
                           Єдина країна – Україна і Світ 19.10.21 

 

 

ТОП 

 

Глава Пентагону в Києві: НАТО сформує 

стратегію протистояння РФ на південному 

фланзі?  

Йдеться про закріплення неформальної коаліції 

причорноморських країн, спроможної 

стримувати російську агресію в регіонах 

Чорного і Азовського

 

 

Вакцинація знижує ризик зараження 

COVID-19 у шість разів ДОСЛІДЖЕННЯ 

Вакцини від COVID-19 знижують імовірність 

зараження в шість разів, смерті – в одинадцять.
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Мармурове море може бути втрачене через 

забруднення та рекордне потепління - 

еколог 

Забруднення та потепління Мармурового моря 

вдвічі перевищує показники глобального 

потепління. Якщо так триватиме надалі, ми 

можемо його втратити.

 

 

Apple презентувала нові MacBook Pro, 

навушники AirPods 3 та інші ґаджети 

Американська компанія Apple провела 
жовтневу презентацію, на якій представила 

довгоочікувані оновлені лептопи MacBook Pro 

на революційних процесорах, «недорогі» 
навушники AirPods 3, оновлені міні-колонки, а 

також іншу продукцію.

 

 

У світі зафіксували 241,8 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 19 жовтня зафіксували 

241 893 805 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

США вважають послідовною політику 

НАТО щодо Росії – Держдеп 

Офіційний Вашингтон вважає, що політика 

Північноатлантичного альянсу відносно 

Російської Федерації залишається послідовною 
та зосереджується на стримуванні агресора з 

одночасною готовністю вести «змістовні» 

переговори. 
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КНДР запустила балістичну ракету 

Режим у Пхеньяні відновив випробування 

балістичних ракет, здатних переносити ядерні 
заряди на великі відстані, які довгий час 

викликали серйозну стурбованість США і 

союзних країн у регіоні.

 

 

Міністри ЄС висловили намір 

продовжувати операцію «Алтея» у Боснії і 

Герцеговині 

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу, 

які сьогодні у Люксе6мсбурзі проводять 

зустріч у форматі Ради ЄС, висловили 

підтримку подальшій

 

 

Трамп подав до суду на комітет, який хоче 

оприлюднити документи про штурм 

Капітолія 

Експрезидент США Дональд Трамп у 

понеділок подав позов у окружний суд округу 
Колумбія проти спеціального Комітету Палати 

представників із

 

 

США і Грузія уклали новий меморандум у 

сфері оборони 

Міністри оборони США й Грузії підписали 

меморандум про взаєморозуміння та оголосили 

про нову ініціативу в сфері безпеки, яка 
продовжить співпрацю після завершення 

трирічної Програми оборонної готовності 

Грузії.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334707-kndr-zapustila-balisticnu-raketu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334693-ministri-es-vislovili-namir-prodovzuvati-operaciu-altea-u-bosnii-i-gercegovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334693-ministri-es-vislovili-namir-prodovzuvati-operaciu-altea-u-bosnii-i-gercegovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334693-ministri-es-vislovili-namir-prodovzuvati-operaciu-altea-u-bosnii-i-gercegovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334693-ministri-es-vislovili-namir-prodovzuvati-operaciu-altea-u-bosnii-i-gercegovini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334676-tramp-podav-do-sudu-na-komitet-akij-hoce-opriludniti-dokumenti-pro-sturm-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334676-tramp-podav-do-sudu-na-komitet-akij-hoce-opriludniti-dokumenti-pro-sturm-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334676-tramp-podav-do-sudu-na-komitet-akij-hoce-opriludniti-dokumenti-pro-sturm-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334676-tramp-podav-do-sudu-na-komitet-akij-hoce-opriludniti-dokumenti-pro-sturm-kapitolia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334668-ssa-i-gruzia-uklali-novij-memorandum-u-sferi-oboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334668-ssa-i-gruzia-uklali-novij-memorandum-u-sferi-oboroni.html


 

Уряд Іспанії підтримав ідею скасування 

недоторканності короля 

Голова уряду Іспанії Педро Санчес висловився 
за скасування недоторканності короля, 

закріпленої у конституції країни.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Шанси для зустрічі в «нормандському 

форматі» є – Зеленський 

Україна, Німеччина та Франція зацікавлені у 
проведенні зустрічі лідерів країн 

нормандського формату. Однак, чи відбудеться 

така зустріч, залежить від Російської 

Федерації. 

 

 

Зеленський анонсував декларації про 

європерспективу ще з трьома країнами-

членами ЄС 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 
незабаром Україна може підписати 

двосторонні декларації про європейську 

перспективу ще з трьома державами-членами 

ЄС. 

 

 

Депутат Ковальчук виходить зі складу 

української делегації в ПАРЄ 

Народний депутат від фракції «Слуга народу» 

Олександр Ковальчук виходить зі складу 

української делегації в Парламентській 
Асамблеї Ради Європи і поступається своїм 

місцем колезі по фракції Олені Мошенець. 
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Росія приховує та замасковує виконання 

рішень міжнародних судів – Золотарьова 

Росія не хоче визнавати, що не виконує рішень 

міжнародних судів. 

