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ТОП
Україна і ЄС у Брюсселі підписали шість
угод ФОТО
Представники України і Європейського Союзу
на полях двостороннього саміту підписали 6
фінансових угод на загальну суму майже 400
мільйонів євро.

Зеленський: Україна ніколи не зупинить
війну, якщо не говоритиме з Росією
Президент Володимир Зеленський впевнений,
що без діалогу з Росією неможливо буде
зупинити війну і повернути всі українські
території.

Кулеба не бачить підстав для розриву
дипломатичних відносин з Білоруссю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не
бачить підстав для розриву дипломатичних
відносин з Білоруссю, але у міру зближення
російської та білоруської економік може
виникнути потреба у перегляді економічної
співпраці.

Медведчук попросив Путіна зняти санкції з
низки українських підприємств
Голова політради партії «Опозиційна
платформа - За життя» Віктор Медведчук
попросив президента РФ Володимира Путіна,
якого називають його кумом, допомогти у
знятті санкції РФ з низки українських
підприємств.

«Слуги народу» відреагували на лист
євродепутатів про скасування безвізу для
противників реформ
Розгляд питання щодо скасування з Україною
безвізового режиму можливий у
Європейському парламенті лише колегіально і
за вкрай значних порушень.

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

Рожкова прокоментувала догану і недовіру
Ради Нацбанку
Оголошення догани та недовіри першому
заступнику голови Національного банку
Катерині Рожковій та заступнику голови
Дмитру Сологубу відбулося за закритими
дверима, без пояснення причин.

УКРАЇНА І СВІТ
Україна ніколи не виключала можливості
перенесення перемовин із Мінська - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не
виключає перенесення перемовин у
Тристоронній контактній групі з Мінська через
погіршення ставлення Білорусі до України і
зміцнення у цій країні позицій Росії.

Румунія запровадила 14-денний карантин
для мандрівників з України
Мандрівники, які приїжджатимуть до Румунії з
країн з високим рівнем зараження COVID-19,
зокрема України, матимуть піти на
обов’язковий 14-денний карантин.

Король Таїланду помилував 16 українців
Король Таїланду Рама Х з нагоди свого дня
народження помилував 16 українців, семеро з
яких звільнили з-під варти.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу зафіксували 4 348
випадків коронавірусу
Протягом доби COVID-19 лабораторно
підтверджено у 4 348 осіб, загалом за час
пандемії в Україні на коронавірусну хворобу
захворіло 234 584 особи.

Харків та Київ залишаються лідерами за
добовою захворюваністю на COVID-19
Найбільша кількість лабораторно
підтверджених випадків COVID-19 за минулу
добу, 5 жовтня, зареєстрована в 4 областях та
Києві.

В Україні заповненість COVID-лікарень
становить 57% - МОЗ (ТАБЛИЦЯ)
Станом на 6 жовтня заповненість лікарень, що
відведені для лікування пацієнтів з COVID-19,
становить 57%.

УКРАЇНА
Зеленський розглядає державну резиденцію
як готель і шукає інший дім
Президент Володимир Зеленський заявив, що
шукає новий будинок замість проданого
раніше, а державну резиденцію, де зараз
проживає, вважає за готель.

До Ради зараз пройшли б чотири партії
ОПИТУВАННЯ
Якби вибори до Верховної Ради України
відбулися найближчої неділі, то до парламенту
пройшли б чотири партії: "Слуга народу" –
25,9%, "Опозиційна платформа - За життя" –
22,0%, "Європейська солідарність" – 14,2% і
"ВО "Батьківщина" – 9,5%.

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади
очільника Укроборонпрому
Президент Володимир Зеленський звільнив
Айвараса Абромавичуса з посади генерального
директора державного концерну
"Укроборонпром".

Зеленський призначив голову РДА на
Донеччині
Президент Володимир Зеленський призначив
Марину Любченко головою Олександрівської
районної державної адміністрації Донецької
області.

Степанов пояснив, як голосуватимуть
громадяни на самоізоляції
Особи, що знаходяться на самоізоляції чи в
лікарнях, зможуть проголосувати на місцевих
виборах за допомогою виїзних бригад.

Зеленський підписав закон про заборону на
стягнення майна за валютними кредитами
Президент Володимир Зеленський підписав
Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо мораторію на
стягнення майна громадян України, наданого
як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

У криворізькому виші назвали
"спекуляцією" заяву Москаля, що
Зеленський у них не навчався
У Криворізькому економічному інституті
Державного вищого навчального закладу
"Київський національний економічний
університет імені Вадима …

ЕКОНОМІКА
Європейські партнери запевнили у
відсутності загроз для безвізу - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що
європейські партнери запевнили у відсутності
загроз для безвізового режиму для громадян
України.

