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ТОП 

 

В Україну прибула третя партія військової 

допомоги від США 

До України прибула третя партія військової 

допомоги від уряду Сполучених Штатів 

Америки.

 

 

Слабке виправдання – Кулеба про заяву 

Лаврова щодо відмови від «нормандської» 

зустрічі 

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба 

прокоментував заяву міністра закордонних 
справ Російської Федерації Сергія Лаврова про 

відмову від нормандської зустрічі.  
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Австрійський дипломат міг «злити» Росії 

розслідування про походження «Новічка» - 

ЗМІ 

В Австрії відсторонили від посади посла в 

Індонезії Йоганнеса Петерліка за підозрою в 

передачі агенту спецслужб РФ даних про 

розслідування ОЗХЗ щодо нервово-

паралітичної речовини «Новічок». 

 

 

Опалювальний сезон пройде без перебоїв та 

підвищення тарифів - ОП 

Україна цьогоріч спокійно входить в 

опалювальний сезон, керуючись 
Меморандумом про непідвищення рівня 

тарифів. 

 

Пік COVID-захворюваності лише 

починається, за добу може бути понад 1000 

смертей - Данілов 

В Україні лише починається пік 

захворюваності на коронавірус і кількість 
померлих від COVID-19 за добу може 

збільшитись до тисячі, а виправити ситуацію 

може лише вакцинація. 

 

 

 

У Києві затвердили обмеження у разі 

переходу у «червону» зону СПИСОК 

У Київській міській державній адміністрації 

затвердили перелік протиепідемічних 

обмежень, які будуть запроваджені у разі 

переходу столиці до червоної зони.
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Поліція за добу провела понад дві тисячі 

перевірок на транспорті 

Протягом четверга, 21 жовтня, правоохоронці 
провели понад 2 тисячі перевірок 

пасажирських перевезень та склали на 

порушників десять адміністративних 

протоколів.

 

СВІТ 

 

Енергетичну кризу в Європі спричинила 

залежність від Газпрому - прем’єр Польщі 

Нинішня енергетична криза, зумовлена 
стрибком цін на паливо в Європі, стала 

наслідком надмірної залежності країн ЄС від 

російського монополіста Газпрому.

 

 

Зеленський: Ми є свідками штучної кризи, 

яку створила Росія проти Європи 

Росія навмисно створила в Європі газову 
кризу, використовуючи поставки 

енергоресурсів для шантажу. 

 

Байден проголосив 24 жовтня Днем ООН у 

Сполучених Штатах 

Джо Байден проголосив 24 жовтня Днем ООН 

у США, оскільки ця організація «грає 
найважливішу роль» у просуванні інтересів 

Сполучених Штатів у галузі національної 

безпеки та зовнішньої політики.
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НАТО сподівається підписати нову 

декларацію з Євросоюзом до кінця року 

НАТО співпрацює з євроінституціями для 
підготовки нової, третьої за рахунком, 

декларації з ЄС, яка має визначити головні 

напрямки взаємодії між двома організаціями.

 

 

Лідери ЄС доручили Єврокомісії 

забезпечити свободу подорожей під час 

пандемії 

Саміт Євросоюзу ухвалив посилити 

координацію дій для забезпечення в умовах 

пандемії COVID-19 свободи пересування як у 

ЄС, так і за його межами.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посол Сіммонс: Наше завдання - допомогти 

тим, хто хоче судової реформи в Україні 

Велика Британія готова в будь-якій ситуації 

допомагати тим людям в Україні, які 

зацікавлені в успішній реалізації судової 

реформи. 

 

«Перепис населення» у Криму створює поле 

для пропаганди і маніпуляцій - експертка 

Результати "перепису населення" в 
окупованому Криму не будуть об'єктивними не 

тільки з огляду на порушення міжнародного 

права, але й виходячи з форм і методів його 

проведення.
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Квін вважає, що судова реформа потрібна 

Україні для вступу до НАТО і Євросоюзу 

США не пов’язують обсяг фінансової 
підтримки України з прогресом у 

реформуванні судової системи, але нагадують, 

що її перезавантаження необхідне для 

досягнення цілей членства в НАТО і ЄС.

 

 

Судовій реформі в Україні зараз сприяють 

кілька чинників - Маасікас 

Для реалізації фундаментальної судової 
реформи в Україні саме зараз склалися всі 

необхідні умови.

 

УКРАЇНА 

 

Подоляк розповів, звідки Зеленський 

отримує інформацію 

Президент Володимир Зеленський є активним 

користувачем різних платформ поширення 

інформації – від класичних ЗМІ до соціальних 

мереж. 

 

 

Шефір розповів про здоров'я свого водія 

Водій автомобіля першого помічника 

Президента Сергія Шефіра після замаху 
залишається на постільному режимі, але 

незабаром має встати на милиці. 
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Державі повернули 95 гектарів військового 

полігона на Київщині 

Міноборони спільно з Держгеокадастром 
повернули у власність протиправно 

приватизовані 12 земельних ділянок загальною 

площею 95 га, які входили в межі військового 

полігона в Київській області.  

 

У Києві викрили схему виведення мільйонів 

гривень до окупованого Криму 

Правоохоронці викрили угруповання, яке за 

допомогою тіньового механізму здійснювало 
грошові перекази до тимчасово окупованого 

Криму на мільйони гривень.

