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ТОП  

 

США засудили застосування Росією 

каральної психіатрії для тиску на 

противників окупації Криму 

Сполучені Штати засуджують застосування 

російською окупаційною владою каральної 

психіатрії проти незгідних з окупацією 

півострову.

 

 

Штати і Євросоюз в ОБСЄ засудили перепис 

населення в окупованому Криму 

США занепокоєні наміром РФ провести 

перепис населення у тимчасово окупованому 

Криму, вважаючи це черговим проявом дій 
Москви, спрямованих на підрив суверенітету 

України.
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Кримських «суддів» звинувачують у 

воєнному злочині за переслідування 

керівника Меджлісу 

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 

трьох "суддів" незаконно створеного 

"Верховного суду Республіки Крим", дії яких 

кваліфікують, як воєнний злочин.

  

 

Генсек ООН заявив, що гонка озброєнь 

повертається 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 
заявив, що гонка озброєнь повертається. Окрім 

цього, за його словами, ядерна загроза для 

світу наразі знаходиться на найвищому рівні за 

майже 40 років.

  

 

Радіодиктант національної єдності 

відбудеться 9 листопада, читатиме 

Андрухович 

Радіодиктант національної єдності до Дня 

української писемності та мови відбудеться 9 
листопада о 10:00. Текст читатиме письменник 

Юрій Андрухович.

 

 

У світі виявили понад 243 мільйони 

випадків COVID-19 

У світі станом на ранок 22 жовтня зафіксували 
243 273 624 випадків зараження 

коронавірусом.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336786-krimskih-suddiv-zvinuvacuut-u-voennomu-zlocini-za-peresliduvanna-kerivnika-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336786-krimskih-suddiv-zvinuvacuut-u-voennomu-zlocini-za-peresliduvanna-kerivnika-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3336786-krimskih-suddiv-zvinuvacuut-u-voennomu-zlocini-za-peresliduvanna-kerivnika-medzlisu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336768-gensek-oon-zaaviv-so-gonka-ozbroen-povertaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336768-gensek-oon-zaaviv-so-gonka-ozbroen-povertaetsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336841-radiodiktant-nacionalnoi-ednosti-vidbudetsa-9-listopada-citatime-andruhovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336841-radiodiktant-nacionalnoi-ednosti-vidbudetsa-9-listopada-citatime-andruhovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336841-radiodiktant-nacionalnoi-ednosti-vidbudetsa-9-listopada-citatime-andruhovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336841-radiodiktant-nacionalnoi-ednosti-vidbudetsa-9-listopada-citatime-andruhovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336847-u-sviti-viavili-ponad-243-miljoni-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336847-u-sviti-viavili-ponad-243-miljoni-vipadkiv-covid19.html


СВІТ 

 

Байден назвав білий расизм найбільшою 

терористичною загрозою для Штатів 

Президент США заявив, що поділяє оцінки 
американської розвідки, відповідно до яких 

прихильники переваги білої раси становлять 

найбільшу терористичну загрозу для країни. 

 

У НАТО розробили «всеосяжний план» 

захисту від криз та конфліктів 

Міністри оборони країн НАТО на зустрічі 21 

жовтня у Брюсселі погодили широкий план 
захисту від можливих криз та конфліктів, а 

також визначили пріоритети розвитку спільних 

оборонних спроможностей.

 

 

Фон дер Ляєн: Євросоюз має дати потужну 

відповідь на гібридну атаку з Білорусі 

Лідери країн ЄС мають дати потужну спільну 

відповідь на гібридну атаку, яку на кордонах 

Євросоюзу влаштував режим Білорусі. 

 

Байден заявив про «історичне» зростання 

зайнятості у США 

Президент США Джо Байден вважає 

скорочення безробіття, яке фіксується у країні 

від початку року, заслугою своєї адміністрації.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336790-bajden-nazvav-bilij-rasizm-najbilsou-teroristicnou-zagrozou-dla-stativ.html
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Ексрадника Трампа хочуть покарати за 

неповагу до Конгресу 

Палата представників США проголосувала за 
визнання Стіва Беннона, ексрадника Дональда 

Трампа, винним у неповазі до Конгресу - він 

проігнорував повістку спецкомітету з 

розслідування заколоту 6 січня.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ділянки розведення перетворюються на 

«гарячі точки» – Україна в ОБСЄ 

Ділянки розведення сил та засобів у Золотому 
та Петрівському перетворюються на «гарячі 

точки». 

 

Окупанти вимагають для чотирьох 

кримських татар 66 років позбавлення волі 

– Денісова 

Російська сторона обвинувачення вимагає для 
чотирьох фігурантів «бахчисарайської справи 

Хізб ут-Тахрір» 66 років позбавлення волі. 

 

Штати звинуватили Росію у блокуванні 

прогресу в ТКГ 

Росія продовжує блокувати прогрес у 

реалізації безпекових заходів на переговорах у 

Тристоронній контактній групі. 
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Чорноморський регіон зберігає стратегічне 

значення для НАТО - Столтенберг 

Генеральний секретар НАТО підтвердив, що 
стабільність у регіоні Чорного моря продовжує 

залишатися питанням стратегічної ваги для 

Альянсу.

