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ТОП
Україна вперше висунула свого кандидата
на посаду генсека ОЧЕС (ІНТЕРВ’Ю)
Україна вперше за історію існування
Організації Чорноморського економічного
співробітництва з 1992 року висунула свого
кандидата на посаду генерального секретаря
організації - ним став заступник міністра
закордонних справ Василь Боднар.

Таран доповів на нараді в ОП про
розшифровку "чорних скриньок" Ан-26
Розшифровка бортових самописців військового
літака Ан-26, який зазнав катастрофи на
Харківщині, триває.

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка
під вартою
Шевченківський райсуд залишив під вартою
обвинуваченого у справі щодо вбивства
журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО та
музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера»).

У ДУС розповіли, скільки цьогоріч
витратили на перельоти Зеленського
Витрати за послуги з авіаперевезень офіційних
делегацій на чолі з Президентом Володимиром
Зеленським за кордон та в межах України за
період з 1 січня до 25 вересня становили 11,9
млн грн.

Україна дозволила в'їзд для іноземців
Україна скасувала заборону на в'їзд для
іноземців з 28 вересня.

BBC вибачилося за мапу України без Криму
Британська корпорація суспільного мовлення
BBC, яка опублікувала 26 вересня карту
України без окупованого Криму, вибачилося та
прибрало це зображення.

Перерваний політ штурмана Ашрафа Мсуі
(АНАЛІТИКА)
«...Те, що ти залишиш позаду, і є безсмертя», старший лейтенант Мсуя, який загинув під час
аварії літака під Харковом

УКРАЇНА І СВІТ
Україна і Кіпр відновлюють активний
політичний діалог та економічну співпрацю
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба і очільник МЗС Республіки Кіпр Нікос
Хрістодулідіс домовилися активізувати
політичний діалог та торговельно-економічну
співпрацю.

Французький телеканал показав
окупований Крим як частину Росії
Французький телеканал ARTE в інфографіці
про міжнародно-правову ситуацію щодо АР
Крим показав окупований український
півострів як частину території РФ.

Генконсульство в Торонто запроваджує
нову систему попереднього запису на
вчинення консульських дій
Генеральне консульство України в Торонто з 1
грудня переходить на нову систему
попереднього запису на вчинення
консульських дій.

Катастрофа Ан-26: світові українські
громади об'єдналися в скорботі та молитві
Світовий конґрес українців (СКУ) та світова
українська громада 26 вересня вшанували
пам’ять загиблих в результаті катастрофи
літака Ан-26 Повітряних сил Збройних сил
України.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу – 2 671 випадок корона
вірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 28 вересня лабораторно
підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з
них за добу – 2 671.

В Україні запрацювали оновлені карантинні
зони КАРТА
З 28 вересня почало діяти нове епідемічне
зонування.

За планової госпіталізації лікарня робить
ІФА-тест безкоштовно — Степанов
Під час планової госпіталізації пацієнта
українські лікарні мають безкоштовно робити
йому ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

Ще дві лікарні в Одесі почнуть приймати
хворих на COVID-19
Через зростання кількості хворих, інфікованих
коронавірусом, одеський міський Департамент
охорони здоров'я найближчим часом
перепрофілює ще дві лікарні для прийому цієї
категорії пацієнтів.

Віцеспікерка вважає, що використанням
грошей із COVID-фонду має зайнятися ТСК
Заступниця Голови Верховної Ради Олена
Кондратюк закликає парламентаріїв
обговорити необхідність створення Тимчасової
слідчої комісії для з’ясування ефективності
використання коштів Фонду боротьби з
гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Половина українців не погодилися б на
безкоштовну вакцинацію від корона вірусу
ОПИТУВАННЯ
Половина українців не погодилися б на
безкоштовну вакцинацію від коронавірусу,
тоді як погодився б кожен третій.

Олег Винник та його партнерка по шоу
"Танці з зірками" захворіли на COVID-19
Співак Олег Винник та хореограф Олена
Шоптенко, які беруть участь у шоу «Танці з
зірками», захворіли на коронавірусну хворобу.

УКРАЇНА
Зеленський змінив склад Антикорупційної
ради
Президент Володимир Зеленський увів до
складу Національної ради з питань
антикорупційної політики першого заступника
керівника САП Максима Грищука та
заступника керівника Офісу Президента Олега
Татарова.

"Слуга народу" висуває понад 30 тисяч
кандидатів на місцеві вибори
Партія "Слуга народу" висуває на місцеві
вибори понад 30 тисяч кандидатів у всіх
регіонах України.

Мер Умані вимагає скасувати рішення ТВК
про його недопуск до виборів
Мер Умані Олександр Цебрій вимагає
скасування рішення територіальної виборчої
комісії про відмову йому балотуватися на
місцевих вибори.

Лікарі поступово відновлюють самостійне
дихання Балуха
Колишній політв'язень Кремля Володимир
Балух перебуває в стабільному стані, проте не
при повній свідомості, лікарі починають
поступово відновлювати його самостійне
дихання.

ЕКОНОМІКА
Фонд гарантування призначив
уповноваженого на ліквідацію банку
"Аркада"
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
призначив уповноваженим на ліквідацію АТ
АКБ "Аркада" Іллю Луньо строком на три роки
- з 25 вересня 2020 року до 24 вересня 2023
року включно.

Цього тижня курс гривні до долара
незначно знизиться - експерти
Цього тижня очікується незначне зниження
курсу гривні, готівковий долар у банках може
торгуватися близько 28,3/28,5 грн.

