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ТОП 

 

Зеленський: 2021 рік стане початком 

режиму ―paper less‖ - більше жодних паперів 

Україна з наступного року розпочне 

входження до режиму “paper less”, коли 

державні органи припинять вимагати від 

громадян паперові довідки чи інші документи 

для отримання державних послуг.

 

 

В Європарламенті пригрозили скасуванням 

безвізу для деяких українських політиків та 

олігархів 

Троє депутатів Європарламенту звернулися до 

глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії 

з відкритим листом, в якому виступили з 

попередженням для українських олігархів і 

політиків, які зловживають правом на безвіз 

заради своєї приватної незаконної діяльності.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112078-zelenskij-2021-rik-stane-pocatkom-rezimu-paper-less-bilse-zodnih-paperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112078-zelenskij-2021-rik-stane-pocatkom-rezimu-paper-less-bilse-zodnih-paperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112078-zelenskij-2021-rik-stane-pocatkom-rezimu-paper-less-bilse-zodnih-paperiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112274-v-evroparlamenti-prigrozili-skasuvannam-bezvizu-dla-deakih-ukrainskih-politikiv-ta-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112274-v-evroparlamenti-prigrozili-skasuvannam-bezvizu-dla-deakih-ukrainskih-politikiv-ta-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112274-v-evroparlamenti-prigrozili-skasuvannam-bezvizu-dla-deakih-ukrainskih-politikiv-ta-oligarhiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112274-v-evroparlamenti-prigrozili-skasuvannam-bezvizu-dla-deakih-ukrainskih-politikiv-ta-oligarhiv.html


 

У посольстві США пояснили, що буде за 

допомогу ―агенту РФ‖ Деркачу 

У Посольстві США в Україні надали 

роз'яснення щодо дії санкцій на бізнес-

партнерів підсанкційної особи: так, особи, які 

надають матеріальну підтримку підсанкційним 

особам чи організаціям, самі можуть стати 

об’єктом санкцій.

  

 

Призначили нового голову правління 

Ощадбанку 

Наглядова рада Ощадбанку прийняла рішення 

про призначення головою правління Сергія 

Наумова.

 

Власник ATR пишається тим, що 

причетний до блокади електроенергії в 

Криму 

Власник телеканалу АТR Ленур Іслямов 

впевнений, що за порушення територіальної 

цілісності України Росію судитимуть у 

міжнародних судах, тому що про окупацію 

Криму РФ говорить весь цивілізований світ. 

 

 

Полякова прокоментувала скандал і справу 

на неї після концерту до Дня вчителя 

ВІДЕО 

Співачка Оля Полякова, коментуючи скандал 

щодо порушення карантинних норм під час її 

концерту 3 жовтня у Харкові, висловила 

думку, що це може бути пов'язано передусім з 

передвиборчою кампанією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3111972-u-posolstvi-ssa-poasnili-so-bude-za-dopomogu-agentu-rf-derkacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3111972-u-posolstvi-ssa-poasnili-so-bude-za-dopomogu-agentu-rf-derkacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3111972-u-posolstvi-ssa-poasnili-so-bude-za-dopomogu-agentu-rf-derkacu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3112227-priznacili-novogo-golovu-pravlinna-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3112227-priznacili-novogo-golovu-pravlinna-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3112227-priznacili-novogo-golovu-pravlinna-osadbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112325-vlasnik-atr-pisaetsa-tim-so-pricetnij-do-blokadi-elektroenergii-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112325-vlasnik-atr-pisaetsa-tim-so-pricetnij-do-blokadi-elektroenergii-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112325-vlasnik-atr-pisaetsa-tim-so-pricetnij-do-blokadi-elektroenergii-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112325-vlasnik-atr-pisaetsa-tim-so-pricetnij-do-blokadi-elektroenergii-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112284-polakova-prokomentuvala-skandal-i-spravu-na-nei-pisla-koncertu-do-dna-vcitela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112284-polakova-prokomentuvala-skandal-i-spravu-na-nei-pisla-koncertu-do-dna-vcitela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112284-polakova-prokomentuvala-skandal-i-spravu-na-nei-pisla-koncertu-do-dna-vcitela.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3112284-polakova-prokomentuvala-skandal-i-spravu-na-nei-pisla-koncertu-do-dna-vcitela.html


 

На Луганщині ліквідували 7 з 10 осередків 

пожеж – ДСНС (ФОТО) 

На Луганщині станом на 18 годину 5 жовтня з 

10 основних осередків пожеж лісових масивів, 

очерету та сухої рослинності ліквідовано 7 і ще 

2 - локалізовано.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

У Держдепі США оцінили боротьбу 

Зеленського з корупцією 

Президент Володимир Зеленський надає 

боротьбі з корупцією високий пріоритет, проте 

ці питання вирішити не так легко, і вони не 

зникають. 