 

 

Зеленський провів розмову з прем’єром 

Ізраїлю 

Президент України Володимир Зеленський 
провів телефонну розмову з прем’єр-міністром 

Держави Ізраїль Нафталі Беннетом. 

 

Більшість українців вважають можливим 

повернення контролю над ОРДЛО 
ОПИТУВАННЯ  

Більш ніж половина громадян України 
вважають можливим повернення тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської 

областей під

 

УКРАЇНА 

 

Держбюджет на наступний рік є соціально 

орієнтованим - радник Президента 

Державний бюджет на 2022 рік, поданий на 
розгляд до Верховної Ради, відповідає 

реальним викликам, які стоять перед 

Україною.  
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Геопортал показує тисячі осіб, які кілька 

разів отримували земельні ділянки - 

Лещенко 

На геопорталі оприлюднено імена понад 4 

тисяч громадян, які кілька разів скористалися 

правом безоплатної приватизації земельних 

ділянок. 

 

 

Фонд держмайна заявив про чергову 

перемогу у справі заводу «Більшовик» 

Фонд держмайна одержав чергову судову 

перемогу для забезпечення державного 
контролю над усім майном заводу 

«Більшовик».

 

 

Біля ВДНГ замість демонтованих кіосків 

облаштують громадський простір – КМДА 

На проспекті Академіка Глушкова навпроти 

Національного комплексу «Експоцентр 

України» завершився демонтаж понад 40 
тимчасових споруд, що розміщувалися без 

дозвільних документів.

 

 

Без барвників і глютену: в Україні вводять 

європейські вимоги до дитячого харчування 

Нормативну базу, що регулює сертифікацію, 

виробництво, продаж і рекламу дитячого 

харчування в Україні, приведуть у 
відповідність до вимог європейського 

законодавства.
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Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,20 за долар 

Національний банк України на п'ятницю, 22 
жовтня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,2016 грн за долар. 

 

В Україні – 23 785 нових випадків 

коронавірусу 

За минулу добу в Україні зафіксували 23 785 

нових підтверджених випадків коронавірусної 

хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти чотири рази зривали «тишу» у 

зоні ООС 

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 
порушення режиму припинення вогню, 1 з 

яких із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

22 жовтня: народний календар і астровісник 

Зірки радять присвятити цей день 

саморозвитку та творчості
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На міжміські маршрути не вийшли 45% 

перевізників – Укрпас ВІДЕО  

У зв’язку з посиленням правил пасажирських 
перевезень між областями транспортні 

компанії відмовляються виконувати рейси.  

 

 

Учителі Закарпаття поділилися з колегами 

зі сходу України ідеями патріотичного 

виховання 

Закарпатські вчителі в рамках проєкту ”Сила у 
єдності”презентували колегам зі сходу України 

напрацювання з національно-патріотичного 

виховання у школах мультикультурного 

регіону. 

 

Facebook платитиме французьким ЗМІ за 

контент 

Компанія Facebook оголосила, що досягла 

угоди з низкою французьких видань стосовно 

оплати за їхній новинний контент, яким 

діляться користувачі соцмережі.

 

 

Королева Єлизавета II пройшла 

медобстеження та провела ніч у лікарні 

Королева Великої Британії Єлизавета II 

провела ніч на четвер у лікарні, де пройшла 

«попереднє обстеження». 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3336833-facebook-platitime-francuzkim-zmi-za-kontent.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336823-koroleva-elizaveta-ii-projsla-medobstezenna-ta-provela-nic-u-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3336823-koroleva-elizaveta-ii-projsla-medobstezenna-ta-provela-nic-u-likarni.html


 

«Чілдрен Кінофест» оголошує шостий 

конкурс дитячих фільмів 

Фестиваль мистецтва кіно для дітей та 
підлітків «Чілдрен Кінофест» оголошує 

шостий Конкурс короткометражних фільмів, 

знятих дітьми. 

 

У центрі Києва відкрили скульптурну 

інсталяцію «Непередбачувані обставини» 

У Києві, на Театральній площі перед 
Національною оперою, встановили 

скульптурну інсталяцію молодого сучасного 

українського художника Михайла Деяка 

«Непередбачувані обставини».

 

У Києві відбулася гала-прем'єра кінокомедії 

«Де гроші» із Роговцевою та DZIDZIO 

У всеукраїнський прокат 21 жовтня виходить 
авантюрна комедія-квест "Де гроші", створена 

за підтримки Держкіно.

 

 

22 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня у 1918 році у Кам’янці-

Подільському відкрито державний університет

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336771-cildren-kinofest-ogolosue-sostij-konkurs-ditacih-filmiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336771-cildren-kinofest-ogolosue-sostij-konkurs-ditacih-filmiv.html
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