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ТОП
Зеленський закликає українців відповісти
на п’ять запитань 25 жовтня ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський закликав
українців прийти на виборчі дільниці в неділю,
25 жовтня та відповісти на п'ять важливих для
кожного питань.

МВФ покращив прогноз ВВП України до
«мінус» 7,2%
Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП
України матиме дещо менше падіння в
«коронавірусному» 2020 році, до мінус 7,2% –
у порівнянні з мінус 8,2% за прогнозами,
оприлюдненими Фондом у червні.

В Україні три банки запустили верифікацію
клієнтів через «Дію»
Клієнти Приватбанку, Монобанку та А-банку
можуть проходити обов'язкову верифікацію чи
актуалізацію власних даних через додаток
держпослуг «Дія».

Меморіальний центр «Бабин Яр»
фінансують російські мільярдери - група
«Першого грудня»
Учасники Ініціативної групи «Першого
грудня» виступили зі зверненням, у якому
заявили про небезпеку, пов’язану із
впровадженням приватного проєкту

Межигір’я, UMH, «Гулівер»: в АРМА
розповіли про долю скандальних активів
В управлінні Агентства з розшуку та
менеджменту активів (АРМА) немає жодного
конфіскованого активу представників
колишньої влади.

Адаптивний карантин продовжать до кінця
року – Шмигаль
Уряд продовжить дію адаптивного карантину
до кінця цього року.

В Росії обурилися намірами внести борщ до
спадщини ЮНЕСКО – Ткаченко
У "Російській газеті" обурилися намірам
внести борщ до спадщини ЮНЕСКО, тож
Україна на правильному шляху.

УКРАЇНА І СВІТ
Дуда на саміті Тримор’я ініціює питання
співпраці з Україною
Президент Польщі Анджей Дуда на саміті
“Ініціативи трьох морів” (Тримор’я) 19-20
жовтня в Естонії ініціюватиме питання
співпраці з Україною.

МВФ має питання до роботи
антикорупційних органів – Мінфін
Влада виконує завдання Міжнародного
валютного фонду, який має певні питання
щодо роботи антикорупційних органів та
заробітних плат членів наглядових рад.

Україна щодо білоруських санкцій діятиме
узгоджено з ЄС – Кулеба
Україна приєднається до вже запроваджених
Європейським Союзом санкцій проти
білоруських чиновників, причетних до
фальсифікації результатів президентських
виборів, і розгляне можливість приєднання до
нових після завершення відповідної процедури
в ЄС.

Кулеба про заяву Пєскова: Питання Криму
«закрите» виключно у свідомості мешканців
Кремля
Питання окупованого Криму для всього світу
залишатиметься відкритим доти, доки він не
повернеться до складу України у тому статусі,
який він мав до лютого 2014 року.

КОРОНАВІРУС
У Києві за добу - 397 випадків коронавірусу,
10 хворих померли ІНФОГРАФІКА
У Києві станом на 13 жовтня 28 090
підтверджених випадків захворювання на
COVID-19, за минулу добу - 397.

В Україні змінили правила поділу на
карантинні «зони»
Кабінет міністрів подовжив дію адаптивного
карантину та змінив деякі критерії та
індикатори карантину.

У Києві розгорнули понад 2,7 тисячі ліжок
для хворих на COVID-19
Для лікування хворих на коронавірусну
хворобу в Києві розгорнули 2730 ліжок у 22
столичних лікарнях.

В Україні змінюють правила карантину: що
дозволено і заборонено
Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного
карантину до кінця 2020 року, але з
нововеденнями.

У МОЗ кажуть, що ситуація з
госпіталізацією хворих з COVID-19 –
«напружена»
За останню добу було госпіталізовано 865 осіб
з COVID-19 або підозрою на нього, загалом в
лікарнях, відведених для лікування хворих на
коронавірусну хворобу, зайнято понад 21
тисяча ліжок.

Антитіла до коронавірусу зберігаються
чотири місяці - вчені
Антитіла, які утворилися в організмі людини
після перенесеної коронавірусної хвороби
(COVID-19), зберігаються чотири місяці, а при
повторному інфікуванні хвороба може
проходити важче.

