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ТОП 

 

Блокування місії ОБСЄ: Євросоюз закликає 

Росію вплинути на підконтрольних їй 

бойовиків ЗАЯВА 

Євросоюз засуджує перешкоджання роботі 

СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду 

України території Донецької області та 
закликає Росію забезпечити зняття усіх 

обмежень у роботі Місії.

 

 

Україна і США прискорюють співпрацю в 

оборонній сфері – Маркарова ЕКСКЛЮЗИВ  

Взаємодія між Україною і США у сфері 

безпеки й оборони наразі прискорюється, у 
тому числі нарощуються нові напрями 

співпраці, і останній візит глави Пентагону до 

Києва лише підтверджує цей поштовх.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336746-blokuvanna-misii-obse-evrosouz-zaklikae-rosiu-vplinuti-na-pidkontrolnih-ij-bojovikiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336746-blokuvanna-misii-obse-evrosouz-zaklikae-rosiu-vplinuti-na-pidkontrolnih-ij-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336746-blokuvanna-misii-obse-evrosouz-zaklikae-rosiu-vplinuti-na-pidkontrolnih-ij-bojovikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336687-ukraina-i-ssa-priskoruut-spivpracu-v-oboronnij-sferi-markarova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336687-ukraina-i-ssa-priskoruut-spivpracu-v-oboronnij-sferi-markarova.html


 

Нацбанк знизив прогноз ВВП – Шевченко 

назвав причини 

Національний банк погіршив прогноз 
зростання економіки у 2021 році з 3,8% до 

3,1%.

 

 

Ситуація з коронавірусом погіршується, 

Київ потрапить у «червону» зону - Кличко 

У п'ятницю, 22 жовтня, у Києві відбудеться 

засідання Комісії з надзвичайних ситуацій, яка 
ухвалить рішення про запровадження 

додаткових обмежень і

 

 

Сьогодні набувають чинності карантинні 

правила пасажирських перевезень 
ІНФОГРАФІКА  

Уряд посилив правила в регіонах, де 

встановлено «жовтий», «помаранчевий» або 

«червоний» рівень епіднебезпеки

 

 

Діоксид сірки з виверження вулкана на 

Канарах дістався України КАРТА 

Діоксид сірки SO2, який виділився під час 

виверження вулкана Кумбре-В'єха на 
іспанському острові Ла-Пальма на заході 

архіпелагу Канарські острови, дістався 

України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336461-nacbank-zniziv-prognoz-zrostanna-vvp-sevcenko-nazvav-pricini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336461-nacbank-zniziv-prognoz-zrostanna-vvp-sevcenko-nazvav-pricini.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336651-dioksid-sirki-z-viverzenna-vulkana-na-kanarah-distavsa-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336651-dioksid-sirki-z-viverzenna-vulkana-na-kanarah-distavsa-ukraini.html


 

На Київщині зіткнулися вантажівка та 

мікроавтобус із 17 білорусами, є 

постраждалі 

У Київській області, поблизу міста Обухів, 

трапилася ДТП за участю вантажівки та 

пасажирського мікроавтобуса, є потерпілі.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Жодна країна Центральної Європи не 

досягла успіху без перспективи вступу в ЄС 

— Кулеба 

Жодна центральноєвропейська країна з 1989 
року не досягла успіху без дуже чіткої 

перспективи і обіцянки членства в ЄС в кінці 

шляху її трансформації. 

 

На форумі у Стамбулі підтвердили, що 

Туреччина не визнає окупації Криму Росією 

Туреччина не визнає тимчасової окупації 

Криму Росією та чітко висловлює свою 

позицію. 

