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ТОП
Зеленський: Не маємо права забути страшні
злочини в Бабиному Яру
Трагедія Бабиного Яру є нагадуванням
людству, до чого призводять ксенофобія,
расизм та нетерпимість, і доказом, що всупереч
науці, далеко не в усіх людей є серце.

Фокін заявив, не бачить на Донбасі війни
між Україною та РФ
ерший заступник глави делегації України для
участі у Тристоронній контактній групі
Вітольд Фокін заявив, що не вбачає
підтверджень того, що на Донбасі ведеться
війна між Україною та Росією.

Україна змінила правила в’їзду для
іноземців: що заборонено
Уряд змінив правила в’їзду іноземців в
Україну на період дії карантину.

Порошенко заразився коронавірусом
Експрезидент Петро Порошенко отримав
позитивний результат тесту на коронавірус.

Середня зарплата в Україні: в яких галузях
отримують найбільше
Середня номінальна зарплата українців за
серпень 2020 року була на 8,6% більшою за ту,
яку вони отримали за серпень 2019 року, і
становила 11 446 грн.

Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26,
уже зміг пройтися подвір’ям шпиталю
Курсанту В’ячеславу Золочевському, який
вижив у авіакатастрофі на Харківщині,
дозволили першу коротку прогулянку по
подвір’ю військового шпиталю.

Ціни на яблука в Україні сягнули
максимуму за три роки - експерти
Оптові ціни на яблука в Україні в сезон 2020
року досягли максимуму за останні три роки 13 грн за кг.

УКРАЇНА І СВІТ
Кулеба в ООН: Росія використовує
терористичні методи в окупованому Криму
та на Донбасі
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба вважає, що світове співтовариство не
має заплющувати очі на терористичні методи
РФ на тимчасово окупованих територіях
Криму та Донбасу.

Доповіді ООН про права людини в
окупованому Криму і ОРДЛО мають бути
об'єктивними - Джапарова
Ситуація з правами людини в Україні,
передусім на її тимчасово окупованих
територіях, у доповідях Управління
Верховного комісара ООН з прав людини має
бути відображена повно та об'єктивно.

Зеленський — депутатам Європарламенту:
Крім економіки і грошей, важлива
геополітична підтримка
Президент Володимир Зеленський запевняє,
що курс до Європейського Союзу є для
України ще більш актуальним, ніж раніше.

Французький телеканал уже не вперше
“домальовує” Крим Росії - посольство
України
Посольство України у Франції вважає, що
французький телеканал ARTE свідомо
виправдовує анексію АР Крим Росією.

Ткаченко обговорив з послом Норвегії
новий законопроєкт про туризм
Міністр культури та інформаційної політики
Олександр Ткаченко обговорив з послом
Королівства Норвегія в Україні Еріком
Сведалом подальшу роботу українськонорвезької Міжурядової комісії у галузі
торгівлі, підприємництва та економіки та
новий законопроєкт про туризм.

Німецько-українське культурне товариство
сприяє культурному обміну між двома
країнами
Німецький програміст та засновник
українського церковного хору Мартін Дітце та
українська філологиня Наталія Костяк вже
майже 10 років живуть у …

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу – 3 627 випадків
коронавірусу
В Україні станом на 29 вересня лабораторно
підтверджено 204 932 випадки COVID-19, з
них за добу – 3 627.

В Україні до пом’якшення карантину
готова лише одна область
Станом на 29 вересня в Кіровоградській
області показники епідемічної небезпеки не
перевищують базовий рівень, встановлений
МОЗ.

Вчені назвали вітамін, що знижує ризик
ускладнень і смерті при COVID-19
Вітамін D знизив ризик ускладнень і смерті для
пацієнтів з коронавірусом.

COVID-19 наступає. Який захист обирати:
маску чи респіратор? АНАЛІТИКА
І не думайте, що скоро ми забудемо про
«самооборону». Учені кажуть, навіть з появою
вакцини вона буде необхідною якийсь час

Голова партії "Голос" отримала
позитивний тест на COVID-19
Голова політичної партії "Голос" Кіра Рудик
отримала позитивний тест на COVID-19.

