Єдина країна – Дайджест 12.10.20

ТОП
Якщо я не зможу закінчити війну, потрібна
інша людина – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський на
запитання про свої дії в разі невдачі на
президентській посаді відповів, що не буде
чіплятися за владу.

Крим, Донбас і реформи: Зеленський і Дуда
зробили спільну заяву
Президенти України Володимир Зеленський та
Республіки Польща Анджей Дуда наголосили
на важливості українсько-польських
двосторонніх відносин, які мають характер
стратегічного партнерства.

За 75 днів тиші на Донбасі загинула одна
людина - Зеленський
За 75 днів тиші на Донбасі загинула одна
людина - це перемога, але все обіцяне ще не
зроблено.

Тігіпко направив до НБУ документи для
придбання Промінвестбанку
Сергій Тігіпко передав до Нацбанку пакет
документів для придбання Промінвестбанку.

Президент підписав закон про електронну
торгівлю ліками
Президент Володимир Зеленський підписав
закон щодо здійснення електронної роздрібної
торгівлі лікарськими засобами.

Балуха переводять із реанімації у
нейрохірургію
Колишнього політв'язня Кремля Володимира
Балуха, госпіталізованого 8 вересня у тяжкому
стані після побиття, переводять із реанімації у
відділення нейрохірургії.

Після дострокових канікул школи можуть
перевести на дистанційне навчання
Державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
рекомендує школам із 15 жовтня розпочати
канікули, а вишам - перейти на дистанційну
форму навчання.

УКРАЇНА І СВІТ
Зеленський - про вступ України до НАТО:
Це не фантастика
Президент України Володимир Зеленський
вважає, що Україна знаходиться на шляху до
НАТО і повноцінне членство в Альянсі є
реальною перспективою

Україна очікує відновлення на могилі
вояків УПА під Перемишлем списку
загиблих - Зеленський
Україна очікує, що на меморіальній плиті на
могилі вояків УПА на горі Монастир неподалік
польського міста Перемишля буде відновлено
повний список загиблих українців.
«Делікатно і мудро»: Дуда сподівається на
вирішення історичних суперечок
Історичні суперечки між Польщею та
Україною мають бути вирішені з гідністю і
повагою до історії обох народів.

Військові бази для флоту «з нуля»: в ОП
розповіли про домовленості з Британією
Україні потрібні кілька сучасних військовоморських баз і меморандум з Великою
Британією про співробітництво у військовій та
військово-технічній сфері сприятиме їх
розбудові із залученням британських фахівців.

Зеленський обговорив із Дудою можливість
приєднання України до "Ініціативи трьох
морів"
Президент Володимир Зеленський обговорив з
Президентом Польщі Анджеєм Дудою
прагнення України приєднатися до "Ініціативи
трьох морів".

Україна пропонує Польщі розширити
формат «Люблінського трикутника»
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
запропонував Президенту Польщі Анджею
Дуді розширити формат «Люблінського
трикутника» можливістю зустрічей глав урядів
України, Польщі та Литви.

Україна може отримати нові перспективи
інтеграції з ЄС за результатами реформ –
євродепутат
Протягом наступних 10 років перед Україною
може відкритися нова перспектива
європейської інтеграції, відповідно до
положень Угоди ЄС, але такий розвиток
залежить від зусиль самої України та …

Чолія призначили почесним консулом
України в Монреалі
Почесним консулом України в Монреалі
призначено президента Світового конґресу
украінців (2008-2018 рр.), президента
громадської організації «Україна-2050»,
юриста Евгена Чолія.

КОРОНАВІРУС
У Києві за добу виявили 196 хворих на
COVID-19, шестеро – померли
У Києві вже 27 693 підтверджених випадки
захворювання на COVID-19, за добу - 196.

В Україні оновили карантинні зони: у
«червоній» два міста, Київ –
«помаранчевий» КАРТА
Державна комісія з ТЕБ та НС оновила
епідемічне зонування: в червоній зоні - Канів
та Суми, Київ віднесено до помаранчевої зони.

КТ і рентген безкоштовні, якщо лікар
підозрює COVID-19
Комп'ютерна томографія та рентген при
підозрі на COVID-19 - безоплатні, якщо є
направлення від лікаря.

Грип+Covid-19: як вакцинуватися від грипу
в такому супроводі? АНАЛІТИКА
Дещо про особливості "антигрипозної"
вакцинації під час наступу епідемії
коронавірусу

Порошенка виписали з лікарні
Стан здоров'я п'ятого президента Петра
Порошенка, який був госпіталізований з
двостороннім запаленням легень внаслідок
коронавірусної хвороби, покращився, його
виписали з лікарні.

