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ТОП
Зеленський озвучив питання номер два:
економічна зона для Донбасу ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський планує
другим питанням в опитуванні 25 жовтня
порушити тему створення на Донбасі вільної
економічної зони.

Росія намагається загальмувати роботу ТКГ
безліччю процедурних питань – Україна в
ОБСЄ
Російська делегація в ТКГ продовжує
шантажувати Україну та намагається змусити
піти на свої, намагаючись загальмувати
практичну роботу ТКГ безліччю процедурних
питань.

Зеленський підписав указ про передачу
сільгоспземель у комунальну власність
ВІДЕО
Президент Володимир Зеленський підписав
указ про передачу земель
сільськогосподарського призначення з
державної до комунальної власності.

Нацрада перевірить «NewsOne» та «112
Україна» через піар зустрічі Медведчука з
Путіним
Національна рада з питань телебачення і
радіомовлення на засіданні 15 жовтня
призначила позапланову виїзну перевірку
телеканалам «NewsOne», «112 Україна» та «Z
ZIK» за висвітлення зустрічі в Москві Віктора
Медведчука з Володимиром Путіним.

Два десятки «червоних» міст і
«помаранчевий» Київ - в Україні оновили
карантинні зони
Державна комісія ТЕБ та НС оновила
епідмічне зонування, Київ залишається в
помаранчевій зоні.

Суд у Мілані прийняв новий переклад слів
Марківа, що доводить його невинуватість
Під час третього судового засідання у Мілані з
розгляду апеляції на вирок нацгвардійцю
Віталію Марківу заслухали висновки
дослідження щодо його висловлювань про
трагедію …

Київ з 16 жовтня починає опалювальний
сезон
Київ із 16 жовтня розпочинає опалювальний
сезон.

УКРАЇНА І СВІТ
Вихід Росії з консультацій щодо МН17:
Кулеба поговорив із главою МЗС
Нідерландів
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба під час телефонної розмови з міністром
закордонних справ Королівства Нідерланди
Стефом Блоком обговорив взаємодію у
притягненні винних за збиття МН17 в …

Cуд у Польщі продовжив арешт ексглаві
Укравтодору Новаку
Окружний суд у Варшаві продовжив на два
місяці тимчасовий арешт екс-главі
Укравтодору, колишньому міністру транспорту
Польщі Славоміру Новаку.

Росія порушує міжнародне право,
здійснюючи призов в окупованому Криму ЄС
Військовий призов, який РФ силоміць
здійснює на території окупованого Криму, є
частиною її зусиль із подальшого підриву
суверенітету й територіальної цілісності
України, та є прямим порушенням
міжнародного гуманітарного права.

Посол ЄС теж відреагував на догану
Рожковій і Сологубу
Голова Представництва ЄС в Україні Матті
Маасікас вважає, що незалежність
Національного банку України і професійне
управління регулятором є важливими для
фінансової стабільності та економічного
розвитку України.

Могила УПА на горі Монастир: польські
інтелектуали закликали відновити стелу з
прізвищами
Польські громадські діячі та активісти
закликали владу країни відновити напис з
іменами та прізвищами загиблих українців на
братській могилі УПА на горі Монастир
неподалік села Верхрата на польськоукраїнському прикордонні.

Міжнародна місія Координаційного
ресурсного центру - серед спостерігачів за
місцевими виборами в Україні
Центральна виборча комісія (ЦВК)
акредитувала офіційних спостерігачів від
Міжнародної неурядової організації
«Координаційний ресурсний центр» (КРЦ) на
всі місцеві вибори в Україні, які заплановано
провести 25 жовтня 2020 року.

В США 70 років тому утворилася об’єднана
Українська православна церква
В Нью-Йорку 14 жовтня відбувся об’єднавчий
Собор Американсько-української православної
церкви США та Української православної
церкви в Америці в одну Українську
православну церкву в США.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 5 062 нові випадки
коронавірусу
В Україні станом на 15 жовтня лабораторно
підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з
них за добу – 5 062.

До «червоної» карантинної зони потрапили
дев’ять обласних центрів
До червоного рівня епідемічної небезпеки за
результатами засідання Держкомісії ТЕБ та НС
потрапило 9 обласних центрів.