 

Науково-дослідне судно Belgica прибуло до 

Одеси ФОТО, ВІДЕО 

Науково-дослідне судно Belgica, яке Україні 

передано згідно до угоди з ЄС, причалило 21 

жовтня до Одеського морского вокзалу. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336716-na-kiivsini-zitknulisa-vantazivka-ta-pasazirskij-mikroavtobus-e-postrazdali.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336400-zodna-kraina-centralnoi-evropi-ne-dosagla-uspihu-bez-perspektivi-vstupu-v-es-kuleba.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336534-na-forumi-u-stambuli-pidtverdili-so-tureccina-ne-viznae-okupacii-krimu-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336534-na-forumi-u-stambuli-pidtverdili-so-tureccina-ne-viznae-okupacii-krimu-rosieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336482-naukovodoslidne-sudno-belgica-pribulo-do-odesi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336482-naukovodoslidne-sudno-belgica-pribulo-do-odesi.html


 

Україна готова допустити міжнародні 

організації до затриманого російського 

бойовика – МЗС 

Україна готова надати міжнародним 

організаціям, зокрема Міжнародному комітету 

Червоного Хреста, допуск до члена збройного 

формування Російської Федерації Андрія 

Косяка.

 

КОРОНАВІРУС 

 

На Житомирщині – найбільше нових 

COVID-випадків із початку пандемії 
ІНФОГРАФІКА 

На Житомирщині за минулу добу, 20 жовтня, 

зафіксували найбільшу кількість нових 

випадків COVID-19 з початку пандемії. 

 

 

Ще одна область за показниками 

наблизилася до «червоної» зони ТАБЛИЦЯ  

Рівненська область за показниками 

наблизилася до «червоної» зони епідемічної 

небезпеки. 

 

 

Нові правила: при перетині кордону 

невакциновані мають встановити 

застосунок «Вдома» 

Кабінет Міністрів змінив функціонал 

застосунку "Вдома", і відтепер його потрібно 
буде встановлювати невакцинованим особам 

при перетині державного кордону України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336555-ukraina-gotova-dopustiti-miznarodni-organizacii-do-zatrimanogo-rosijskogo-bojovika-mzs.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336243-na-zitomirsini-najbilse-novih-covidvipadkiv-iz-pocatku-pandemii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336243-na-zitomirsini-najbilse-novih-covidvipadkiv-iz-pocatku-pandemii.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336453-se-odna-oblast-za-pokaznikami-nablizilasa-do-cervonoi-zoni.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336447-novi-pravila-pri-peretini-kordonu-nevakcinovani-maut-vstanoviti-zastosunok-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336447-novi-pravila-pri-peretini-kordonu-nevakcinovani-maut-vstanoviti-zastosunok-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336447-novi-pravila-pri-peretini-kordonu-nevakcinovani-maut-vstanoviti-zastosunok-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336447-novi-pravila-pri-peretini-kordonu-nevakcinovani-maut-vstanoviti-zastosunok-vdoma.html


 

Україна залучить кошти ЄІБ для COVID-

вакцинації - Рада ухвалила закон 

Верховна Рада ратифікувала Лист про 
внесення змін №3 до Фінансової угоди між 

Україною та Європейським інвестиційним 

банком.

 

Чи робити COVID-щеплення людям з 

алергією - роз’яснення Нацслужби здоров’я 

За наявності в людини алергії, не пов’язаної з 

вакцинами, щеплюватися від COVID-19 

можна. 

 

Здоровий глузд проти фейків про вакцину 

Як Моршину вдалося вакцинувати більшість 

дорослого населення

 

 

На Тернопільщині від COVID-19 померла 

тримісячна дитина 

У Кременецькому районі Тернопільщини від 

ускладнень коронавірусної хвороби померло 

тримісячне немовля.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336671-deputati-uhvalili-zakon-pro-zalucenna-kostiv-eib-dla-finansuvanna-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336671-deputati-uhvalili-zakon-pro-zalucenna-kostiv-eib-dla-finansuvanna-vakcinacii-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336299-ci-robiti-covidseplenna-ludam-z-alergieu-rozasnenna-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336299-ci-robiti-covidseplenna-ludam-z-alergieu-rozasnenna-nacsluzbi-zdorova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336291-zdorovij-gluzd-proti-fejkiv-pro-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336291-zdorovij-gluzd-proti-fejkiv-pro-vakcinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336486-na-ternopilsini-vid-covid19-pomerla-trimisacna-ditina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3336486-na-ternopilsini-vid-covid19-pomerla-trimisacna-ditina.html


УКРАЇНА 

 

Комітет Ради отримав документи щодо 

відсторонення Третьякової від засідань – 

депутат 

Парламентський Комітет з питань Регламенту 

отримав документи для розгляду питання про 

відсторонення голови Комітету з питань 

соцполітики

 

 

Виключення Киви спростували в ОПЗЖ і 

назвали провокацією 

В «Опозиційній платформі – За життя» назвали 
провокацією повідомлення про виключення 

народного депутата Іллі Киви з партії. 