 

 

Малюська показав, як працює нова платна 

послуга для в'язниць 

Міністерство юстиції України запустив для 

ув’язнених нову послугу – платні телефонні 

розмови та користування Інтернетом. 

 

Суд направив до психлікарні дівчину, яка 

вчинила у школі стрілянину з арбалета 

Київський районний суд Полтави ухвалив 

перевести дівчину, яка вчинила у школі 

стрілянину з арбалета й поранила двох 

учителів, з-під варти до психіатричної клініки. 
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Проти коронавірусу вже вакцинувалися 

86% освітян - Шкарлет 

Одну або дві дози вакцин проти коронавірусу в 
Україні вже отримали 86% працівників сфери 

освіти.

 

 

Сумська область потрапила до «червоної» 

зони 

Державна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення 
встановити у Сумській області червоний рівень 

епіднебезпеки з 23 жовтня.

 

 

В Україні за добу виявили 23 229 випадків 

коронавірусу 

За минулу добу, 22 жовтня, в Україні виявили 

23 229 нових випадків коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

 

Нацбанк послабив курс гривні до 26,29 

Національний банк України на суботу, 23 

жовтня 2021 року, послабив офіційний курс 

гривні на 9 копійок - до 26,2918 грн за долар.
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НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 13 разів зривали 

«тишу» на сході України 

Упродовж минулої доби, 22 жовтня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 

порушень режиму припинення вогню, 2 з яких 

із застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні день зустрічей і приємного 

спілкування

 

 

МОЗ хоче розширити список професій для 

обов'язкової COVID-вакцинації 

Міністерство охорони здоров'я планує 

розширити перелік професій, для яких 

вакцинація проти коронавірусу стане 

обов'язковою. 

 

 

У Таїланді відкриваються для туристів 17 

провінцій 

Прем'єр-міністр Таїланду розпорядився 
припинити комендантську годину в 17 

провінціях, влючно із Бангкоком, із 31 жовтня, 

щоб підтримати відкриття країни для повністю 
вакцинованих іноземних туристів із 1 

листопада. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3337549-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3337549-okupanti-minuloi-dobi-13-raziv-zrivali-tisu-na-shodi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336582-23-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3336582-23-zovtna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337503-moz-hoce-rozsiriti-spisok-profesij-dla-obovazkovoi-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337503-moz-hoce-rozsiriti-spisok-profesij-dla-obovazkovoi-covidvakcinacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337453-u-tailandi-vidkrivautsa-dla-turistiv-17-provincij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337453-u-tailandi-vidkrivautsa-dla-turistiv-17-provincij.html


 

На Чернігівщині утворили два нові 

ландшафтні заказники 

Чернігівська обласна рада на сесії 22 жовтня 
ухвалила рішення про створення в області двох 

нових ландшафтних заказники – "Берізки" та 

"Лопата". 

 

 

У Києві відкривається фінальна виставка 

проєкту Dzherelo.one «Осінь бінарності» 

У столичному артпросторі «Джерело», що на 

місці старого радянського бювету на вул. 
Богдана Хмельницького, 16, сьогодні 

відкривається фінальна виставка «Осінь 

бінарності». 

 

Вчені знайшли найстарішу в Японії 

прикрасу 

Учені на півдні Японії виявили червоне 

забарвлення на прикрасі, що належить до 

давньокам'яного століття. 

 

 

Український містичний трилер «Егрегор» 

навесні вийде на великі екрани 

Містичний трилер "Егрегор" режисера 
Станіслава Капралова вийде на великі екрани 

10 березня 2022 року. Автори фільму 

представили перший офіційний трейлер 

картини. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337462-na-cernigivsini-utvorili-dva-novih-landsaftnih-zakazniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3337462-na-cernigivsini-utvorili-dva-novih-landsaftnih-zakazniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337547-u-kievi-vidkrivaetsa-finalna-vistavka-proektu-dzhereloone-osin-binarnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337547-u-kievi-vidkrivaetsa-finalna-vistavka-proektu-dzhereloone-osin-binarnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3337551-vceni-znajsli-najstarisu-v-aponii-prikrasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3337551-vceni-znajsli-najstarisu-v-aponii-prikrasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337485-ukrainskij-misticnij-triler-egregor-navesni-vijde-na-veliki-ekrani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337485-ukrainskij-misticnij-triler-egregor-navesni-vijde-na-veliki-ekrani.html


 

«Клуб італійської кінокласики» проведе у 

Києві кінофестиваль «Молодість» 

З 28 жовтня 2021 року кінофестиваль 
«Молодість» запускає проєкт «Клуб італійської 

кінокласики» за підтримки Посольства 

Італійської Республіки в Києві та Італійського 

інституту культури в Україні. 

 

23 жовтня. Пам’ятні дати 

Цього дня, 1956 року, в Угорщині спалахнуло 

повстання проти комуністичного режиму, 

жорстоко придушене радянськими військами
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337557-klub-italijskoi-kinoklasiki-provede-u-kievi-kinofestival-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3337557-klub-italijskoi-kinoklasiki-provede-u-kievi-kinofestival-molodist.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337389-23-zovtna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3337389-23-zovtna-pamatni-dati.html

