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ТОП
На сайті Ради з'явилася вимога щодо
депортації власників угорських паспортів із
Закарпаття
МЗС Угорщини викликало посла України в
Будапешті Любов Непоп через публікацію сайтом
"Миротворець" інформації
про
понад
300
закарпатських чиновників, які мають українське та
угорське громадянство.

Ягланд припустив виключення Росії з
Ради Європи
Якщо Росія не відновить платежі до
бюджету Ради Європи, то країну може бути
виключено з організації.

Україна готова розглядати питання церковного
об’єднання вже 27 років — екзарх
ВІДЕО
Екзархи Вселенського патріарха, які перебували в
Києві для підготовки до надання Томосу
українській православній церкві, прибули до
Стамбула.

Луценко про пожежу на Ічнянському арсеналі:
Версія "недбалість" відпала
Головною версією слідства у справі, порушеній за
фактом пожежі на 6-у арсеналі у місті Ічня
Чернігівської області, є диверсія.

В Україні стартували міжнародні
#ClearSky2018
ВІДЕО

навчання

В Україні розпочалися міжнародні навчання
#ClearSky2018,
в
яких
беруть
участь
висококваліфіковані пілоти з Бельгії, Великої
Британії, Данія, Естонії, Нідерландів, Польщі,
Румунії, Сполучених Штатів та нашої держави.

Україна
потрапила
в
ТОП-25
антирейтингу
за
смертністю
від
самогубств
Україна входить у ТОП-25 країн світу з
найвищими показниками щодо смертності
внаслідок самогубства.

УКРАЇНА І СВІТ
Президент Словаччини назвав захід проти РФ,
який “справді працює”
Усі
країни-члени
Європейського
Союзу,
незважаючи
на
перманенту
складність
у
виробленні спільної зовнішньополітичної лінії,
займають спільну позицію щодо необхідності
санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Україна та Японія планують відновити роботу
спільної науково-технічної комісії
ФОТО
Україна
та
Японія
працюватимуть
над
відновленням роботи українсько-японської комісії
з науково-технічного співробітництва.

Проросійська позиція Ягланда підриває
авторитет Ради Європи - грузинський
депутат
Проросійська позиція чинного генсека Ради
Європи
Турбйорна
Ягланда
підриває
авторитет усієї організації.

Луценко сказав, як і коли США та Україна
"ділитимуть" 220 мільйонів Лазаренка
ЕКСКЛЮЗИВ
Екс-прем'єр Павло Лазаренко у жовтні має дати
відповідь про свої умови укладення угоди зі
слідством, яка дасть змогу поділити 220 млн
доларів, що знаходяться під арештом.

Президент
Франкфуртського
книжкового
ярмарку: Хочу бачити Україну країною-гостем
ЕКСКЛЮЗИВ
Організатори найбільшої у світі книжкової
виставки-ярмарку - Франкфуртської - вважають,
що Україна цілком може стати одного разу
країною-гостем.

УКРАЇНА
Уряд ухвалив рішення про сто мільйонів для
постраждалих під Ічнею
Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо
виділення з резервного фонду 100 млн грн на
відшкодування збитків жителям Ічнянського району
Чернігівської області внаслідок вибухів на складі
боєприпасів військової частини А1479.

Луценко
підписав
прокуратури АР Крим
ФОТО

Cтратегію

розвитку

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав
Cтратегію розвитку прокуратури Автономної
Республіки Крим в умовах тимчасової окупації на
2019 – 2021 роки.

Знімки з космосу показали, як
знищують кримські виноградники

окупанти

Дії окупаційної адміністрації Російської Федерації
на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та Севастополя ставлять під
загрозу існування виноробної галузі на Кримському
півострові.

Все більше українців забувають про
радянське "23 лютого"
ОПИТУВАННЯ
Понад 60% українців підтримують ідею
встановлення державного
свята
Дня
захисника
України
14
жовтня,
не
підтримують таку ідею - 25% опитаних
українців.

Уряд дозволив встановлювати
тепла у старих будинках

лічильники

Кабмін дозволив у старих будинках з вертикальною
системою опалення встановлювати приладирозподілювачі на опалювальні прилади, та
лічильники тепла у своєму помешканні.

Власник квартири не може вигнати орендарів,
якщо має де жити - Верховний Суд
Власник не може розірвати договір найму житла,
укладений на невизначений строк, та виселити
наймача, якщо має у власності ще одне житло.
Таке рішення виніс Верховний Суд, мотивуючи
його, зокрема, положеннями статті 168 Житлового
Кодексу Української РСР.

ЕКОНОМІКА
Український космос живий і стає екологічнішим
Топ-5
космічних
ідей
від
Державного
конструкторського бюро «Південне».
Ні для кого, звісно, не секрет, що Конструкторське
бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля у Дніпрі – одне з
провідних підприємств у сфері розробки систем
для дослідження космосу.

