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ТОП 

 

Мінфін США планує покарати Газпром за 

порушення санкцій 

Міністерство фінансів США готове працювати 

з Конгресом, щоб забезпечити притягнення 

Газпрому до відповідальності за дії, що 

порушують санкції Сполучених Штатів. 

 

ФБР обшукує будинок російського олігарха 

Дерипаски у Вашингтоні 

Агенти ФБР у вівторок прийшли з обшуком до 
будинку російського олігарха Олега Дерипаски 

у Вашингтоні.
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Комітет Сенату США ухвалив резолюцію із 

закликом посилити тиск на режим у 

Білорусі 

Комітет з питань міжнародних відносин 

Сенату США ухвалив резолюцію S.Res.345 

щодо політичної ситуації в Білорусі, яка не 

визнає Лукашенка

 

 

Лікарі рекомендували госпіталізувати 

Саакашвілі 

Консиліум грузинських лікарів 

порекомендував шпиталізувати арештованого 

експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. 

 

Мін’юст США виставив багатомільйонний 

штраф для Facebook 

Американська компанія Facebook має 

виплатити уряду США понад $14 мільйонів у 

вигляді штрафів та компенсацій через 
порушення правил прийому на роботу 

іноземців.

 

 

У Британії зафіксували найбільше смертей 

від коронавірусу за сім місяців 

У Великій Британії упродовж останньої доби 

було зареєстровано 223 випадки смерті 

внаслідок пандемії COVID-19, що є 
найбільшим щоденним показником з 9 березня 

цього року.
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Нові правила поїздок між областями – 

роз'яснення МОЗ щодо COVID-сертифікатів 

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли на 
найпоширеніші запитання, які стосуються 

нових правил міжрегіональних перевезень, що 

почнуть діяти з 21 жовтня. 

 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 242 мільйони 

У світі станом на ранок 20 жовтня зафіксували 
242 335 622 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Єврокомісія оприлюднила пріоритети 

діяльності на 2022 рік 

Європейська комісія оприлюднила сьогодні 

план дій на 2022 рік, що відображує головні 

пріоритети та напрямки діяльності цієї 

Євроінституції у

 

 

Таліби не отримають доступ до резервів 

центрального банку Афганістану 

США збережуть фінансові санкції проти 

представників радикального руху "Талібан" та 

не дадуть їм доступу до резервів центрального 

банку Афганістану. 
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ЄС планує провести переговори з Албанією і 

Північною Македонією про членство ще до 

кінця року 

Нездатність ЄС розпочати практичні 

переговори з країнами-кандидатами Албанією 

та Північною Македонією щодо входження 

підриває вплив

 

 

КНДР заявила, що випробувала нову ракету 

для підводного флоту 

Режим у Пхеньяні підтвердив запуск 
балістичної ракети у вівторок, назвавши його 

випробуванням нової зброї для власного 

підводного флоту. 

 

Туреччина ще на рік залишила військовий 

контингент у Малі та ЦАР 

Великі національні збори (парламент) 

Туреччини ратифікували подання уряду про 
продовження ще на рік дозволу на подальшу 

дислокацію турецьких військових у Малі та 

ЦАР. 

 

У Байдена заявляють, що Трамп намагався 

підірвати конституцію США 

Нинішня адміністрація Білого дому вважає, що 

експрезидент Дональд Трамп своїми діями, які 

призвели до трагічних подій 6 січня, намагався 

підірвати
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Моравецький: Польща не погоджується на 

централізацію повноважень ЄС 

Польща не погоджується на централізацію 
повноважень Брюсселя і вважає шантажем з 

боку інституцій ЄС та європейських політиків 

їхню позицію щодо Варшави.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Науседа: Грудневий саміт Східного 

партнерства має наблизити членство 

України в ЄС 

Цьогорічний саміт Східного партнерства 

потрібно використати для наближення 

перспективи повного членства України, Грузії 

та Молдови в ЄС.

 

 

Представниця ОБСЄ засудила блокування 

окупантами роботи місії на сході України 

Спеціальна представниця Парламентської 

асамблеї ОБСЄ по Східній Європі Даніела Де 

Ріддер (Німеччина) заявила, що неправомірні 

обмеження свободи

 

УКРАЇНА 

 

На 184-му та 197-му округах сформовані 329 

ДВК - ОПОРА 

Окружні комісії одномандатних виборчих 

округів № 184 (Херсонська область) та №197 

(Черкаська область) утворили 329 дільничних 
виборчих комісій загальною чисельністю 3920 

членів на проміжних виборах народних 

депутатів 31 жовтня. 
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Смерть брата загиблого мера: поліція 

заявляє, що криворіжець отруївся 

алкоголем 

Згідно з офіційним висновком судово-медичної 

експертизи смерть криворіжця настала 

внаслідок токсичної дії спиртів.

 

СБУ блокувала канал нелегальної міграції 

до країн Євросоюзу 

Служба безпеки України блокувала канал 

нелегальної міграції до країн Європейського 

Союзу за фальшивими документами.

 

 

МОЗ посилює заходи із профілактики 

хвороб, які можна подолати за допомогою 

вакцинації 

Міністерство охорони здоров'я посилює заходи 

із профілактики хвороб, які можна подолати за 

допомогою вакцинації.

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,27 за 

долар 

Національний банк України на середу, 20 

жовтня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 6 копійок - до 26,272 грн за долар.
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В Україні виявили майже 19 тисяч нових 

випадків коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 18 912 
нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Російські окупанти поранили у зоні ООС 

українського військового 

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-
окупаційні війська 8 разів порушили режим 

припинення вогню на сході України. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

20 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні найкращий день для важливих 

починань 

 

З міськради Нью-Йорка приберуть статую 

президента-рабовласника Джефферсона 

Статую президента США Томаса 
Джефферсона, що простояла в залі засідань 

міської ради Нью-Йорка понад 100 років, до 

кінця цього року буде демонтовано й винесено 

з міськради. 
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Близько 70% осіб з інвалідністю 

працездатного віку не мають роботи 

В Україні близько 70% осіб з інвалідністю 

працездатного віку не працевлаштовані. 

 

В Ізраїлі загинув аеронавт - впав із 

повітряної кулі на авто 

У Ізраїлі цього вівторка загинув один із членів 

екіпажу повітряної кулі. Чоловік впав з кулі на 

автомобіль, що саме рухався по дорозі. 

 

Фільм про занедбану садибу, де працював 

Григорій Сковорода, вийшов онлайн ВІДЕО 

В Інтернет виклали фільм про руйнування 

садиби, в якій працював український філософ і 

поет Григорій Сковорода.

 

 

20 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Всеукраїнський день боротьби з 

захворюванням на рак молочної залози
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