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ТОП
Пожежа
на
складах
Чернігівщині:
слідство не виключає теракт
Слідство не відкидає версію теракту в
рамках розслідування справи про пожежу та
вибухи
на
території
6
арсеналу
Міністерства оборони на Чернігівщині.

Українці
у
ПАРЄ
“переспівали”
російських пропагандистів
ВІДЕО
У ПАРЄ українській делегації за підтримки
демократичних європейських сил вдалося
заблокувати ухвалення питання щодо змін
до
регламенту,
що
унеможливлює
скасування санкцій відносно російської
делегації та її можливого повернення до
повноцінної роботи в Асамблеї.
Сенцов увійшов до трійки кандидатів на
премію Сахарова
Український режисер Олег Сенцов увійшов
до числа трьох можливих кандидатів на
присвоєння премії імені Сахарова, яку
Європарламент
традиційно
присуджує
політичним і громадським діячам, які
відстоюють права людини та її базові
свободи.

Субсидії з цього опалювального сезону
рахуватимуть по-новому
Субсидії з нового опалювального періоду
призначатимуться за фактом опалювальної
площі,
яка
використовується
для
проживання, а не фактичної площі будинку.

Українська стрічка "Донбас" увійшла до
переліку претендентів на Оскар
Українська стрічка "Донбас" увійшла до
списку країн, що пройшли кваліфікацію на
участь у змаганнях за "Оскар" в категорії
"найкращий фільм іноземною мовою".

ТОП-10 товарів, які світ купує в Україні
Рада з питань експорту продовольства
(UFEB) склала "десятку" товарів, які світ
купує в України.

УКРАЇНА І СВІТ
МВФ покращив прогноз зростання ВВП
України у 2018 році
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що
зростання реального ВВП України за
підсумками 2018 року становитиме 3,5%, що
вище на кілька пунктів в порівнянні з
попереднім прогнозом Фонду, оприлюдненим
у квітні.

Зеркаль сказала, коли міжнародний
трибунал розгляне порушення Росією
морського права
Міжнародний трибунал ООН з морського
права у червні 2019 року почне слухання
щодо правових підстав розглядати позов
України до Росії через порушення нею
Конвенції з морського права.

Українська делегація у ПАРЄ змусила
Ягланда виправдовуватися
Турбйорн
Ягланд
був
змушений
відреагувати на слова народного депутата
України Олексія Гончаренка, який закликав
норвезького політика не лобіювати інтереси
Росії у ПАРЄ.

Нова стратегія ЄБРР: Маркарова назвала
плюси для бізнесу
Завдяки затвердженій ЄБРР стратегії для
України на 2018-2023 роки бізнес зможе
отримати від банку не лише фінансування, а
й
підтримку
для
трансформації
до
міжнародних стандартів.

Європарламент
вимагає
від
РФ
негайного звільнення Сенцова та інших
політв’язнів
Європейський
парламент
підтримує
незаконно засудженого в Росії Олега
Сенцова
і
вимагає
його
негайного
звільнення,
як
і
інших
українських
політв’язнів Кремля.

УКРАЇНА
Самопоміч
і
ДемАльянс
передвиборчий союз

утворять

Об'єднання "Самопоміч" і партія ДемАльянс
укладають угоду про політичний союз.

Кириленко звернув увагу, що вибухи під
Ічнею збіглися з початком Синоду
Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко не
виключає, що Росія може бути причетною
до вибухів на артскладах у Чернігівській
області, аби не допустити надання
Українській
православній
церкві
автокефалії.

Безпека артскладів: Пашинський каже,
що після вибухів у Калинівці - жодних
зрушень
Голова безпекового комітету ВР Сергій
Пашинський вважає можливою причиною
вибухів під Ічнею диверсію, яка стала
можливою через нереагування на попередні
вибухи на військових складах, зокрема в
Балаклії та Калинівці.
В окупованому Криму лише 8 парафій
УПЦ КП із 46
ДОСЛІДЖЕННЯ
Свою діяльність в окупованому Росією
Криму припинили 38 із 46-ти парафій
Української православної церкви Київського
патріархату.

Сотні депутатів і чиновників Закарпаття
перевірять на наявність угорських
паспортів
У
Закарпатській
облдержадміністрації
обіцяють перевірити власників угорських
паспортів зі списку “Миротворця” щодо того,
чи справді вони є державними службовцями.

Російські банки не видають кримчанам
“кредитки” - ЗМІ
Жителі окупованого Криму скаржаться, що
російські банки відмовляються видавати їм
кредитні картки за межами півострова.