 

 

Слухання у «справі моряків» у Гаазі: 

компенсації мають бути передусім морякам 

Україна у Міжнародному арбітражі 

домагатиметься компенсацій від Росії за 
захоплення в листопаді 2018 року українських 

військових кораблів і затримання моряків. 

 

 

Європа у шоці від ціни на газ і чує Україну - 

Зеленський 

Європа нині чує Україну щодо викликів 

стосовно запуску проєкту «Північний потік-

2».  

 

 

Шмигаль пояснив, чому МВФ дає Україні 

близько $700 мільйонів 

Уряд України та команда Міжнародного 

валютного фонду досягли на робочому рівні 
домовленості, що дозволяє розпочати перший 

перегляд спільної програми Stand-by. 
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Українські нацгвардійці вперше візьмуть 

участь у змаганнях California National Guard 

П'ятеро військовослужбовців Національної 
гвардії України вперше візьмуть участь у 

змаганнях California National Guard в США. 

 

 

 

 

Тернопільський університет 

співпрацюватиме з двома провідними 

вишами Туреччини 

Тернопільський національний педагогічний 

університет ім. Володимира Гнатюка 

домовився про розвиток співпраці зі 

Стамбульським університетом та 

університетом Мармара.

УКРАЇНА 

 

Закон про олігархів: Рада розгляне 12 

блокуючих проєктів постанов 

Народні депутати на пленарному засіданні 
парламенту у вівторок, 19 жовтня, продовжать 

розгляд питання призначення першого 

заступника Голови 

 

До заборони деяких фільмів треба підходити 

зважено – Зеленський 

До заборони до показу низки радянських чи то 

сучасних фільмів на території України треба 

підходити зважено.  
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Оборонні закупівлі: Уруський розповів про 

плани розв’язання «хронічних проблем» 

На першому засіданні Координаційної 
платформи з розвитку озброєння і військової 

техніки (ОВТ) Міністерства з питань 

стратегічних галузей 

 

 

У «Слузі народу» хочуть виключити 

Буймістер із фракції 

Народні депутати від "Слуги народу" на 

засіданні фракції у понеділок, 18 жовтня, 
вирішили ініціювати процедуру виключення зі 

складу фракції народного депутата Людмили 

Буймістер. 

 

Із початку року правоохоронці викрили 

понад 200 фактів торгівлі людьми 

Правоохоронці упродовж 9 місяців поточного 

року викрили понад 200 фактів торгівлі 

людьми.

 

 

На Херсонщині працює 60 ковід-патрулів 

На Херсонщині, що перебуває у червоній зоні 

епіднебезпеки, створили 60 ковід–патрулів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334635-oboronni-zakupivli-uruskij-rozpoviv-pro-plani-rozvazanna-hronicnih-problem.html
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Нацбанк встановив курс на рівні 26,34 

гривні за долар 

Національний банк України на вівторок, 19 
жовтня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,3356 грн за долар.

 

 

В Україні за добу виявили 15 579 випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 15 579 
нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські найманці за добу сім разів зривали 

«тишу» в зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 18 жовтня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 

7 порушень режиму припинення вогню, 1 з 

яких із застосуванням забороненого мінськими 

домовленостями озброєння.

 

 

СБУ викрила бойові схрони ворожих 

диверсантів на сході й півдні України 

СБУ виявила у Донецькій області та Херсоні 

ворожі схрони з бойовими засобами ураження. 

Серед вилученого – майже 15 кг вибухівки з 

детонаторами і протитанкові міни.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3334713-rosijski-najmanci-za-dobu-sim-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3334687-sbu-vikrila-bojovi-shroni-vorozih-diversantiv-na-shodi-j-pivdni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3334687-sbu-vikrila-bojovi-shroni-vorozih-diversantiv-na-shodi-j-pivdni-ukraini.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

19 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні краще відкласти справи, що 

вимагають точності та продуманості

 

Маленький одесит зі СМА одужує у США 

після найдорожчого уколу в світі 

Стан Дмитра Свічинського, який отримав 

рятівний і найдорожчий у світі укол Zolgensma 
для порятунку від спінальної м’язової атрофії, 

значно поліпшився. 

 

Музей Майдану запрошує на безкоштовні 

екскурсії 

Національний музей Революції Гідності 

запрошує відвідувачів на безкоштовні 

тематичні екскурсії у жовтні.

 

 

19 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1918 році, у Львові Українська 
Національна Рада проголосила Українську 

державу на всій українській етнічній території 

Галичини, Буковини та Закарпаття

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3334487-19-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3334487-19-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334630-malenkij-odesit-zi-sma-oduzue-u-ssa-pisla-najdorozcogo-ukolu-v-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334630-malenkij-odesit-zi-sma-oduzue-u-ssa-pisla-najdorozcogo-ukolu-v-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3334678-muzej-majdanu-zaprosue-na-bezkostovni-ekskursii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3334678-muzej-majdanu-zaprosue-na-bezkostovni-ekskursii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334566-19-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334566-19-zovtna-pamatni-dati.html