 

У рейтингу партій «Євросолідарність» 

наздогнала «Слугу народу» ОПИТУВАННЯ  

Партії «Європейська солідарність», «Слуга 

народу», «Батьківщина» та «Опозиційна 
платформа - За життя» потрапили б до 

Верховної Ради, якби вибори відбувалися 

наступної неділі.

 

Оборонний комітет розгляне закон про 

олігархів у п'ятницю - спікер ВР 

Комітет Верховної Ради з питань національної 

безпеки, оборони і розвідки на засіданні в 
п’ятницю, 22 жовтня, розгляне закон про 

деолігархізацію перед направленням його на 

підпис Голові ВР.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336236-komitet-radi-otrimav-dokumenti-sodo-vidstoronenna-tretakovoi-vid-zasidan-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336236-komitet-radi-otrimav-dokumenti-sodo-vidstoronenna-tretakovoi-vid-zasidan-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336236-komitet-radi-otrimav-dokumenti-sodo-vidstoronenna-tretakovoi-vid-zasidan-deputat.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336589-viklucenna-kivi-sprostuvali-v-opzz-i-nazvali-provokacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336589-viklucenna-kivi-sprostuvali-v-opzz-i-nazvali-provokacieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336301-u-rejtingu-partij-evrosolidarnist-nazdognala-slugu-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336301-u-rejtingu-partij-evrosolidarnist-nazdognala-slugu-narodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336679-oboronnij-komitet-rozglane-zakon-pro-oligarhiv-u-patnicu-spiker-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3336679-oboronnij-komitet-rozglane-zakon-pro-oligarhiv-u-patnicu-spiker-vr.html


ЕКОНОМІКА 

 

Європа має кілька варіантів жорсткого 

реагування на газовий шантаж Росії - 

експерт 

Для подолання дефіциту газу та протидії 

російському газовому шантажу Європа має 

кілька варіантів дій, зокрема задіяти 

газотранспортну систему України. 

 

Радник Зеленського розповів, куди підуть 

$700 мільйонів від МВФ 

Сімсот мільйонів доларів, які Україна вже 

найближчим часом може отримати від 
Міжнародного валютного фонду, закладені на 

фінансування дефіциту держбюджету. 

 

 

Рада ухвалила закон про 

енергоефективність 

Верховна Рада ухвалила закон «Про 

енергетичну ефективність», який, зокрема, 
передбачає проведення на великих 

підприємствах енергоаудиту раз

 

 

Україні потрібно провести деолігархізацію 

ринку електроенергії – Маасікас 

Україна широко імплементувала вимоги ЄС у 

газовій сфері, але ще потрібно чимало зробити 

для забезпечення ринку електроенергії, 

включаючи його деолігархізацію. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336574-evropa-mae-kilka-variantiv-zorstkogo-reaguvanna-na-gazovij-santaz-rosii-ekspert.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336457-ukraini-potribno-provesti-deoligarhizaciu-rinku-elektroenergii-maasikas.html


 

Нацбанк прогнозує інфляцію у 9,6% на 

кінець року 

Національний банк зберігає прогноз інфляції 

на рівні 9,6% у 2021 році. 

 

Українські кредитні спілки в очікуванні 

законодавчих змін 

21 жовтня відзначається Всесвітній день 

кредитних спілок

 

Хмельницька АЕС отримала ліцензію на 

постачання лікарням кисню 

Хмельницька атомна електростанція (АЕС) 

отримала ліцензію на постачання кисню до 

медичних закладів області.