ЕКОНОМІКА
Гаряча вода для столиці: Нафтогаз
підписав мирову з владою Києва
НАК "Нафтогаз України" підписав мирову
угоду з владою Києва.

Україна домовилася з чеською Excalibur
про спільні розробки військової техніки
Державний концерн «Укроборонпром» та
чеська
компанія
Excalibur
підписали
меморандум щодо об'єднання зусиль з
метою
розробки,
виготовлення
та
маркетингового просування інноваційної
продукції в галузі бронетехніки.

Вибухи поблизу Ічні не вплинули на
транзит газу в Україні - Укртрансгаз
Надзвичайна
ситуація,
що
сталася
внаслідок пожежі та вибухів на території 6
арсеналу МО поблизу населеного пункту
Ічня в Чернігівській області, не впливає на
транзит газу територію України.

Україна першою у світі законодавчо
закріпила
моніторинг
земельних
відносин
Україна першою у світі затвердила такий
інноваційний інструмент, як моніторинг
земельних відносин на законодавчому рівні.

На
заміну
презентували
“Берест”
ФОТО

“Граду”:
в
нову бойову

Україні
машину

У Києві на міжнародній виставці "Зброя та
безпека-2018"
презентовано
нову
українську бойову машину реактивної
системи залпового вогню БМ-21 УМ
"Берест".

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Балух вирішив призупинити голодування
на час етапу
Український політв'язень Володимир Балух
вирішив на час етапування до колонії
призупинити голодування, а після прибуття
на місце відбування покарання продовжити
свій голодний страйк проти російських
окупантів і не надівати тюремну робу.

Сенцов не припиняв голодування
омбудсмен Ямало-Ненецького округу

-

Уповноважений з прав людини в ЯмалоНенецькому автономному окрузі (ЯНАО) РФ
Анатолій Сак заявив, що незаконно
засуджений у РФ український режисер Олег
Сенцов не припиняв голодування.

Тюремники
кажуть,
що
Сенцов
припинив голодування і набрав майже 2
кг
Заступник
директора
російської
Федеральної служби виконання покарань
Валерій
Максименко
підтвердив,
що
український режисер Олег Сенцов припинив
голодування і нібито їсть звичайну їжу.

"Кримського
диверсанта"
Панова
етапували з СІЗО Сімферополя до
Москви — брат
Політв'язня Євгена Панова, незаконно
засудженого в анексованому Криму у
«справі
диверсантів»,
етапували
з
Сімферопольського СІЗО в Москву.

ЕКСКЛЮЗИВ
Хто така нова голова ЦВК
Сліпачук і чого від неї чекають?
АНАЛІТИКА

Тетяна

Закрившись на першому ж засіданні від
преси,
ЦВК
нашкодила
власній
репутації, яка й без того була не надто
високою… Далі – або пан, або пропав

Вибух арсеналу №6: розібратися треба,
але і відповісти - теж
АНАЛІТИКА
208 некуплених танків, або Скільки грошей
“вибухнуло” на українських військових
складах

СУСПІЛЬСТВО

На 17 столичних вулицях дозволили
швидкість до 80 км/год
Київська міська рада затвердили перелік
ділянок доріг, на яких дозволяється
швидкість руху транспортних засобів до 80
км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

Авто
на
“євробляхах”
не
враховуватимуть при наданні субсидій
Міністерство
соціальної
політики
не
враховуватиме машини на єврономерах при
нарахуванні субсидій, адже неможливо
встановити факт належності такого майна
конкретній особі.

"Бориспіль"
потрапив
до
топ-15
аеропортів Європи за пунктуальністю
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів
14-ту
сходинку
рейтингу
найбільш
пунктуальних
регіональних
аеропортів
Європи, складеного ресурсом Flightstats за
підсумками вересня.

Найзакритіша
країна
й
українська
полярниця: Львів кличе на тревелфестиваль
У суботу, 20 жовтня, у Львові відбудеться
тревел-фестиваль Compass-2018, у межах
якого українські й польські мандрівники
розповідатимуть історії про незвичайні,
складні та захопливі подорожі.

Гімн України на футбольному матчі
Україна – Чехія виконає Наталка Карпа
Заслужена артистка України Наталка Карпа
виконає Гімн України під час футбольного
матчу Україна – Чехія, який відбудеться 16
жовтня в Харкові в рамках Ліги націй УЄФА.
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