Виноробство — найбільш потужна сфера для
інвестицій на Закарпатті
ФОТО
На інвестиційному форумі "Закарпаття - бізнес у
центрі Європи", що розпочався сьогодні в
Ужгороді, говорили про розвиток виноградарства і
виноробства в Україні, як про точку зростання для
економіки.

На Кіровоградщині з'являться
сонячні електростанції

дві

потужні

У
Кіровоградській
області,
а
саме
в
Благовіщенському та Новоукраїнському районах,
до кінця наступного року планують побудувати дві
фотогальванічні електростанції.

У Держстаті підрахували, на скільки у вересні
здорожчали харчі, цигарки і одяг
За січень-вересень 2018 року інфляція на
споживчому ринку досягла 5,6%, у вересні
порівняно з серпнем вона склала 1,9%.

ПОЛІТВ'ЯЗНІ
Що з нашим Олегом Сенцовим?
АНАЛІТИКА
Після публікації минулого тижня листа Олега
Сенцова щодо припинення голодування, офіційних
документів на підтвердження цього досі нема —
усе тільки на словах

Польський
телеканал
розповів
про
переслідування Кремлем Сущенка і Панова
Польський інформаційний телеканал TVN24
звернув увагу на долю українських політв'язнів у
Росії Романа Сущенка та Євгена Панова.

Балуха етапують в російську колонію
найближчими днями – Денісова
Незаконно
засудженого
в
Криму
українського активіста Володимира Балуха
найближчими днями можуть етапувати в
російську колонію.

ПРАВОПОРЯДОК
Вибух у квартирі активіста С14: координатор
каже, що його справу долучать до кейсу
нападів на активістів
Справу щодо нападу на житло активіста Сергія
Мазура долучать до кейсу справ про напади на
активістів.

У Києві обстріляли квартиру речниці Омеляна
ФОТО
Прес-секретар
міністра
інфраструктури
Володимира Омеляна Марина Томко заявила, що
ввечері 9 жовтня її квартиру обстріляли, ніхто не
постраждав.

Луценко анонсував підозру Фірташу
Генпрокурор Юрій Луценко анонсував
повідомлення про підозру і проведення
слідчих дій у справі стосовно несплати
податків підприємствами олігарха Дмитра
Фірташа.

Прокуратура АР Крим висунула Поклонській
підозру у держзраді
Прокуратура
Автономної
Республіки
Крим
повідомила про підозру у державній зраді і
порушенні звичаїв війни колишній так званій
"очільниці
кримської
прокуратури"
Наталії
Поклонській.

ЕКСКЛЮЗИВ

Чому МВФ вірить у гривню більше, ніж
Кабмін і НБУ
Аналітика
Відсутність після 20 жовтня позитивного
рішення МВФ щодо продовження співпраці з
Україною буде приводом для занепокоєння.

Які політичні сили підтримували з 2014
року реформи і європейську інтеграцію
України?
Стаття професора політології Тараса Кузьо,
опублікована у New Eastern Europe.
Переклад Укрінформу

СУСПІЛЬСТВО
УЗ доповнить систему
інтернет-продажу
квитків "списком очікування"
ПАТ "Укрзалізниця" розробляє систему, за
допомогою якої пасажири зможуть отримувати
повідомлення про появу квитків на потяги, на які
раніше не було вільних місць.

Уряд схвалив Концепцію програми запобігання
домашньому насильству
Кабмін ухвалив розпорядження “Про схвалення
Концепції
Державної
соціальної
програми
запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі на період до 2023
року”.

Стало відомо, які дерева кияни обрали
для Хрещатика
За результатами онлайн-опитування «Обери
дерево для Хрещатика!», яке проводилося
за ініціативи комунального об'єднання
«Київзеленбуд» та Folk Ukraine, кияни
обрали для висадки на Хрещатику платан
гібридний, гіркокаштан червоноквітковий та
вишню пташину Plena.

Wizz Air зробить жорсткішими
перевезення ручної поклажі

правила

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air з 1
листопада
2018
року
змінить
політику
безкоштовного перевезення ручної поклажі,
зменшивши габарити речей, перевезення яких
включено до вартості квитка.

Фільм "Міф" поїде на фестивалі у Мехіко
та Лондон
Документальний фільм "Міф" Леоніда
Кантера та Івана Яснія, що розповідає про
Василя Сліпака - оперного співака зі
світовим ім'ям та унікальним голосом, відібрано
до
конкурсної
програми
фестивалю DocsMX у Мехіко та програми
фестивалю Doc'n'Roll у Лондоні.
BlaBlaCar вводить платне бронювання
для пасажирів в Україні - ЗМІ
Сервіс BlaBlaCar запускає монетизацію для
українських користувачів із листопада 2018
року.
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