Степанов запевнив, що Україна не
купуватиме російську вакцину від COVID19
Україна не закуповуватиме російський
препарат начебто від коронавірусу, адже ця
вакцина не пройшла всіх стадій клінічних
випробувань.

Pfizer, AstraZeneca та інші: із ким Україна
домовляється про COVID-вакцину
Україна долучилася до глобальної ініціативи
COVAX, яка створила альянс щодо доступу до
вакцини проти коронавірусу різних країн світу.

"Тривалий ковід" може проявлятися одразу
чотирма синдромами — вчені
Так званий «тривалий ковід», на який можна
хворіти місяцями, може проявлятися в
організмі людини у вигляді одразу чотирьох
різних синдромів.

Харківщина просить МОЗ дозволити
кисневу терапію вдома у пацієнтів
Харківська облдержадміністрація пропонує
Мінохоронздоров’я змінити алгоритм надання
меддопомоги хворим на коронавірус, а саме –
дозволити проведення кисневої терапії та
внутрішньовенної інфузії на дому.

УКРАЇНА
На Банковій роз’яснили, чому в
«опитуванні Зеленського» порушать тему
Донбасу
Ідея щодо вільної економічної зони для
Донецької і Луганської областей у разі
підтримки українцями спочатку
стосуватиметься підконтрольної Україні
території та може сприяти реінтеграції
тимчасово окупованих районів.

Зеленський представив нову очільницю
Чернігівської ОДА
Президент Володимир Зеленський представив
нову голову Чернігівської обласної державної
адміністрації Анну Коваленко.

Раді пропонують обмежити поруку для топчиновників
Група народних депутатів зареєстрували у
Верховній Раді законопроєкт, у якому
пропонують позбавити Президента, Прем'єрміністра, Голову ВР, народних депутатів права
на особисту поруку від топ-чиновників у
справах про масштабну корупцію.

Громадськість має активно підтримати
Кримську платформу - експерти
Міжнародна платформа з деокупації Криму є
дуже перспективним механізмом, і
громадськість має активно її підтримати.

КВУ констатує проблеми з дотриманням
гендерної квоти на місцевих виборах
Комітет виборців України відзначає проблеми
з дотриманням гендерної квоти у процесі
кампанії перед місцевими виборами.

«Продавці рейтингів»: в Україні нарахували
понад 300 фейкових служб і піарників
Проєкт «Продавці рейтингів. База
псевдосоціологів» від видання Texty.org.ua
містить інформацію щодо понад 200
псевдосоціологів і 100 організацій, які …

Телеканал «ДОМ» запускає новий проект
«Код безпеки»
На телеканалі "ДОМ" стартує новий проект під
назвою "Код безпеки" з ведучою Тетяною
Поповою.

Під Офіс Президента прийшли родичі
полонених та зниклих без вісти ФОТО
Під Офісом Президента відбулась акція
«Прийшов час бути почутими», участь в якій
взяли десятки родичів зниклих безвісти
військових чи цивільних осіб та тих, хто
знаходяться у полоні в Росії і на тимчасово
окупованих територіях Донбасу.

ЕКОНОМІКА
Зеленський вніс у Раду карантинні зміни до
законів про банкрутство
Президент Володимир Зеленський подав до
Верховної Ради законопроєкт щодо
врегулювання процедур банкрутства на період
карантину.

Польська PGNiG почне газорозвідку в
Україні у першій половині 2021-го
Польська державна нафтогазова компанія
PGNiG розпочне пошуки газу на заході
України в першій половині наступного року.

Україна отримала відзнаку за управління
держборгом
Україна перемогла у номінації «Найкращий
офіс з управління державним боргом в
Центральній та Східній Європі» від
міжнародного видання GlobalMarkets Awards.

Nemiroff переміг у першому аукціоні з
приватизації спиртзаводу
Група компаній Nemiroff визначена
переможцем першого аукціону з приватизації
спиртзаводу, Немирівського МПД.

У проєкті бюджету-2021 зросли видатки на
соцзахист - Мінфін
Проєкт державного бюджету на 2021 рік
передбачає зростання видатків на соціальний
захист - на ці потреби закладено 322,8 млрд
грн, що на 5,7 млрд грн більше у порівнянні з
2020 роком.