ЄІБ та ЄБРР нададуть $420 мільйонів на
електрифікацію залізничної ділянки в
Україні
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та
Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) виділять 420 мільйонів доларів США
на проєкт з електрифікації залізничної ділянки
Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Доплати медикам: Зеленський каже, що
підписані менше чверті договорів
Президент Володимир Зеленський заявив, що з
Нацслужбою здоров’я договорів про доплату
медикам підписано менше ніж на чверть від
поданих заявок.

НБУ розробив критерії оцінки ступеня
ризику для небанківських установ
Національний банк має намір встановити
критерії оцінки ступеня ризику для
небанківських фінустанов.

Уряд залучить €6 мільйонів на ядерну
безпеку
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні
28 вересня ухвалив розпорядження, що
передбачає створення правових підстав для
укладення угоди між урядом України та
Єврокомісією у сфері ядерної безпеки.

Три важливі туристичні маршрути
включили до «Великого будівництва»
Проєкт «Велике будівництво»
орієнтуватиметься на прокладання важливих
туристичних маршрутів, зокрема топ-3 з них
поєднають Чорне й Азовське моря, Київ і
Карпати, Київ і Дніпро.

На Херсонщині хочуть включити у «Велике
будівництво» зрошення та індустріальні
парки
На Херсонщині формують пропозиції для
«Великого будівництва» на 2021 рік, серед них
- проєкти зі зрошення та індустріальні парки.

Міненерго спростовує заяви ЗМІ про
підвищення цін на електроенергію для
населення
У Міністерстві енергетики заявляють, що
інформація щодо підвищення тарифів на
електричну енергію для населення з 1 жовтня є
недостовірною.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Італійський суд завтра почне розглядати
апеляцію у справі Марківа
В Італії у вівторок, 29 вересня, о 9:00 за
місцевим часом суд в Мілані розпочне розгляд
апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа,
засудженого

КримSOS: доля 15 жертв насильницьких
зникнень досі невідома ФОТО
В окупованому Криму досі невідомо про
місцезнаходження 15-ти жертв насильницьких
зникнень, зафіксованих на півострові після
російської окупації.

Відновила діяльність Крайова рада
українців Криму
Українці Криму відновили діяльність Крайової
ради українців Криму через їхню
дискримінацію на тимчасово окупованій
території.

У Коломиї кількість постраждалих від
отруєння у їдальні перевищила 190 осіб
У Коломиї Івано-Франківської області від
харчового отруєння в їдальні постраждали 194
людини, з яких 59 осіб госпіталізовано.

ПРАВОПОРЯДОК
На Львівській митниці викрили схему
імпорту вантажівок - втрати бюджету на 17
мільйонів
На Львівщині викрито службових осіб
митниці, які спільно із суб’єктами
підприємницької діяльності та митними
брокерами організували протиправну

На Донеччині поліція розслідує факт
підробки документів представниками однієї
з партій
Поліція Донеччини розслідує інформацію про
підробку документів представниками однієї з
політичних партій.

Соколову і Бутусова викликали на допит до
ДБР через справу “вагнерівців”
Українських журналістів Яніну Соколову та
Юрія Бутусова викликали на допит до
Державного бюро розслідувань у зв'язку зі
справою щодо ймовірного зриву спецоперації
із затримання найманців ПВК Вагнера.

ОАСК взявся за справу про гімн у
столичних школах
Окружний адміністративний суд міста Києва
відкрив провадження у справі за позовом щодо
визнання протиправним рішення Київської
міськради про виконання Державного Гімну
щоранку в школах столиці й призначив

ЕКСКЛЮЗИВ
Бабин Яр: роковини трагедії та суперечка, в
якій немає винуватих АНАЛІТИКА
29-го вересня відбудеться вшанування жертв
трагедії Бабиного Яру

Незаконного видобутку бурштину на
Житомирщині немає - Віталій Бунечко,
голова Житомирської ОДА (Інтерв'ю)
Голова Житомирської обласної державної
адміністрації Віталій Бунечко запевняє, що за
понад рік роботи на цій посаді йому разом із
правоохоронцями вдалося подолати
незаконний видобуток бурштину.

СУСПІЛЬСТВО
Український підприємець з Італії
балотується в мери міста на Львівщині
Молодий успішний бізнесмен Михайло
Вовчик, який народився в місті Турка на
Львівщині та виріс і здобув освіту в Італії,
балотується на посаду мера рідного міста під
час місцевих виборів, що відбудуться 25
жовтня.

Міносвіти оголосило конкурс з відбору
команди 26-ї експедиції в Антарктиду
Національний антарктичний науковий центр
МОН (НАНЦ) оголосив конкурс з відбору
команди 26-ї Української антарктичної
експедиції.

Реконструктори повернуть Кам’янець у
XVII століття
У Кам’янці-Подільському впродовж 2-4
жовтня триватиме військово-історичний
фестиваль "Schola militaria" з лучними
турнірами, майстер-класами й відтворенням
першого В Україні запуску повітряної кулі.

Ринок туризму в Чорнобильській зоні
скоротився на 70%
Ринок туризму в зоні відчуження цього року
через пандемію коронавірусу впав на 70%.

В Азовському морі прикордонники
врятували дельфіна ВІДЕО
В акваторії Азовського моря прикордонники
помітили заборонені знаряддя лову, і,
оглядаючи тенета, виявили в них живого
дельфіна, після чого повернули його в воду.
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