КПВВ «Станиця Луганська» закрили до 31
жовтня через спалах коронавірусу
У зв’язку зі складною епідситуацією на
окупованій частині Луганської області у
контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця
Луганська» у період з 15 до 31 жовтня 2020
року пропуск осіб через лінію розмежування
тимчасово припиняється.

Порошенко отримав негативний результат
тесту на коронавірус
Пятий президент Петро Порошенко отримав
негативний результат тесту на коронавірус.

УКРАЇНА
Оголошене Президентом опитування не
матиме прямих юридичних наслідків – ОП
(ЗАЯВА)
Ініціатива Президента Володимира
Зеленського щодо проведення опитування у
день голосування на місцевих виборах 25
жовтня не матиме прямих юридичних
наслідків.

Стефанчук вважає ініційоване Зеленським
опитування «пробником референдуму»
Перший заступник Голови Верховної Ради,
представник Президента у парламенті Руслан
Стефанчук вважає, що ініційоване главою
держави опитування 25 жовтня є пробною
версією Всеукраїнського референдуму.

Опитування у день голосування не
передбачені Виборчим кодексом – КВУ
Процедура проведення опитування громадян у
день місцевих виборів, яке анонсував
Президент Володимир Зеленський, не
передбачена Виборчим кодексом.

До проєкту бюджету-2021 внесли поправок
більш як на 1 трильйон - Кравчук
До проєкту державного бюджету на 2021 рік
внесено кілька тисяч поправок, на виконання
яких потрібно 1,15 трильйона гривень.

До опитування 25 жовтня залучать не ЦВК,
а волонтерів - депутат
Центральна виборча комісія не буде залучена
до реалізації ініціативи Президента
Володимира Зеленського поставити п’ять
запитань українцям у день місцевих виборів 25
жовтня.

Як голосувати, коли захворів – роз’яснення
ЦВК
У Уразі виявлення симптомів хвороби виборці
зможуть проголосувати на місцевих виборах в
окремій кабінці, а у разі самоізоляції - вдома.

Фейсбук заполонила політична реклама:
ОПОРА порахувала витрати партій
Українські політичні партії витратили понад
285 тис. дол. на політичну рекламу в Фейсбуці
у другій половині вересня.

ЕКОНОМІКА
Енергоатом та Bitfury Holding B.V.
підписали меморандум про створення датацентрів
ДП НАЕК «Енергоатом» та голландська
компанія Bitfury Holding B.V. підписали
Меморандум про взаєморозуміння та
співпрацю з метою створення дата-центрів на
територіях АЕС України.

Кабмін дав добро на доплати МВС із
«коронавірусного» фонду
Кабінет Міністрів підтримав внесення змін до
пункту 1 постанови уряду від 10 червня 2020
року № 485, які, зокрема, стосуються доплат
правоохоронцям системи Міністерства
внутрішніх справ з «коронавірусного» фонду.

Закон про електронну торгівлю ліками
офіційно опублікували
Закон “Про внесення змін до статті 19 Закону
України "Про лікарські засоби" щодо
здійснення електронної роздрібної торгівлі
лікарськими засобами” опубліковано в
офіційній газеті Ради “Голос України”.

Оператор ГТС приєднався до європейського
меморандуму про ринок газу
ТОВ "Оператор ГТС України" приєднався до
меморандуму з Секретаріатом Енергетичного
співтовариства ЄС для розвитку ліквідного
ринку короткострокових стандартизованих
продуктів

Стартував проєкт обміну електронними
рахунками-фактурами між компаніями
України і Польщі
Розпочався пілотний проєкт з обміну
електронними рахунками-фактурами за
допомогою рішення eDelivery між обраними
компаніями з України та Польщі.

Зеленський сподівається на збільшення
квот на вантажні перевезення Польщею
Президент Володимир Зеленський
сподівається на вирішення найближчим часом
питання щодо збільшення квот на вантажні
перевезення територією Польщі.

Україна та Польща спільно розвиватимуть
транспортний коридор Гданськ - Чорне
море
Україна та Польща спільно розвиватимуть
транспортний коридор Гданськ - Чорне море
для збільшення обсягів торгівлі.

