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ТОП 

 

Протестувальники у Каталонії блокували 

дороги та залізницю 

У містах іспанської Каталонії зранку 22 жовтня 

протестувальники блокували автошляхи та 

залізничне сполучення, у Барселоні ввечері 

розпочався новий мітинг протестувальників. 

 

Тейлор у Конгресі спростував слова Трампа 

про "відсутність тиску" на Україну - WP 

Тимчасовий повірений у справах США в 

Україні Вільям Тейлор на слуханнях у 

Конгресі заперечив твердження Дональда 

Трампа, що припинення військової допомоги 

Києву не пов'язане з проханням розслідувати 

справу Байдена. 
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Відносини Єврокомісії та Британії з питань 

Brexit регулюватиме нова структура 

У складі Генерального директорату 

Єврокомісії створено Цільову групу з питань 

відносин зі Сполученим Королівством (UKTF). 

 

В ОБСЄ закликають тиснути на причетних 

до ув'язнення Асєєва 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір закликав негайно звільнити 

ув'язненого в окупованому Донецьку 

українського журналіста та блогера Станіслава 

Асєєва. 

 

Вибух на Пушкінській: поліція встановила 

особи обох загиблих 

Унаслідок вибуху гранати на вулиці 

Пушкінській у центрі Києва загинули двоє 

чоловіків, відкрито провадження за фактом 

умисного вбивства. 

СВІТ 

 

Турецький наступ у Сирії: про що 

домовилися Ердоган і Путін у Сочі 

У середу опівдні РФ братиме участь у 

виведенні курдських загонів народної 

самооборони (YPG) на 30 км від турецько-

сирійського кордону, що триватиме 150 годин, 

після чого Туреччина та РФ почнуть спільні 

патрулювання… 
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У Німеччині — зіткнення між турками та 

курдами, поліція застосувала перцевий газ 

У Німеччині ввечері 21 жовтня сталися 

зіткнення між турками та курдами на тлі 

військової операції Анкари в Сирії. 

 

США продовжать "тримати на паузі" 

санкції проти Білорусі 

Американський Мінфін продовжив період 

призупинення санкцій проти дев'яти 

білоруських компаній на півтора року. 

 

Президент Ізраїлю довірить сформувати 

уряд конкуренту Нетаньягу - ЗМІ 

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін передасть 

мандат на формування уряду Бені Ганцу, 

лідеру партії "Кахоль-Лаван", яка за 

підсумками виборів має більшість у 

парламенті. 

 

Сенат США підтримав вступ Північної 

Македонії до НАТО 

Верхня палата американського Конгресу 

більшістю голосів підтримала рішення про 

приєднання Північної Македонії до НАТО. 

УКРАЇНА І СВІТ 
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На конференції у Страсбурзі розповіли про 

воєнну загрозу, яку несе Nord Stream 2 

Російський газопровід «Північний потік-2» 

становить не лише економічну, а й воєнну 

загрозу для України. 

 

Москаля нагородили угорським хрестом "За 

заслуги" 

Ексголові Закарпатської ОДА Геннадію 

Москалю вручили в Угорщині державний 

орден “За заслуги”. Як заявляє політик - за те, 

що свого часу не дав дестабілізувати ситуацію 

на Закарпатті за сценаріями ФСБ. 

 

Сенцов отримав нагороду Польської 

кіноакадемії - за відвагу і незламність 

Польська кіноакадемія нагородила 

українського режисера Олега Сенцова 

спеціальною нагородою - Орлом за “Відвагу і 

незламність”. 

УКРАЇНА 

 

Проєкт LIFT: в ОП заявляють про 

неприпустимість зловживань 

Будь-які зловживання, пов’язані з проєктом 

LIFT, неприпустимі, винних каратимуть 

відповідно до закону, застерігає перший 

заступник керівника Офісу Президента 

України Сергій Трофімов. 
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Гончарук запрошує на перший інвестфорум 

RE:think у Маріуполь 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запрошує 

29 жовтня відвідати інвестиційний форум 

RE:think у Маріуполь. 

 

Баканов — про реформу СБУ: Маємо 

запобігати ризикам, а не констатувати їх 

Реформа СБУ назріла й перезріла. Нині 

спецслужба є неповороткою, інертною, 

технологічно відсталою. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти гатять з мінометів та артилерії: 

один боєць ЗСУ загинув, троє поранені 

За минулу добу окупанти 24 рази відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

 

Вибухи на Донбасі почастішали - ОБСЄ 

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували в понеділок, 

21 жовтня, близько 240 вибухів у Луганській 

області та приблизно 80 - на Донеччині. 

СУСПІЛЬСТВО 
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23 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 1956 року, в Угорщині спалахнуло 

повстання проти комуністичного режиму, 

жорстоко придушене радянськими військами. 

 

Від наступу Туреччини 7 тисяч мирних 

сирійців утекли до Іраку 

Близько 7 тисяч осіб, здебільшого жінки й діти, 

змушені залишити свої домівки на півночі 

Сирії та втекти в Іраку внаслідок масштабного 

наступу турецьких військ. 

 

У Північній Ірландії дозволили аборти й 

одностатеві шлюби 

У Північній Ірландії, яка входить до складу 

Великої Британії, втратили чинність закони, 

що забороняли аборти й одностатеві шлюби. 

 

Визначилися ТОП-10 міст світу, які варто 

відвідати у 2020 році 

Впливове туристичне видавництво Lonely 

Planet уклало рейтинг міст світу, які варто 

відвідати у 2020 році: до першої трійки 

ввійшли Зальцбург, Вашингтон та Каїр. 
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23 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Євлампія Зимовказника; чи зелений 

ще спориш, де білка гніздо містить і знову про 

небесну карколомність 
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