску
на Україну та наголосив, що задоволений
роботою Держдепу США на українському
напрямі.

Макрон обговорив з Путіним перспективи
"нормандського" саміту
Президент Франції у телефонній розмові з
російським колегою обговорив можливість
проведення саміту "нормандської четвірки".

Президент Європарламенту: Останнє слово
у справі Brexit - за нами
Європейський парламент зважено та
відповідально підходить до опрацювання
угоди про вихід Великої Британії з ЄС, і саме
він скаже своє останнє слово у цій справі.

Сенцов заявив про намір створити
громадську організацію
Український режисер, колишній політичний
в'язень Кремля Олег Сенцов, якому сьогодні
вручили премію Ukrainian ID Awards, заявив
про створення громадської організації.

СВІТ
Трамп пригрозив Ірану "небаченим"
ударом
Попри те, що США намагаються усунутися від
участі у військових конфліктах на Близькому
Сході, Дональд Трамп припустив, що в
ситуації з Іраном все може статися інакше.

США готові застосувати війська проти
Туреччини в разі потреби - Помпео
Держсекретар Майкл Помпео не виключив
застосування військової сили проти
Туреччини, яка розгорнула наступ на півночі
Сирії, де мешкають союзні Сполученим
Штатам курди.

Через протести у Лівані депутатам і
міністрам удвічі зріжуть зарплати - ЗМІ
Уряд Лівану підтримав план реформ,
запропонований прем'єр-міністром Саадом
Харірі. Зокрема, передбачається скоротити
зарплати міністрам та членам парламенту.

Пентагон готується екстрено виводити
війська з Афганістану – ЗМІ
Військове відомство США розробляє план
швидкого виведення всіх американських військ
з Афганістану, якщо президент Трамп
неочікувано дасть відповідний наказ, як він
зробив у разі з Сирією.

На виборах у Канаді перемагає партія
Трюдо
Згідно із попередніми результатами
парламентських виборів у Канаді найбільшу
кількість голосів отримує Ліберальна партія
прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

УКРАЇНА І СВІТ

ОБСЄ збирається провести у Москві
конференцію з питань свободи ЗМІ
Офіс представника ОБСЄ з питань свободи
ЗМІ має намір провести 6 листопада у Москві
за підтримки МЗС Росії конференцію з питань
безпеки журналістів та свободи медіа.

Посол Туреччини: Відносини з Україною не
залежать від іноземних чинників
Розвиток відносин між Україною та
Туреччиною не залежить від політичної
ситуації на Близькому Сході чи якихось інших
іноземних чинників.

УКРАЇНА
Зеленський обіцяє інвесторам однакові
правила гри
Президент України Володимир Зеленський
наголосив, що в Україні обов'язково з'явиться
те, чого не було ніколи - це прозорі та
зрозумілі правила гри, однакові для всіх.

Розтрата в Укркосмосі: ВАКС сьогодні
проведе підготовче засідання
У Вищому антикорупційному суді у вівторок,
22 жовтня, відбудеться підготовче засідання
щодо завдання збитків державному
підприємству "Укркосмос".

Треба розірвати неформальні альянси за
участю прокуратури - Рябошапка
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка
наголошує на необхідності розірвати
"неформальні альянси" прокуратури, поліції та
судів, що склалися на місцях.

НА ПЕРЕДОВІЙ
На Донбасі окупанти 17 разів порушили
"тишу", втрат немає
Збройні формування Російської Федерації та її
найманці за минулу добу 17 разів порушили
режим припинення вогню на Донбасі.

ОБСЄ: біля обхідного мосту в Станиці
з'явилися бойовики з пов'язками СЦКК
Патруль СММ ОБСЄ 19 жовтня вперше
зафіксував бойовиків російських окупаційних
сил з пов'язками з написом "СЦКК" при вході
на тимчасовий обхідний пішохідний міст на
ділянці розведення в районі Станиці
Луганської.

СУСПІЛЬСТВО
22 жовтня. Пам’ятні дати
Цього дня, у 1918 році, у Кам’янціПодільському відкрито державний університет.

МОЗ про свої 50 днів: граничні ціни на ліки
та “швидкі” для регіонів
За перші 50 днів роботи нового уряду у
Міністерстві охорони здоров'я розроблено
методики моделювання мереж первинної та
спеціалізованої медичної допомоги, триває
формування телемедичної мережі в Україні.

Тепло і сухо з ранковим туманом - в Україні
триває "бабине літо"
В Україні у вівторок опади не очікуються, у
першій половині дня туман, температура вдень
15-20° тепла.

22 жовтня: народний календар і астровісник
Скільки залишилося до зими, чи заплаче осінь
після Якова і що очікувати від Сонця у
Скорпіоні
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