УКРАЇНА
ТСК щодо "вагнерівців": Рада обговорила
петицію без ухвалення рішення
Верховна Рада обговорила питання
електронної петиції щодо створення
Тимчасової слідчої комісії щодо можливої
державної зради у справі так званих
вагнерівців без ухвалення рішення.

Зеленському направили депутатське
звернення про відкликання Фокіна з ТКГ
Член фракції партії "Голос" Соломія
Бобровська направила депутатське звернення
на ім'я Президента Володимира Зеленського з
проханням

Партії Ківалова відмовили у реєстрації на
виборах в Одесі
Одеська міська територіальна виборча комісія
відмовила у реєстрації списку Української
морської партії Сергія Ківалова на місцевих
виборах.

Соцмережі, месенджери та "сарафанне
радіо": чим користуються політики на
виборах ДОСЛІДЖЕННЯ
Під час пандемії зросла частка тих, хто
отримує інформацію не з класичних медіа, а
через особисте спілкування та месенджери, і
цим користуються політичні сили на місцевих
виборах.

"Слуга народу" планує провести засідання
фракції на передовій
Фракція партії «Слуга народу» наступного
тижня планує провести виїзне засідання на
передовій.

Спеціальний орган має протидіяти
відмиванню коштів і фінансуванню
тероризму в казино - експерти
У період запуску гральної індустрії має бути
спеціальний орган, який запобігатиме
відмиванню коштів та фінансуванню
тероризму через гральні заклади.

Понад 60% українців вважають, що війну
на Донбасі розпочала Росія ОПИТУВАННЯ
Станом на серпень 2020 року понад 60%
респондентів вважають, що війну на Донбасі
розпочала Російська Федерація.

ЕКОНОМІКА
Нафтогаз у жовтні не підвищуватиме ціну
газу для населення
У жовтні ринкові фактори дозволили Групі
Нафтогаз зберегти ціни газу на рівні вересня.

Україна у серпні скоротила держборг майже
на 17 мільярдів гривень
У серпні сукупний державний та гарантований
державою борг України у гривні зменшився на
16,9 млрд грн - до 2 338,18 млрд грн.

Мінфін у 2023 році планує відмовитися від
кредитів МВФ
Міністерство фінансів України планує
відмовитися від кредитів МВФ у 2023 році.

Польська РGNiG виграла тендер на
постачання газу для Оператора ГТС
України
Польська державна нафтогазова компанія
PGNiG спільно зі своїм українським партнером
ERU (Energy Resources of Ukraine) виграла
тендер на постачання газу для Оператора ГТС
України.

В Укрзалізниці розповіли, як збираються
вийти на беззбитковість пасажирських
перевезень
Голова правління АТ "Укрзалізниця"
Володимир Жмак планує забезпечити
беззбитковість пасажирських перевезень
шляхом погашення боргів за перевезення
пільгових пасажирів.

В Україні хочуть розширити список тих, хто
чекає на житло поза чергою
Верховна Рада планує включити осіб, які до 1
січня 1993 року взяті на облік і потребують
поліпшення житлових умов, до переліку тих,
хто має право на набуття житла у постійне
користування поза чергою.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Політв'язень Бессарабов не може сплатити
призначений судом штраф - адвокат
У родині політв'язня Олексія Бессарабова
немає можливості сплатити призначений йому
судом штраф у розмірі 300 тисяч рублів
(більше ніж 107 тисяч гривень).

Суд у Мілані повернеться до розгляду
апеляції на вирок Марківу 1 жовтня ВІДЕО
В апеляційному суді в Мілані закінчилося
перше судове засідання щодо справи
нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до
24 років позбавлення

ПРАВОПОРЯДОК
Апеляцію на арешт Антоненка суд розгляне
6 жовтня
Київський апеляційний суд розгляне
апеляційну скаргу захисту обвинуваченого у
справі щодо вбивства журналіста Павла
Шеремета Андрія

Cуд відправив Стерненка під нічний
домашній арешт
Приморський райсуд м. Одеси обрав
запобіжний захід активісту Сергію Стерненку
у рамках розгляду справи щодо нього у вигляді
нічного домашнього арешту.

