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ТОП
МЗС вважає "регламентне" питання у
ПАРЄ тестом для міжнародної безпеки
У Міністерстві закордонних справ України
вважають обговорення у ПАРЄ регламенту
ухвалення рішень щодо повноважень
національних делегацій та право на
голосування важливим тестом для Ради
Європи і всієї системи міжнародної безпеки.

Оновлена ЦВК взялася за проблему
виборів у тергромадах
Новий склад ЦВК приступив до вирішення
проблеми
призначення
перших
та
додаткових
виборів
в
об'єднаних
територіальних громадах, щодо яких уже є
178
звернень
обласних
державних
адміністрацій.

Мінкульт: УПЦ МП - орендатор, а не власник
Києво-Печерської та Почаївської лаври
Києво-Печерська та Почаївська лаври є об'єктами
національного значення, які у власність не
передаються. Вони перебувають в оренді УПЦ МП
на 50 років.

Романа Сущенка етапували у колонію
Громадський
захисник
незаконно
засудженого до РФ українського журналіста
Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що
його підопічного вже етапували.

Робот Софія 11 жовтня відвідає Укрінформ
У четвер, 11 жовтня, в Укрінформі відбудеться
прес-конференція на тему: "Перший візит в Україну
всесвітньо відомого гіноїда на ім'я Софія".

Для Віденського балу у Львові виростили
півтора мільйона чорнобривців
Віденський бал, який відбудеться 12 жовтня у
Львові, прикрасять півтора мільйона живих
чорнобривців, спеціально вирощених до події у
різних регіонах України.

УКРАЇНА І СВІТ
Путін звільнив спецпредставника
торгівлі з Україною

з

Спецпредставника президента Росії з
розвитку торгово-економічних відносин з
Україною
Дмитра
Ліванова
указом
президента звільнено з посади.

У Сеймі закликають Моравецького захистити
голову Українського товариства у Любліні
У Сеймі Польщі закликали главу уряду Матеуша
Моравецького звільнити із займаної посади
воєводу Люблінського воєводства Пшемислава
Чарнека за безпідставне переслідування голови
Українського товариства у Любліні Григорія
Купріяновича.

Палата
представників
США
прийняти
свою
резолюцію
Голодомор в Україні

може
про

Нижня палата американського Конгресу
слідом за рішенням Сенату США ближчим
часом може прийняти подібну резолюцію
про визнання Голодомору в Україні 1932-33
років геноцидом українського народу.

Посол України запросив Сальвіні на Донбас побачити жахливі наслідки агресії РФ
Посол України в Італії Євген Перелигін запросив
депутатів
правопопулістської
партії
"Ліга",
очолюваної віце-прем’єром Італійської республіки
Маттео Сальвіні, відвідати Донбас та на власні очі
побачити жахливі наслідки агресії РФ.

Індія відкриває ринок для українських
яблук
Опрацьовується питання щодо включення
України до списку держав-експортерів
окремих видів плодово-ягідної продукції до
Індії. Зокрема, йдеться про експорт
українських яблук.

Без паперів та контролю: експерт
розповів про "єдине вікно" на кордоні
Новий закон про "єдине вікно" на кордоні
спрощує митне оформлення, так як
скасовуються окремі види контролю та
необхідність паперових документів.

УКРАЇНА
Президент схвалив угоду про
мільйонів на Дунайську програму

€5

Президент України Петро
Порошенко
підписав Закон “Про ратифікацію Угоди про
фінансування Дунайської транснаціональної
програми”.

Регламентний комітет Ради визнав
законним подання ГПУ на Вілкула
Комітет ВР з питань регламенту визнав
законним подання Генпрокуратури про
притягнення
до
кримінальної
відповідальності
народного
депутата
Олександра Вілкула (Опоблок).

Порошенко обіцяє Центрвиборчкому
законопроект проти "гречки" на виборах
Порошенко заявляє, що відповідальність за
підкуп виборців необхідно посилити.

Нацслужба здоров’я запускає власний
контакт-центр
В Україні відсьогодні - 8 жовтня 2018 року
—
розпочинає
роботу
контакт-центр
Національної служби здоров’я України
(НСЗУ).

ЕКОНОМІКА
Супрун назвала
випробувань ліків

“плюси”

клінічних

Всього в Україні триває 502 активних
клінічних випробування, і щороку їх кількість
збільшується.

