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ТОП 

 

Україна може відмовитися від імпорту газу 

протягом 5 років – Вітренко 

Голова правління Національної акціонерної 

компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко 

заявив, що Україна може повністю забезпечити 

себе газом та відмовитися від його імпорту 

протягом 5 років. 

 

Трамп заявив про запуск власної соцмережі 

«TRUTH Social» 

Колишній президент США Дональд Трамп 
заявив про наміри запустити власну мережу 

соціальних медіа під назвою «TRUTH Social», 

яка, за його словами, має стати альтернативою 

популярним у інтернеті ліберальним 

платформам. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336090-ukraina-moze-vidmovitisa-vid-importu-gazu-protagom-5-rokiv-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336090-ukraina-moze-vidmovitisa-vid-importu-gazu-protagom-5-rokiv-vitrenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336142-tramp-zaaviv-pro-zapusk-vlasnoi-socmerezi-truth-social.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336142-tramp-zaaviv-pro-zapusk-vlasnoi-socmerezi-truth-social.html


 

Цукерберг став фігурантом судового позову 

у справі Cambridge Analytica 

Генпрокурор міста Вашингтон (округ 
Колумбія) Карл Расін включив Марка 

Цукерберга до позову про захист прав 

споживачів проти Facebook, пов’язаного 

 

Золотий з діамантами: у «Борисполі» в 

українки виявили годинник вартістю в 

мільйон 

В аеропорту "Бориспіль" митники виявили в 

українки золотий з діамантами годинник 

вартістю понад 1 млн грн.

СВІТ 

 

НАТО не планує розгортати системи 

озброєння в космосі – Столтенберг 

Північноатлантичний Альянс вважає космос 

дуже важливим простором для забезпечення 

власної діяльності, але на має наміру 

розміщувати у космосі системи озброєння для 

стримування новітніх ракетних загроз. 

 

 

Справа російського пропагандиста-автора 

статей для РІА Новости пішла до суду 

Прокуратура АР Крим направила до суду 
обвинувальний акт відносно автора статей для 

“РІА Новости Украина”, якому інкримінують 

російську пропаганду. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336049-cukerberg-stav-figurantom-sudovogo-pozovu-u-spravi-cambridge-analytica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336049-cukerberg-stav-figurantom-sudovogo-pozovu-u-spravi-cambridge-analytica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336048-zolotij-z-diamantami-u-borispoli-v-ukrainki-viavili-godinnik-vartistu-v-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336048-zolotij-z-diamantami-u-borispoli-v-ukrainki-viavili-godinnik-vartistu-v-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336048-zolotij-z-diamantami-u-borispoli-v-ukrainki-viavili-godinnik-vartistu-v-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336048-zolotij-z-diamantami-u-borispoli-v-ukrainki-viavili-godinnik-vartistu-v-miljon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336052-nato-ne-planue-rozgortati-sistemi-ozbroenna-v-kosmosi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336052-nato-ne-planue-rozgortati-sistemi-ozbroenna-v-kosmosi-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336146-sprava-rosijskogo-propagandistaavtora-statej-dla-ria-novosti-pisla-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336146-sprava-rosijskogo-propagandistaavtora-statej-dla-ria-novosti-pisla-do-sudu.html


 

На зустрічі лідерів ЄС обговорюватимуть 

ціни на газ, проблеми міграції та пандемії 

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 
надіслав лідерам країн ЄС лист-запрошення до 

участі у Європейському саміті, який 

відбудеться у Брюсселі 21-22 жовтня 

поточного року. Головними темами зустрічі 

стануть ціни на 

 

 

Зросла кількість республіканців, які хочуть, 

аби Трамп ішов у президенти 

78% республіканців висловили бажання, аби 

експрезидент США Дональд Трамп 

балотувався на посаду президента у 2024 році. 

 

Шарлатанство і масові вбивства: у сенаті 

Бразилії ухвалили звіт про злочини 

президента 

Спеціальна комісія Сенату Бразилії 

підготувала доповідь, в якій стверджується, що 
президент країни Жаір Болсонару має бути 

звинувачений у вбивствах за свої дії під час 

пандемії COVID-19. 