 

Зеленський затвердив склад делегації на 

Генасамблею ООН 

Президент Володимир Зеленський утворив 

делегацію України для участі у роботі 75-ї сесії 

Генеральної Асамблеї ООН на чолі з міністром 

закордонних справ Дмитром Кулебою. 

 

 

Президента Єврокомісії на саміті Україна-

ЄС представлятиме Боррель 

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не 

зможе прийняти участь у саміті Україна-ЄС, 

який має відбутися у Брюсселі 6 жовтня 

внаслідок 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3112360-na-lugansini-likviduvali-7-z-10-oseredkiv-pozez-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3112360-na-lugansini-likviduvali-7-z-10-oseredkiv-pozez-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3112360-na-lugansini-likviduvali-7-z-10-oseredkiv-pozez-dsns.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112117-u-derzdepi-ssa-ocinili-borotbu-zelenskogo-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112117-u-derzdepi-ssa-ocinili-borotbu-zelenskogo-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112117-u-derzdepi-ssa-ocinili-borotbu-zelenskogo-z-korupcieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112129-zelenskij-zatverdiv-sklad-delegacii-na-genasambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112129-zelenskij-zatverdiv-sklad-delegacii-na-genasambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112129-zelenskij-zatverdiv-sklad-delegacii-na-genasambleu-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112051-prezidenta-evrokomisii-na-samiti-ukrainaes-predstavlatime-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112051-prezidenta-evrokomisii-na-samiti-ukrainaes-predstavlatime-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112051-prezidenta-evrokomisii-na-samiti-ukrainaes-predstavlatime-borrel.html


 

Росія уникає питання окупованого Криму 

на будь-яких рівнях обговорення — Чубаров 

Російська Федерація на різних рівнях уникає 

обговорення питань щодо незаконно 

анексованого нею Криму, у тому числі 

переслідувань кримських татар та українців на 

півострові.

 

Джапарова в ОБСЄ планує обговорити 

моніторинг українсько-російського кордону 

Перша заступниця міністра закордонних справ 

Еміне Джапарова у понеділок планує здійснити 

візит до Відня, де на рівні ОБСЄ 

порушуватиме питання Кримської платформи 

та моніторингу українсько-російського 

кордону. 

 

Азербайджан вдячний Україні за підтримку 

територіальної цілісності - посол 

Посол Азербайджанської Республіки в Україні 

Ельміра Ахундова подякувала українському 

керівництву за підтримку територіальної 

цілісності Азербайджану в контексті конфлікту 

в Нагірному Карабасі.

 

В Україні посилиться громадський 

контроль за «екологічними» рішеннями - 

Генсек РЄ 

Громадськість в Україні з 1 грудня матиме 

ширші можливості для доступу і контролю за 

рішеннями у сфері екології.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112108-rosia-unikae-pitanna-okupovanogo-krimu-na-budakih-rivnah-obgovorenna-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112108-rosia-unikae-pitanna-okupovanogo-krimu-na-budakih-rivnah-obgovorenna-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112108-rosia-unikae-pitanna-okupovanogo-krimu-na-budakih-rivnah-obgovorenna-cubarov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112071-dzaparova-v-obse-planue-obgovoriti-monitoring-ukrainskorosijskogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112071-dzaparova-v-obse-planue-obgovoriti-monitoring-ukrainskorosijskogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3112071-dzaparova-v-obse-planue-obgovoriti-monitoring-ukrainskorosijskogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112160-azerbajdzan-vdacnij-ukraini-za-pidtrimku-teritorialnoi-cilisnosti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112160-azerbajdzan-vdacnij-ukraini-za-pidtrimku-teritorialnoi-cilisnosti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112160-azerbajdzan-vdacnij-ukraini-za-pidtrimku-teritorialnoi-cilisnosti-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3112313-v-ukraini-posilitsa-gromadskij-kontrol-za-ekologicnimi-risennami-gensek-re.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3112313-v-ukraini-posilitsa-gromadskij-kontrol-za-ekologicnimi-risennami-gensek-re.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3112313-v-ukraini-posilitsa-gromadskij-kontrol-za-ekologicnimi-risennami-gensek-re.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3112313-v-ukraini-posilitsa-gromadskij-kontrol-za-ekologicnimi-risennami-gensek-re.html


