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ТОП 

 

Україна в ООН закликала негайно 

звільнити Асєєва 

Україна засудила в ООН ув'язнення 

окупаційною владою в Донецьку журналіста 

Станіслава Асєєва та виступила з вимогою 

звільнити його - негайно й без жодних умов.

 

Протести у Чилі: ООН відряджає місію для 

вивчення ситуації з правами людини 

Організація Об'єднаних Націй організує 

спеціальну місію для розслідування порушень 

прав людини у Чилі, де в перебігу акцій 

протесту загинули 18 осіб. 
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В Україні входить в обіг нова банкнота в 

1000 гривень 

25 жовтня 2019 року Національний банк 

України ввів в обіг нову банкноту номіналом 

1000 гривень. 

 

Тумани і похолодання: за кілька днів 

температура впаде майже вдвічі 

В Україні у п’ятницю, 25 жовтня, буде без 

опадів, вночі та в першій половині дня туман. 

СВІТ 

 

У США завели кримінальну справу на 

ініціаторів "російського" слідства - NYT 

Понад два роки Трамп дошкуляв 

розслідуванню щодо втручання Росії в 

американські вибори, тепер мін'юст США 

відкрив кримінальне провадження проти 

ініціаторів "російської" справи. 

 

"Зелені чоловічки", дезінформація і 

кібератаки: Столтенберг розповів про 

гібридні загрози РФ 

Союзники по НАТО хотіли б мати кращі 

відносини з Росією, але вимушені реагувати на 

гібридні загрози, які надходять від цього сусіда 

на адресу Альянсу. 
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Китай зрівняв своїх громадян та іноземців у 

правах інтелектуальної власності - ЗМІ 

У КНР з 1 січня набуде чинності закон про 

захист інтелектуальної власності, який 

однаково обстоюватиме права китайських та 

іноземних компаній, що діють у країні. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Декларацію прав людини 

кримськотатарською мовою зареєструють в 

ООН 

24 жовтня у Києві Кримськотатарський 

ресурсний центр презентував перекладений на 

кримськотатарську мову текст Загальної 

декларації прав людини. 

УКРАЇНА 

 

Гончарук - прокурору Буковини: Звільнив 

би вас уже давно 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 

рекомендуватиме генеральному прокурору 

Руслану Рябошапці звільнити з посади 

прокурора Чернівецької області Олега Соболя. 

 

Референдуми та "народне вето": що 

пропонують до законопроєкту про 

народовладдя 

У четвер, 24 жовтня, під головуванням 

першого заступника Голови Верховної Ради 

Руслана Стефанчука відбулося засідання 

робочої групи із підготовки законопроєктe про 

народовладдя. 
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Троє депутатів ВР зголосилися свідчити у 

справі про хабарі - Холодницький 

Троє народних депутатів з одинадцяти, які 

фігурують у справі про можливе отримання 

хабаря у розмірі $30 тис., самі зголосилися 

надати свідчення. 

 

САП відкрила провадження щодо Медяника 

- Холодницький 

САП відкрила провадження за фактом 

телефонного листування народного депутата 

В'ячеслава Медяника, в якому він пообіцяв 

"вирішити питання" у прокуратурі. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти на Донбасі 25 разів обстріляли 

позиції ЗСУ з бронетехніки та гранатометів 

24 жовтня, збройні формування РФ та її 

найманці 25 разів порушили режим 

припинення вогню. 

 

На Донбасі за добу поменшало вибухів – 

ОБСЄ 

СММ ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості 

порушень режиму припинення вогню в 

Донецькій і Луганській областях у середу, 23 

жовтня. 

СУСПІЛЬСТВО 
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25 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня народився Амет-Хан Султан — 

легендарний кримськотатарський військовий 

льотчик Другої світової війни, активний 

учасник кримськотатарського національного 

руху. 

 

Українські воїни прилетіли до США на 

Марафон морської піхоти 

Команда українських військових, які зазнали 

поранень, прибула до Вашингтона для участі у 

забігах 44-го Марафону морської піхоти США. 

 

25 жовтня: народний календар і астровісник 

Нині Мартина Милостивого; що віщують 

великі зорі, слово про емпатію і чи можна 

літати в хмарах, лежачи на дивані 
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