 

 

Україна приєднується до Конвенції про 

Європейський інститут лісу 

Верховна Рада ухвалила президентський 

законопроєкт «Про приєднання України до 

Конвенції про Європейський інститут лісу» 

(Конвенція ЕFI).

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3336594-nacbank-prognozue-inflaciu-u-96-na-kinec-roku.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336664-ukraina-priednuetsa-do-konvencii-pro-evropejskij-institut-lisu.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Внаслідок агресії РФ загинули 158 дітей, 

понад 3000 поранені - Денісова 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 
Людмила Денісова під час зустрічі зі 

спеціальним представником Євросоюзу з прав 

людини Імоном

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Посадовцям Укрзалізниці інкримінують 

розкрадання 12 мільйонів гривень 

Трьом особам повідомили про підозру у 
заволодінні майном АТ «Укрзалізниця», що 

завдало державній компанії 11,8 млн грн 

збитків.

 

 

СБУ повернула бюджету мільйони, 

нараховані на картки «мертвих душ» з 

ОРЛО 

У 2021 році Служба безпеки України 

встановила понад тисячу фактів 

неправомірного нарахування пенсійних та 

соцвиплат зареєстрованим на

 

 

Антикорупційний суд відмовився 

конфіскувати квартиру Волинця 

Вищий антикорупційний суд відмовив у 

задоволенні позову Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури щодо 
застосування цивільної конфіскації до 

народного депутата 9 скликання Михайла 

Волинця.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Страшні рекорди антивакцинаторів не 

лякають – тільки обмеження 

По всій Україні біля пунктів вакцинації – 
черги. Люди порозумнішали? Скоріше, вони 

звично підкорилися адміністративному тиску

 

 

Невдачі Де Дзербі й Луческу – у кожного 

свої крайнощі 

Українські клуби без шансів поступилися 

«Барселоні» і «Реалу». 

 

Кава на знімальному майданчику. Репортаж 

зі зйомок 

На грудень запланована прем’єра 10-

серійної історичної драми «Кава з 
кардамоном» про заборонене кохання у Львові 

XIX століття

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Київрада просить МКІП передати 

Миколаївський костел католицькій громаді 

Київська міськрада звернулася до МКІП із 
підтримкою вимоги представників римо-

католицької громади передати їй Костел 

святого Миколая у Києві. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3336366-strasni-rekordi-antivakcinatoriv-ne-lakaut-tilki-obmezenna.html
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У Києві презентували подкаст про видатних 

українських жінок - «Непам'ятники» 

Сьогодні в Києві презентували проєкт 
«Непам’ятники» - подкаст про відомих та 

видатних українських жінок, створений за 

підтримки Українського культурного фонду.

 

Стали відомі дати пробного ЗНО-2022 

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2022 

триватиме протягом 5-22 січня. 

 

Аудіоальбом про Стуса виклали онлайн 

На всіх цифрових платформах з'явився альбом 

«Стус: Перехожий» – аудіозапис музичної 

вистави, де кожен із десяти треків – історія з 

життя 

 

 

На Донеччині запустили мобільний додаток 

для надання послуг безробітним 

На Донеччині фахівці служби зайнятості 

створили і впровадили для населення новий 
мобільний безкоштовний додаток послуг з 

питань зайнятості.
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Україна внесла до «чорного списку» ще 20 

російських акторів та пропагандистів 

Міністерство культури та інформаційної 
політики (МКІП) поповнило список осіб, що 

загрожують національній безпеці, ще на 20 

людей, переважно, російських акторів. 

 

Фільм про Мустафу Джемілєва представили 

в програмі European Work in Progress 

Cologne 

Українська картина режисера Івана Тимченка 
"Киснева станція" 20 жовтня була 

представлена в програмі European Work in 

Progress Cologne (EWIP), що відбувається в 

межах Кельнського кінофестивалю.

 

Лауреаткою премії Angelus стала українська 

письменниця Катерина Бабкіна ІНФОГРАФІКА  

У попередні роки цю літературну нагороду 

Центральної Європи отримували Юрій 

Андрухович, Оксана Забужко та Сергій Жадан
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