КОРОНАВІРУС 

 

В Україні почав діяти новий карантинний 

поділ: у «червоній» зоні два міста 

З понеділка, 5 жовтня в Україні оновлено 

розподіл адміністративно-територіальних 

одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки. 

 

В Україні за добу зафіксували 3774 випадки 

коронавірусу ІНФОГРАФІКА 

В Україні станом на 5 жовтня лабораторно 

підтверджено 230 236 випадки COVID-19, з 

них за добу – 3 774. 

 

 

МОЗ прогнозує цього тижня п’ять тисяч 

випадків COVID-19 на добу 

Добова кількість хворих в Україні цього тижня 

може перетнути межу в 5 тисяч. 

 

 

У Києві за добу - 286 нових хворих з 

коронавірусом, 10 осіб померли 

На сьогодні, 5 жовтня, в столиці вже 24 736 

підтверджених випадків захворювання на 

COVID-19, за добу - 286. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111789-v-ukraini-pocav-diati-novij-karantinnij-podil-u-cervonij-zoni-dva-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111789-v-ukraini-pocav-diati-novij-karantinnij-podil-u-cervonij-zoni-dva-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111789-v-ukraini-pocav-diati-novij-karantinnij-podil-u-cervonij-zoni-dva-mista.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111825-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-3-771-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111825-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-3-771-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111825-v-ukraini-za-dobu-zafiksuvali-3-771-vipadok-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111889-moz-prognozue-cogo-tizna-pat-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111889-moz-prognozue-cogo-tizna-pat-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3111889-moz-prognozue-cogo-tizna-pat-tisac-vipadkiv-covid19-na-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3111982-u-kievi-za-dobu-286-novih-hvorih-z-koronavirusom-10-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3111982-u-kievi-za-dobu-286-novih-hvorih-z-koronavirusom-10-osib-pomerli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3111982-u-kievi-za-dobu-286-novih-hvorih-z-koronavirusom-10-osib-pomerli.html


 

Депутатка Зінкевич каже, що повторне 

зараження COVID-19 це - «небо і земля» 

Народна депутатка від фракції "Європейська 

солідарність" Яна Зінкевич, яка вдруге 

отримала позитивний тест на коронавірус, 

повідомила, що хвороба перебігає у легкій 

формі.

 

УКРАЇНА 

 

Разумков змінив порядок допуску 

журналістів до Ради в період карантину 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс 

зміни до розпорядження "Про додаткові заходи 

із попередження виникнення гострої 

респіраторної хвороби"  

 

Кравчук заявив про ініціативу створити 

раду вихідців з Донбасу для допомоги ТКГ 

Україна опрацьовує можливість створення 

ради вихідців з Донбасу, які допомагатимуть 

делегації в Тристоронній контактній групі. 

 

Зеленський призначив голову Мукачівської 

РДА 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Василя Чигринського головою Мукачівської 

районної державної адміністрації на 

Закарпатті.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112319-deputatka-zinkevic-kaze-so-povtorne-zarazenna-covid19-ce-nebo-i-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112319-deputatka-zinkevic-kaze-so-povtorne-zarazenna-covid19-ce-nebo-i-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112319-deputatka-zinkevic-kaze-so-povtorne-zarazenna-covid19-ce-nebo-i-zemla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112355-razumkov-zminiv-poradok-dopusku-zurnalistiv-do-radi-v-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112355-razumkov-zminiv-poradok-dopusku-zurnalistiv-do-radi-v-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112355-razumkov-zminiv-poradok-dopusku-zurnalistiv-do-radi-v-period-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112066-kravcuk-zaaviv-pro-iniciativu-stvoriti-radu-vihidciv-z-donbasu-dla-dopomogi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112066-kravcuk-zaaviv-pro-iniciativu-stvoriti-radu-vihidciv-z-donbasu-dla-dopomogi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112066-kravcuk-zaaviv-pro-iniciativu-stvoriti-radu-vihidciv-z-donbasu-dla-dopomogi-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3112148-zelenskij-priznaciv-golovu-mukacivskoi-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3112148-zelenskij-priznaciv-golovu-mukacivskoi-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3112148-zelenskij-priznaciv-golovu-mukacivskoi-rda.html


 

На Черкащині зіпсували борди «ЄС» зі 

світлиною Сущенка 

На Черкащині були зіпсовані борди партії 

«Європейська солідарність» зі світлиною 

експолітв’язня Романа Сущенка.

