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ТОП
У Барселоні протестувальники
перекривають вулиці та б'ють вітрини
У столиці Каталонії Барселоні поновилися
масові протести. На вулиці вийшли тисячі
людей
.

Ердоган погодився припинити вогонь на
півночі Сирії – Пенс
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
погодився на введення режиму припинення
вогню на півночі Сирії, де турецькі війська
пішли в наступ проти сирійських курдів, яких
підтримують Сполучені Штати.

Угода про Brexit захищає права людей в ЄС
та Британії – Юнкер
Угода про вихід Великої Британії з ЄС, яку
сьогодні було досягнуто в результаті
напружених переговорів, дозволяє досягти
впорядкованого виходу цієї країни з ЄС та
захищає права 4,5 мільйона громадян з обох
сторін.

Рада сьогодні візьметься за Держбюджет2020
Верховна Рада планує у п'ятницю 18 жовтня
ухвалити законопроєкт про Державний бюджет
України на 2020 рік у першому читанні.

Кінець тижня в Україні буде сухим і теплим
— прогріє до +22°
В Україні у п'ятницю опади не очікуються,
вранці у більшості областей туман,
температура вдень 17-22°.

СВІТ
Трамп заявив, що вже знайшов заміну для
міністра Перрі
Глава Білого дому підтвердив відставку
міністра енергетики Ріка Перрі, який був
одним із "трьох амігос" – наближених до
президента чиновників, які відповідали за
український напрям кабінету Трампа – та
заявив, що вже знайшов йому заміну.

Туска назвали найкращим кандидатом від
опозиції на посаду президента Польщі
Чинний президент Європейської Ради Дональд
Туск, каденція якого завершується в листопаді,
є найкращим кандидатом від опозиції на
посаду президента Польщі.

УКРАЇНА І СВІТ
У Трампа визнали, що тиснули на Україну
задля розслідування проти демократів
Чинний керівник адміністрації Трампа Мік
Малвані у четвер випадково зізнався, що
рішення призупинити надання оборонної
допомоги Україні було пов'язане з
розслідуванням проти демократів.

Літератори та філософи на книжковій
виставці у Франкфурті розповіли про
Україну
Україна у другий день Франкфуртського
книжкового ярмарку провела низку заходів,
метою яких було ознайомлення із сучасними
тенденціями у культурному та політичному
житті країни.

УКРАЇНА
До розробки нового законопроєкту щодо
Донбасу залучать суспільство — Разумков
Представники громадянського суспільства
України долучатимуться до розробки нового
законопроєкту про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областях.

Маркарова розповіла про реформи, які
покращать зростання української
економіки
Прогноз зростання української економіки до
7%, який раніше був оприлюднений
українським прем'єр-міністр Олексієм
Гончаруком - це ціль, яка стане реальністю в
разі ухвалення всіх необхідних законопроєктів,
що наразі знаходяться у Верховній Раді.
В Україні стартував перезапуск НАЗК:
відповідний закон набув чинності
Повноваження членів Національного агентства
з питань запобігання корупції (НАЗК)
достроково припинені, новий глава агентства
повинен бути обраний до 18 грудня.

Справу мера Одеси Труханова передали до
Вищого антикорупційного суду
Справу щодо внесення свідомо неправдивих
відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки
мером Одеси Геннадієм Трухановим
розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Прокуратура відкрила кримінальне
провадження щодо клубу "Динамо" - ЗМІ
Генеральна прокуратура України відкрила
кримінальне провадження за фактом ухилення
від сплати податків у особливо великих
розмірах службовими особами київського
Динамо.

НА ПЕРЕДОВІЙ

Окупанти накрили вогнем зі 122 калібру
позиції ЗСУ під Водяним і Новолуганським
Збройні формування Російської Федерації та її
найманці за минулу добу 29 разів порушили
режим припинення вогню на Донбасі.

СУСПІЛЬСТВО
18 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні Європейський день боротьби з
торгівлею людьми.

Іван Марчук презентував свою останню у
Києві виставку "Секрети геніальності"
Найвідоміший у світі український художник
Іван Марчук відкрив у столичному
мистецькому просторі ARTAREA свою
виставку “Секрети геніальності”, яка за
задумом митця буде останньою у Києві.

У Раді презентували "Енциклопедію
українського боксу. Золото нації"
17 жовтня, у парламенті у рамках проекту
«Книжковий клуб Верховної Ради України
«Саміт з книгою» відбулася презентація книги
Антона Горюнова «Енциклопедія українського
боксу. Золото нації».

Українки Штанько та Воронина номіновані
на премію Астрід Ліндґрен
Дві українки номіновані на премію The Astrid
Lindgren Memorial Award 2020 року.

18 жовтня: народний календар і астровісник
Нині мучениці Харитини; хто перечепиться
через пень, хто набиратиме сили і з чим не
варто зволікати
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