РayPal не планує заходити в Україну Нефьодов
Міжнародна система грошових переказів
PayPal не хоче заходити в Україну, попри
багаторічні спроби української влади
переконати керівництво цієї компанії, як
власними зусиллями, так і за посередництва
уряду
США,
керівництва
великих
міжнародних корпорацій.

У Києві через місяць почнуть зносити
Шулявський міст
Столичний Шулявський шляхопровід готують
до знесення 3-4 листопада, що припадають
на вихідні.

Гаряча вода для Києва: Мінфін дав 730
мільйонів на погашення боргу
Мінфін та Держказначейство повністю
перерахували 729,56 млн гривень для
погашення різниці в тарифах, щоб відновити
у Києві безперебійне постачання теплової
енергії.

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Якби Сенцов не припинив голодування,
то "міг стати рослиною" - російські
тюремники
Заступник директора Федеральної служби
Росії з виконання покарань Валерій
Максименко підтвердив, що медпрацівники
ФСВП
готувалися
переходити
до
примусового
годування
незаконно
ув’язненого в російській колонії українського
режисера Олега Сенцова.

Справа Хізб ут-Тахрір: "суд" у Криму
продовжив арешт шістьом фігурантам
"Суд" в окупованому Криму продовжив до 9
грудня
арешт
шести
фігурантам
бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Тимуру
Ібрагімову, Марлену Асанову,
Мемету Белялову, Сейрану Салієеву,
Серверу Зекірьяєву і Ернесу Аметову.

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ затримала Нагорного за підозрою у
держзраді
Служба безпеки України здійснює досудове
слідство у кримінальному провадженні за
ознаками державної зради та шахрайства, у
рамках якого було затримано бізнесмена
Тимофія Нагорного.

Регламентний комітет Ради визнав законним
подання ГПУ щодо Колєснікова
Комітет ВР з питань Регламенту та організації
діяльності парламенту визнав законним подання
Генеральної прокуратури про притягнення до
кримінальної відповідальності народного депутата
Дмитра Колєснікова (" Опозиційний блок").

ЕКСКЛЮЗИВ
Чудо! Закон “про паркування” таки діє!
Чи ні?
АНАЛІТИКА
Проблема в тому, що цей закон має
складний механізм — і інспекторів треба
набрати, і паркомати встановити, і камери
фото- та відеофіксації обладнати — роботи
на роки…

Хто такий Медведчук і що з ним робити
АНАЛІТИКА
Радикальний проросійський дискурс має
свою ціну в нинішній українській політиці.

СУСПІЛЬСТВО
У Раді вимагають забрати держнагороди
у Повалій, Лорак і Кіркорова
Співавтори
проекту
постанови
про
позбавлення
держнагород
шістьох
українських і російських співаків та
кінорежисера наполягатимуть на включенні
її до порядку денного Верховної Ради 16-19
жовтня.

Wizz Air скоротила час безкоштовної
онлайн-реєстрації
Угорський лоукостер Wizz Air запроваджує
правило, згідно з яким безкоштовно
зареєструватися на зворотний рейс за
квитками, на які не оформлено додаткову
послугу вибору місця, можна буде не раніше
ніж за 48 годин.

Сенцов пише сценарій для фільму про
в'язницю
Український режисер Олег Сенцов, який
припинив 145-денне голодування в колонії
міста Лабитнангі, почав писати сценарій для
майбутнього фільму.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан не
шкодує про пікантну фотосесію
ВІДЕО
Олімпійська чемпіонка з фехтування, срібна
та дворазова бронзова призерка Олімпіади
Ольга Харлан прокоментувала пікантну
фотосесію, в якій взяла участь для
травневого випуску журналу XXL.

В Україні є проблеми з виявленням гемофілії лікар
В Україні відсутні дані щодо показників
захворюваності на гемофілію з 2014 року, водночас
спостерігається
проблема
щодо
виявлення
гемофілії.

Скульптури-велетні та їстівна мапа:
дивуватиме свято шоколаду у Львові

чим

Упродовж чотирьох днів, 12-15 жовтня, у
львівському Палаці Потоцьких триватиме щорічне
Національне
свято
шоколаду,
на
якому
представлять солодкі скульптури й карту України.
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