 

 

Американський регулятор дав офіційний 

дозвіл на «бустерні» вакцини Moderna та 

J&J 

Управління контролю за якістю харчових 

продуктів та медикаментів (FDA) ухвалило 
рішення про дозвіл на екстрене застосування 

додаткових, так званих

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336140-na-zustrici-lideriv-es-obgovoruvatimut-cini-na-gaz-problemi-migracii-ta-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336140-na-zustrici-lideriv-es-obgovoruvatimut-cini-na-gaz-problemi-migracii-ta-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336106-zrosla-kilkist-respublikanciv-aki-hocut-abi-tramp-isov-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336106-zrosla-kilkist-respublikanciv-aki-hocut-abi-tramp-isov-u-prezidenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336056-sarlatanstvo-i-masovi-vbivstva-u-senati-brazilii-uhvalili-zvit-pro-zlocini-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336056-sarlatanstvo-i-masovi-vbivstva-u-senati-brazilii-uhvalili-zvit-pro-zlocini-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336056-sarlatanstvo-i-masovi-vbivstva-u-senati-brazilii-uhvalili-zvit-pro-zlocini-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336056-sarlatanstvo-i-masovi-vbivstva-u-senati-brazilii-uhvalili-zvit-pro-zlocini-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336148-amerikanskij-regulator-dav-oficijnij-dozvil-na-busterni-vakcini-moderna-ta-jj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336148-amerikanskij-regulator-dav-oficijnij-dozvil-na-busterni-vakcini-moderna-ta-jj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336148-amerikanskij-regulator-dav-oficijnij-dozvil-na-busterni-vakcini-moderna-ta-jj.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336148-amerikanskij-regulator-dav-oficijnij-dozvil-na-busterni-vakcini-moderna-ta-jj.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Транзит газу: у Німеччині заявляють, що 

підтримують контакт з Києвом і Москвою 

Німецька сторона підтримує постійний контакт 
з українською та російською у питані 

газопостачання.

 

 

Окупанти вигнали спостерігачів ОБСЄ із 

залізничної станції біля кордону з РФ 

Російські збройні формування протягом 
минулої доби і далі обмежували свободу 

пересування СММ ОБСЄ, зокрема на 

блокпості південніше мосту біля 

 

Для вступу до НАТО потрібно як 

дотримання критеріїв, так і солідарність 

країн-учасниць — Загороднюк 

Україна перебуває на шляху до НАТО, однак 
для вступу до Альянсу потрібно як дотримання 

необхідних критеріїв, так і солідарність 30 

країн-учасниць у цьому питанні. 

 

Спостерігачів місії ОБСЄ досі блокують в 

окупованому Донецьку 

У тимчасово окупованому Донецьку 

продовжуються блокування готелю, де 

проживають спостерігачі СММ ОБСЄ, через 
що Місія не може відрядити патрулі із 

Донецького патрульного центру.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336071-tranzit-gazu-u-nimeccini-zaavlaut-so-pidtrimuut-kontakt-z-kievom-i-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336071-tranzit-gazu-u-nimeccini-zaavlaut-so-pidtrimuut-kontakt-z-kievom-i-moskvou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336096-okupanti-vignali-sposterigaciv-obse-iz-zaliznicnoi-stancii-bila-kordonu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336096-okupanti-vignali-sposterigaciv-obse-iz-zaliznicnoi-stancii-bila-kordonu-z-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336098-dla-vstupu-do-nato-potribno-ak-dotrimanna-kriteriiv-tak-i-solidarnist-krainucasnic-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336098-dla-vstupu-do-nato-potribno-ak-dotrimanna-kriteriiv-tak-i-solidarnist-krainucasnic-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336098-dla-vstupu-do-nato-potribno-ak-dotrimanna-kriteriiv-tak-i-solidarnist-krainucasnic-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336098-dla-vstupu-do-nato-potribno-ak-dotrimanna-kriteriiv-tak-i-solidarnist-krainucasnic-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336132-sposterigaciv-misii-obse-dosi-blokuut-v-okupovanomu-donecku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336132-sposterigaciv-misii-obse-dosi-blokuut-v-okupovanomu-donecku.html


 

Глава МЗС Молдови відвідає Україну 

Віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних 

справ і європейської інтеграції Республіки 
Молдова Ніколає Попеску здійснить робочий 

візит до України 21-22 жовтня на запрошення 

міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

 

 

«Бахчисарайська справа»: обвинувачення 

запросило кримським татарам від 13 до 20 

років колонії 

У Південному окружному військовому суді м. 

Ростов-на-Дону прокурор запросив для 4-х 

кримських татар, фігурантів третьої 
Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», 

терміни позбавлення волі, що у сумі 

становлять 66 років.

 

УКРАЇНА  

 

Обшуки у «Київтеплоенерго» пов’язані з 

розкраданнями на ремонті мереж – 

прокуратура 

У Києві правоохоронці продовжують обшуки у 
комунальному підприємстві 

«Київтеплоенерго» через розкрадання 1,5 млн 

грн під час ремонту теплових мереж.