 

 

Уряд затвердив порядок відбору Комісії з 

регулювання азартних ігор – Немчінов 

Уряд на позачерговому засіданні затвердив 

порядок конкурсного відбору голови та членів 

Комісії з регулювання азартних ігор та 

лотерей. 

 

Українське військо отримало модернізовані 

«Булати» 

Завод імені В.О. Малишева відремонтував і 

модернізував чергову партію бойових машин 

"Булат", що надійшла з зони проведення 

операції об’єднаних сил на сході держави.

 

ЕКОНОМІКА 

 

ЄБРР надав агрохолдингу "Астарта" $10 

мільйонів кредиту 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

(ЄБРР) надав українському агрохолдингу 

"Астарта" кредит у розмірі 10 млн дол. на 

поповнення оборотного капіталу, 

затвердженого в 2018 році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3112060-na-cerkasini-zipsuvali-bordi-es-zi-svitlinou-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3112060-na-cerkasini-zipsuvali-bordi-es-zi-svitlinou-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-elections/3112060-na-cerkasini-zipsuvali-bordi-es-zi-svitlinou-susenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112381-urad-zatverdiv-poradok-vidboru-komisii-z-reguluvanna-azartnih-igor-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112381-urad-zatverdiv-poradok-vidboru-komisii-z-reguluvanna-azartnih-igor-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3112381-urad-zatverdiv-poradok-vidboru-komisii-z-reguluvanna-azartnih-igor-nemcinov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3112342-ukrainske-vijsko-otrimalo-modernizovani-bulati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3112342-ukrainske-vijsko-otrimalo-modernizovani-bulati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3112342-ukrainske-vijsko-otrimalo-modernizovani-bulati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3112311-ebrr-nadav-agroholdingu-astarta-10-miljoniv-kreditu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3112311-ebrr-nadav-agroholdingu-astarta-10-miljoniv-kreditu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3112311-ebrr-nadav-agroholdingu-astarta-10-miljoniv-kreditu.html


 

Україна цієї зими може почати експорт газу 

У разі сприятливої ситуації на європейському 

ринку Україна в опалювальний сезон 

2020/2021 років розпочне власний експорт газу 

до країн Європейського Союзу. 

 

Нацбанк дозволив відкривати рахунки з 

паспортом у додатку «Дія» 

Національний банк спростив процедуру 

віддаленої ідентифікації та верифікації 

банківських клієнтів з цифровим паспортом у 

мобільному застосунку «Дія».

 

 

Рада Нацбанку оголосила недовіру 

Рожковій та Сологубу 

Рада Національного банку оголосила догану та 

недовіру першому заступнику голови НБУ 

Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ 

Дмитру Сологубу.

 

 

«Гарантований покупець» уперше продав 

«зелену» електроенергію на УЕБ 

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) 5 

жовтня вперше відбувся аукціон з продажу 

електричної енергії, виробленої з 

альтернативних джерел. 
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Зеленський - главі представництва 

Microsoft: Україна відкрита для діджитал-

новацій 

Україна відкрита для розробки та втілення в 

життя діджитал-новацій та ІТ-проєктів таких 

компаній, як Microsoft. 