Активи Укргазбанку сягнули майже 153
мільярдів
Активи Укргазбанку з початку року зросли на
33,5 млрд грн, що становить +28% приросту.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Сліпого фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір»
примусово відправили на психіатричну
експертизу
Контрольований окупантами «суд» у
Сімферополі відправив на примусову судовопсихіатричну експертизу у стаціонар фігуранта
справи «Хізб ут-Тахрір» Олександра Сізікова.

ПРАВОПОРЯДОК
Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив
під вартою Мангера і Левіна
Київський апеляційний суд залишив під
вартою обвинувачених у справі щодо загибелі
херсонської активістки Катерини Гандзюк, голову Херсонської обласної ради Владислава
Мангера і експомічника депутата Херсонської
обласної ради Олексія Левіна.

СБУ викрила митників, які «гріли руки» на
експорті зерна до ЄС
На Запоріжжі Служба безпеки України
викрила корупційну схему експорту зернової
продукції до Євросоюзу, організовану
посадовцем одного із митних постів.

АМКУ оштрафував «Ідея Банк» на чотири
мільйони за неправдиву рекламу
Антимонопольний комітет України (АМКУ)
оштрафував ПАТ «Ідея Банк» за поширення
неправдивої інформації під час рекламної
кампанії на 4 млн грн.

У справі недобудованого сховища ядерного
палива – третя підозра НАБУ
Детективи Національного антикорупційного
бюро повідомили директору приватної
компанії про підозру в співучасті в організації
надання неправомірної вигоди колишньому
посадовцю відокремленого підрозділу ДП
«НАЕК «Енергоатом».

Створення Кабміном оператора на ринку
тютюну оскаржують у КСУ
До Конституційного суду надійшло подання 46
народних депутатів щодо конституційності
створення Національного оператора на ринку
тютюнових виробів.

ЕКСКЛЮЗИВ
Навіщо Путін ―послаблює антиукраїнські
санкції‖ АНАЛІТИКА
Цілей у Кремля багато. Одна з них – позбавити
Україну аргументів – як всередині країни, так і
у світі. Нам в жодному разі не треба “вестися”
на провокації

Апеляція Марківа: докази невинуватості та
фраза, вирвана з контексту
Позиція адвокатів незмінна: Марків має бути
повністю виправданий і звільнений

СУСПІЛЬСТВО
Реєстрація, вибірка і похибка: як виявити
фейкове соцдослідження
Для того, щоб відрізнити справжні соціологічні
дослідження від фейкових, журналістам слід
звернути увагу на тривалість діяльності
дослідницьких

Одесит встановив рекорд, піднявшись на
вулкан Утурунку на велосипеді
Досягнення одеського веломандрівника
Руслана Вєрина, що здійснив сходження на
болівійський вулкан Утурунку висотою 6008
метрів, офіційно внесено до Національного
реєстру рекордів України як найвище
сходження на вулкан з велосипедом.

У Києві обірвався ліфт з бригадою швидкої
допомог
У Дніпровському районі Києва обірвався ліфт з
медиками швидкої допомоги, які прибули на
виклик до пацієнтки.

Старт опалювального сезону під загрозою у
45 населених пунктах – Нафтогаз
Станом на 15 жовтня 2020 року під загрозою
вчасний старт опалювального сезону у 45
населених пунктах.

Пожежі на Житомирщині: люди, які
втратили житло, отримають по 300 тисяч
Жителі Овруцького району Житомирщини, які
під час весняних лісових пожеж втратили
житло, отримають по 300 тис. грн компенсації.

Раді пропонують заборонити рекламу есигарет — законопроєкт
Група народних депутатів від фракції "Слуга
народу" зареєструвала законопроєкт про
внесення змін до статті 22 Закону України
"Про рекламу", який пропонує заборонити
рекламу електронних сигарет і рідин, що в них
використовуються.

Привиди й чаклунське зілля: Дніпро кличе
на містичний вечір у палаці
У Дніпрі всіх охочих запрошують на екскурсію
«Гелловін у Потьомкінському палаці», яка
відбудеться 30 жовтня.
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