Убивство ексначальника Миколаївської
митниці: обвинувачуваного відпустили із
суду
Ленінський районний суд міста Миколаєва не
встиг обрати міру запобіжного заходу
Олександру Фільцеву, якого обвинувачують у
вбивстві ексначальника Миколаївської митниці
Артура Полякова.

СБУ викрила ексбойовика, який у 2014 році
захоплював адмінбудівлі в Сєвєродонецьку
У Сєвєродонецьку співробітники СБУ викрили
колишнього учасника незаконних збройних
формувань терорганізації «ЛНР», який брав
участь у захопленні адмінбудівель органів
держвлади у 2014 році.

Трьом киянам, які знущалися з безхатьків,
повідомили про підозру
Прокуратура повідомила про підозру трьом
киянам, які катували безпритульних людей.

На Чернігівщині школярки танцювали
тверк біля пам’ятника загиблим в АТО
У Талалаївському районі Чернігівщини поліція
притягнула до відповідальності школярок та
їхніх батьків за хуліганські дії, а саме - танці
дівчат біля пам’ятника загиблим в АТО
захисникам.

ЕКСКЛЮЗИВ
Справа МН17: з ким зустрічалися в Росії
нідерландські адвокати АНАЛІТИКА
Судове засідання в Гаазі відклали до 3
листопада.

Цей “невинний” 2020-й АНАЛІТИКА
Чому винороби на Закарпатті називають
нинішній рік одним із найгірших за
десятиліття?

25 років Чорнобильському туризму: що
оновилося АНАЛІТИКА
Як змінюється обличчя однієї з найбільш
відомих туристичних локацій України

СУСПІЛЬСТВО
У Києві презентувати стрічку The Wrong
Place про справу нацгвардійця Марківа
В Інформаційно-виставковому центрі Музею
Майдану представникам ЗМІ показали частину
стрічки "Не в тому місці, не в той час" (The
Wrong Place), що

До програми медгарантій-2021 планують
включити вагітність на “первинці”
Міністерство охорони здоров’я подало
бюджетний запит на запровадження в межах
Програми медичних гарантій на 2021 рік
пакету медичних послу по амбулаторному
веденню вагітності.

Україна переходить на зимовий час у день
виборів - 25 жовтня
В Україні 25 жовтня скасовується дія літнього
часу з переведенням годинникової стрілки на 1
(одну) годину назад.

Рада зробила крок до заборони продажу
дітям е-сигарет та вейпу
Верховна Рада підтримала проєкт закону №
3628 про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо посилення
відповідальності за правопорушення у сфері
продажу

Українки відкрили в США перший у світі
магазин цифрового одягу
Українки Дарія Шаповалова і Наталія
Моденова зі США створили стартап Dress X і
продають одяг, який існує лише в
електронному вигляді.

Ще дев’ять об’єктів культурної спадщини
Києва отримали охоронний статус
Департамент охорони культурної спадщини
надав статус щойно виявлених об’єктів
культурної спадщини дев’яти об’єктам у Києві.

ЗНО з української для “гуманітаріїв” та
“технарів”: Міносвіти пояснило різницю
Запровадження двох форм тестування на ЗНО з української мови та літератури та тільки з
української мови - має на меті більш глибоку
оцінку знань тих, хто вступатиме у виші на
гуманітарні спеціальності.

У Києві - найбільша в Європі кількість
хмарочосів РЕЙТИНГ
У Києві зведено 1199 будівель заввишки понад
35 метрів (12 поверхів), і це більше, ніж у будьякому іншому місті на Європейському
континенті.

Проєкт серіалу "Мишко та Місячна
Дзвінка" бере участь у Kids Kino Industry
2020
Проєкт українського анімаційного серіалу
«Мишко та Місячна Дзвінка» бере участь в
одному з найбільших європейських форумів,
що спеціалізується на виробництві дитячого
контенту, – Kids Kino Industry 2020 у Варшаві
(Польща).
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