 

В Україні на 6,2% зменшилося виробництво 

сталі ІНФОГРАФІКА 

За січень-вересень 2020 року виробництво 

сталі в Україні скоротилося на 6,2% у 

порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, 

до 15,39 млн тонн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

В МВС повідомили, чого не врахував суд у 

справі Марківа 

Міжнародна правова комісія, до складу якої 

увійшли правозахисники з Росії і України, а 

також юристи з Франції, дійшла висновку, що 

суд першої інстанції не  

 

Джемілєв вважає, що треба відновити 

інститут Уповноваженого з проблем 

кримських татар 

Лідер кримськотатарського народу Мустафа 

Джемілєв назвав чинники, які сприяли б більш 

плідній взаємодії Президента України з 

Меджлісом кримськотатарського народу.  
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Кримінальні справи проти лідерів 

кримських татар ведуться з грубими 

порушеннями - Полозов 

Кримінальні справи, порушені проти лідера 

кримськотатарського народу Мустафи 

Джемілєва, глави Меджлісу 

кримськотатарського народу Рефата Чубарова і 

власника телеканалу АТR Ленура Іслямова є 

сфабрикованими, 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

НАБУ викликає голову ОАСК Вовка та 

трьох суддів на слідчі дії 

Національне антикорупційне бюро України 

викликало голову Окружного 

адміністративного суду Києва Павла Вовка та 

трьох суддів для участі в процесуальних діях 

на 9 та 12 жовтня. 

 

Суд поновив закриту ДБР справу про 

ймовірну фальсифікацію справи Шеремета 

Суд скасував постанову про закриття 

провадження щодо ймовірної фальсифікації 

кримінального провадження щодо загибелі 

журналіста Павла Шеремета, раніше закритого 

в Державному бюро розслідувань. 

 

 

ВАКС розглянув чотири томи доказів у 

«справі Насірова» 

Вищий антикорупційний суд на засіданні 5 

жовтня розглянув чотири томи доказів у 

провадженні, фігурантом якого є ексголова 

ДФС Роман Насіров.
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У справі про підпал Tesla Богдана є 

«серйозні напрацювання» - голова 

Нацполіції 

У рамках кримінального провадження щодо 

підпалу автомобіля Tesla, який належить 

колишньому голові Офісу Президента Андрію 

Богдану, є серйозні напрацювання.

 

 

 

У Києві «посади» помічників депутатів 

«Слуги народу» шахраї продавали за $18 

тисяч 

У Києві співробітники Служби безпеки 

України затримали шахраїв, які за 18 тисяч 

доларів США пропонували фейкове 

працевлаштування помічниками народних 

депутатів від «Слуги народу».

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Ощадбанк нарешті буде з новим головою? 

АНАЛІТИКА 

Кандидатуру Сергія Наумова, який виграв 

відповідний конкурс на посаду голови 

правління державного банку, погоджено. 

Залишилися формальності. 

 

5-9 класи вчитимуться за новими 

стандартами. Що це значить? АНАЛІТИКА 

Деякі предмети можуть об’єднати, учнів 

оцінюватимуть залежно від опанування 

компетентностей, але як саме – стане відомо 

згодом
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Одеський кінофестиваль: Новий 

тоталітаризм і вічні цінності АНАЛІТИКА 

Підбиваємо підсумки 11-го Одеського 

міжнародного кінофестивалю, який вперше в 

історії відбувся в онлайн-форматі …

СУСПІЛЬСТВО 

 

Мінцифри презентувало оновлений додаток 

«Дія 2.0» ФОТО 

Міністерство цифрової трансформації 

презентувало оновлений додаток «Дія 2.0» в 

якому з'явились низка нових онлайн-послуг і 

доступні нові електронні документи.

 

МКІП планує у жовтні оголосити пітчинг 

патріотичних телесеріалів 

Міністерство культури та інформаційної 

політики планує у жовтні 2020 року оголосити 

про початок конкурсного відбору проєктів 

телевізійних серіалів патріотичного 

спрямування, для виробництва …

 

 

Міносвіти та Фонд Еберта готуватимуть 

фахівців за дуальною формою 

Міністерство освіти та науки, Фонд ім. 

Фрідріха Еберта будуть співпрацювати у 

підготовці фахівців за дуальною формою 

навчання.
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У Мінекономіки розробили гігієнічні 

вимоги до шкільних харчоблоків 

Фахівці Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства розробили 

гігієнічні вимоги до шкільних харчоблоків.

 

 

Кличко: Київ дозволив міжнародні 

футбольні матчі за присутності 30% 

глядачів 

У столиці дозволили проводити міжнародні 

матчі з футболу за присутності 30 відсотків 

глядачів. 

  

 

 

Під час Харківського марафону помер 

учасник забігу 

Під час традиційного Харківського 

міжнародного марафону 4 жовтня помер 

учасник забігу.
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