Держаудитслужба спростовує інформацію
ЗМІ про порушення у Нафтогазі на 226
мільярдів
Державна аудиторська служба України
заявляє, що інформація деяких ЗМІ про
виявлення в роботі «Нафтогазу» порушень на
226 млрд грн, через які бюджет недоотримав
понад 75 млрд грн, не відповідає дійсності.

Зеленський підписав закон щодо
споживчого кредитування
Президент Володимир Зеленський підписав
закон щодо розширення переліку кредитних
договорів, на які поширюється дія закону "Про
споживче кредитування".

Мінфін отримав до проєкту бюджету
пропозицій на 1,1 трильйона
Податкова потреба у видатках проєкту
держбюджету на 2021 рік, заявлена головними
розпорядниками коштів (ГРК), перевищує 1,1
трлн грн.

Україна прагне лібералізації автоперевезень
у рамках оновлення угоди з ЄС - Криклій
Міністр інфраструктури України Владислав
Криклій заявив, що Україна прагне включення
лібералізації міжнародних автомобільних
вантажних перевезень з Європейським Союзом
в оновлену Угоду про асоціацію.

ПРАВОПОРЯДОК
На борту Ан-26 мали бути шість курсантів, а
не 20 - депутатка
На борту літака Ан-26 у день авіакатастрофи
перебували одночасно 20 курсантів замість
передбачених шести осіб.

Аварія дельтаплана на Київщині: поліція
розповіла деталі
Поліція відкрила кримінальне провадження за
фактом падіння дельтаплану на Київщині,
внаслідок якого загинули двоє осіб.

Катастрофа Ан-26: «Антонов» закликає
утриматись від публікації фрагментів
висновків
Публікація деякими ЗМІ матеріалів комісії з
розслідування катастрофи літака Ан-26Ш,
внаслідок якої загинув екіпаж та курсанти
Харківського університету Повітряних сил, є
неприпустимою, а оприлюднені фрагментарні
дані не є офіційною оцінкою підприємства
щодо причин падіння літака.
Апеляційна палата Вищого антикорсуду
залишила під арештом майно Микитася
Апеляційна палата Вищого антикорсуду
залишила під арештом майно колишнього
президента УДБК "Укрбуд".

Ексдержсекретар МЗС Заяць оскаржує в
суді своє звільнення
Колишній державний секретар Міністерств
закордонних справ Андрій Заяць просить
Окружний адміністративний суд Києва
скасувати розпорядження Кабінету Міністрів
про його звільнення.

ЕКСКЛЮЗИВ
Коли ми йдемо в ЄС – ми повинні бачити
«прапорець фінішу» (інтерв'ю Politico
Europe) - Володимир Зеленський, Президент
України (ІНТЕРВ'Ю)
У Швеції на віддаленому острові Хамнескар,
де розташовано знаменитий маяк Pater Noster,
відкрився готель.

Подорожчання хліба цього разу, схоже, не
уникнути АНАЛІТИКА
Перегляду цін пекарі вимагали ще навесні.
Врятували тоді карантин та інтервенції
борошна з Аграрного фонду. Що допоможе
споживачам нині?

СУСПІЛЬСТВО
Як зміняться армійські звання. Інфографіка
рховна Рада України 17 жовтня 2019 року 278
голосами ухвалила закон щодо запровадження
нових сержантських звань у Збройних Силах
України відповідно до колонки «NATO Code»
згідно з STANAG 2116.

Український Тарас повернувся
Нинішня стрічка «Тарас. Повернення»
найбільше відрізняється від усіх попередників
кіношевченкіани

ЗАЗ презентував приміський автобус
Запорізький автомобілебудівний завод на
агрофорумі "АгроЕкспо-2020" презентував
автобус ЗАЗ А08 в модифікації "приміський".

В Музеї української діаспори розповіли про
перші українські школи та виші за
кордоном
Перші українські школи за межами
Батьківщини виникли ще наприкінці ХІХ ст. і
утворювалися при церквах українських громад
США та Бразилії.

Kyiv Book Art Fest: організатора розповіли
про формат і майданчики
Київський міжнародний книжковий артфестиваль Kyiv Book Art Fest (Kyiv BAF) 2020,
ініційований українськими видавцями,
відбудеться 11-13 грудня.

Дерева-мамонти, або Гігантоманія в
карпатському лісі АНАЛІТИКА
На Закарпатті ростуть чотири сторічні
секвоядендрони – одні з найвищих дерев світу

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького
8/16