У Кличка вже не вирішуватимуть, як
завозити та вивозити культурні цінності
З 15 жовтня 2020 року припиняє свою роботу
відділ контролю за переміщенням культурних
цінностей через митний кордон Департаменту
культури КМДА.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Суд РФ продовжив арешт політв'язня
Сулейманова, проігнорувавши апеляцію
Третій апеляційний суд загальної юрисдикції
міста Сочі, розглянувши апеляційну скаргу
захисту на продовження арешту фігуранту
другої сімферопольської "справи Хізб утТахрір" Ескендеру Сулейманову, залишив без
зміни рішення суду першої інстанції.

Суд в РФ продовжив арешт трьом
кримським татарам до 15 січня
Російський суд у Ростові-на-Дону продовжив
на три місяці утримання під вартою трьом
фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
(білогірська група).

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ прийшла з обшуками в компанію
БРСМ-Нафта
Служба безпеки України проводить обшуки у
мережі автозаправних станцій БРСМ-Нафта.

САП оскаржує ухвалу суду про закриття
справи Злочевського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
оскаржила ухвалу Печерського райсуду Києва
про зобов’язання закрити кримінальне
провадження щодо ексміністра екології і
природних ресурсів Миколи Злочевського.

В Україні запустили чат-бот «Вибори-2020»
для скарг у поліцію
Міністерство внутрішніх справ запустило чатбот «Вибори-2020» для забезпечення
прозорого виборчого процесу.

Суд узявся за позов Шкарлета про плагіат
Окружний адміністративний суд міста Києва
відкрив провадження за позовом тимчасово
виконуючого обов’язки міністра освіти і науки
Сергія Шкарлета до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.

Поліція завершила два розслідування щодо
Тітушка
Поліція завершила досудове слідство щодо
Вадима Тітушка, якому інкримінують
незаконне заволодіння транспортним засобом і
вчинення розбою на Київщині.

ЕКСКЛЮЗИВ
Боротьба з COVID-19: коли кисень
важливіший, ніж найдорожчі ліки
АНАЛІТИКА
В Україні це зрозуміли запізно. Тепер
доводиться вживати “авральних” заходів.
З’ясовуємо, що необхідно зробити для
порятунку тисяч життів

Туреччина: якщо лежати на пляжі – не ваш
варіант АНАЛІТИКА
Українські туристи у Мармарисі – другі за
кількістю після англійців

Виборчі квоти для жінок – це як перший
найкращий сезон великого серіалу - Олена
Кондратюк, віцеспікерка ВРУ ІНТЕРВ’Ю
Щось у житті та політиці змінюється. Ще десять років
тому нардеп чотирьох скликань – це був літній

Таємниця царя Інісмея і скарби, які ще
ніхто не бачив РЕПОРТАЖ
400 унікальних артефактів з нашого минулого
представлені на виставці «Золото Поділля» у
Києві

СУСПІЛЬСТВО
На День Захисника презентують оперу,
присвячену Василю Сліпаку ФОТО, ВІДЕО
Відео-прем'єру Молодої опери «Ukraine – Terra
Incognita», створеної за підтримки
Українського культурного фонду, презентують
14 жовтня. Вона присвячена українському
співаку і воїну, солісту Паризької опери
Василю Сліпаку.

Вибори в умовах COVID-19: в Україні
запустили освітній серіал
Міністерство цифрової трансформації
запустило освітній серіал до місцевих виборів2020 про роботу дільничних виборчих комісій.

Український паспорт – на 41-му місці за
престижністю у світі
Україна посіла 41 місце в рейтингу країн за
рівнем свободи пересування, яку вони надають
своїм громадянам, у другому кварталі 2020
року.

Для українців відкриті 58 країн
Станом на 13 жовтня відкритими або відносно
відкритими для громадян України є 58 країн.

Музей гончарства в Опішному кличе на
День відкритих дверей
Жителі Опішнянської тергромади на Покрову,
14 жовтня, зможуть безкоштовно потрапити до
Національного музею-заповідника
українського гончарства. Усі іншим гостям
вхід – платний.

Кінофестиваль «Київський тиждень
критики» оголосив програму
4-й міжнародний кінофестиваль «Київський
тиждень критики» оголосив основну
міжнародну програму, до якої увійшли
фестивальні хіти із програм Венеції, Канн та
Сан-Себастьяна.

Як зберегти яблука ІНФОГРАФІКА
Укрінформ пропонує розглянути 12
популярних в Україні осінніх та зимових
сортів

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