 

 

Цьогоріч зареєстровані 158 кримінальних 

проваджень щодо порушення прав 

журналістів 

Національна поліція України упродовж 2021 
року зареєструвала 158 кримінальних 

проваджень щодо порушення прав 

журналістів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336104-glava-mzs-moldovi-vidvidae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336104-glava-mzs-moldovi-vidvidae-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336100-obvinuvacenna-u-bahcisarajskij-spravi-zaprosilo-krimskim-tataram-vid-13-do-20-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336100-obvinuvacenna-u-bahcisarajskij-spravi-zaprosilo-krimskim-tataram-vid-13-do-20-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336100-obvinuvacenna-u-bahcisarajskij-spravi-zaprosilo-krimskim-tataram-vid-13-do-20-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336100-obvinuvacenna-u-bahcisarajskij-spravi-zaprosilo-krimskim-tataram-vid-13-do-20-rokiv-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3336063-obsuki-u-kiivteploenergo-povazani-z-rozkradannami-na-remonti-merez-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3336063-obsuki-u-kiivteploenergo-povazani-z-rozkradannami-na-remonti-merez-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3336063-obsuki-u-kiivteploenergo-povazani-z-rozkradannami-na-remonti-merez-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3336063-obsuki-u-kiivteploenergo-povazani-z-rozkradannami-na-remonti-merez-prokuratura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336094-cogoric-zareestrovani-158-kriminalnih-provadzen-sodo-porusenna-prav-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336094-cogoric-zareestrovani-158-kriminalnih-provadzen-sodo-porusenna-prav-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336094-cogoric-zareestrovani-158-kriminalnih-provadzen-sodo-porusenna-prav-zurnalistiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336094-cogoric-zareestrovani-158-kriminalnih-provadzen-sodo-porusenna-prav-zurnalistiv.html


 

До «червоної» зони можуть потрапити ще 7 

областей 

Ще 7 областей можуть потрапити до 
«червоної» зони, якщо не посилять 

протиепідемічні заходи.

 

В Україні за добу - 22 415 випадків 

коронавірусу 

За минулу добу в Україні зафіксували 22 415 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

 

Нацбанк зміцнив гривню до 26,21 

Національний банк України на четвер, 21 

жовтня, зміцнив офіційний курс гривні на 

шість копійок - до 26,2078 грн за долар. 

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 14 разів порушили «тишу», 

поранений український військовий 

За минулу добу з боку російсько-окупаційних 

військ зафіксували 14 порушень режиму 
припинення вогню, три з яких - із 

застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336136-do-cervonoi-zoni-mozut-potrapiti-se-7-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336136-do-cervonoi-zoni-mozut-potrapiti-se-7-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336150-v-ukraini-za-dobu-22-415-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336150-v-ukraini-za-dobu-22-415-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336152-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2621.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336152-nacbank-zmicniv-grivnu-do-2621.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336144-okupanti-14-raziv-porusili-tisu-poranenij-ukrainskij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336144-okupanti-14-raziv-porusili-tisu-poranenij-ukrainskij-vijskovij.html


 

Місія ОБСЄ зафіксувала за добу 269 

порушень «тиші» на сході України 

СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої 
доби 216 порушень режиму припинення вогню 

у Донецькій області та 53 таких порушення на 

Луганщині.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

21 жовтня: народний календар і астровісник 

Зірки сьогодні радять усамітнитися 

 

ЗНО-2022: тести із п’яти предметів можна 

буде пройти безкоштовно 

Кожен зареєстрований учасник зовнішнього 

незалежного оцінювання наступного року 
зможе безоплатно пройти тести щонайбільше 

із 5 навчальних предметів.

 

 

Алею пам’яті на честь жінок, які загинули 

на сході України, висадили на 

Житомирщині 

У Новограді-Волинському на Житомирщині 

висадили Алею пам’яті на честь жінок, які 

загинули у російсько-українській війні. Кожну 

з 20 яблунь присвятили загиблій військовій.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336112-misia-obse-zafiksuvala-za-dobu-269-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3336112-misia-obse-zafiksuvala-za-dobu-269-porusen-tisi-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3335701-21-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3335701-21-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336054-zno2022-testi-iz-pati-predmetiv-mozna-bude-projti-bezkostovno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336054-zno2022-testi-iz-pati-predmetiv-mozna-bude-projti-bezkostovno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336134-aleu-pamati-na-cest-zinok-aki-zaginuli-na-shodi-ukraini-visadili-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336134-aleu-pamati-na-cest-zinok-aki-zaginuli-na-shodi-ukraini-visadili-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336134-aleu-pamati-na-cest-zinok-aki-zaginuli-na-shodi-ukraini-visadili-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336134-aleu-pamati-na-cest-zinok-aki-zaginuli-na-shodi-ukraini-visadili-na-zitomirsini.html


 

21 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1947 році, пройшла наймасовіша 

депортація населення Західної України до 

Сибіру
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334997-21-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3334997-21-zovtna-pamatni-dati.html