УКРАЇНА
Зеленський чекає від Венедіктової
результатів до кінця року
Президент України Володимир Зеленський
чекає від роботи генерального прокурора Ірини
Венедіктової результатів до кінця року.

Радуцький – про заяву Качури щодо
російської вакцини: РФ не пройшла серти
Російська Федерація не належить до країн,
виробництво вакцини від коронавірусної
хвороби COVID-19 яких …

Качура каже, що заяву про співпрацю
«Слуг» і «ОПЗЖ» у місцевих радах вирвали
з контексту
Народний депутат із фракції партії «Слуга
Народу» Олександр Качура уточнив суть своєї
заяви стосовно співпраці представників їхньої
політсили з членами «Опозиційної платформа
– За життя» після місцевих виборів в деяких
місцевих радах.

З одеської гімназії звільнили викладачку,
яка цькувала ученицю за українську мову
В Одесі після скандального інциденту в
гімназії №4, де викладачка малювання
влаштувала булінг школярці за відповідь на
уроці українською мовою, директор
навчального закладу звільнила працівницю.

Кремінь - про інцидент в одеській гімназії:
Це відповідь, якій мові насправді потрібен
захист
Уповноважений із захисту державної мови
Тарас Кремінь вимагає від Міністерства освіти
і науки провести роз’яснювальну роботу з
усіма навчальними закладами з приводу
інциденту в гімназії №4 Одеси.

ЕКОНОМІКА
ФДМУ підписав договір з польською
нафтогазовою компанією щодо приватизації
в Україні
Україна та Польща підписали договір щодо
розширення доступу до українських об’єктів
приватизації.

НБУ за тиждень продав на міжбанку майже
$9 мільйонів
Національний банк України минулого тижня
продав на міжбанку 8,7 млн доларів.

Гривня цього тижня може зміцнитися до 28
за долар - аналітики
Курс долара на цьому тижні продовжить своє
зниження, якщо НБУ проводитиме політику,
схожу з минулим тижнем.

Україна вперше презентує свої проєкти на
Європейському тижні регіонів і міст
З 5 по 22 жовтня 2020 року Україна вперше
бере участь у Європейському тижні регіонів та
міст - щорічній головній події з питань
регіональної політики у Європі.

Українська зернова асоціація знизила
прогноз врожаю
Українська зернова асоціація у жовтневому
звіті понизила прогноз валового збору врожаю
зернових та олійних культур, а також експорт у
2020/2021 маркетинговому році (МР) через
несприятливі погодні умови для врожаю пізніх
культур.

ПРАВОПОРЯДОК
Ще одному бойовику із «Самооборони
Криму» повідомили про підозру ФОТО
Поліція АР Крим та Севастополя повідомила
про підозру бойовику, який брав участь у
незаконному збройному формуванні
"Самооборона Криму".

ЕКСКЛЮЗИВ
Кампанія у ЗМІ щодо подорожчання хліба
насправді призведе до цього – Інститут
агроекономіки ЕКСКЛЮЗИВ
Інформаційна кампанія в деяких ЗМІ, що
прогнозує подорожчання хліба на 15-20%,
насправді може призвести до цього

Креативна економіка – гачок, який може
вивести на поверхню - Геннадій Чижиков,
президент Торгово-промислової палати
України. ІНТЕРВ'Ю
З березня Україна, як і весь світ, змушена жити в
умовах коронавірусу. Ці обставини, безумовно,
відбиваються не лише на нашому психологічному стані,
а й на якості повсякденного життя.

СУСПІЛЬСТВО
Одеса та Стамбул активізують співпрацю у
бізнесі й туризмі
Міста-побратими Одеса та Стамбул в умовах
пандемії активніше співпрацюватимуть,
зосереджуючись на проєктах у сферах бізнесу,
культури, туризму, освіти та науки.

У Мистецькому Арсеналі відкрився
Антропологічний музей Чорнобильдорфу
ФОТО
Антропологічний музей Чорнобильдорфу
відкрився у Мистецькому Арсена

Уряд схвалив проєкт угоди про безвіз із
Сент-Вінсентом і Гренадінами
Уряд схвалив проєкт Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Сент-Вінсента і
Гренадін про взаємне скасування візових
вимог.

Говоримо з режисером та сценаристом
фільму "Тарас. Повернення" Олександром
Денисенком ПОДКАСТ
В українському прокаті йде історичний фільм
«Тарас. Повернення», який розповідає про
заслання геніального поета в «тюрмі народів»
у степах Казахстану.

Підземелля львівської Ратуші на один вечір
відкриють для відвідувачів
У Львові у вівторок, 13 жовтня, для всіх
охочих на один вечір стане доступним
оновлене приміщення Музею міста,
розташоване у підземеллі Ратуші.
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