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ТОП
Зеленський оприлюднив три останні
питання всеукраїнського опитування
Трьома останніми питаннями ініційованого
Президентом Володимиром Зеленським
опитування 25 жовтня є теми щодо скорочення
кількості народних депутатів до 300,
легалізації медичного канабісу та гарантії
Будапештського меморандуму.

США відкривають для авіації маршрути
над Чорним морем, заблоковані з часу
окупації Криму
Сполучені Штати Америки з 27 жовтня цього
року більше не заборонятимуть польоти
цивільної авіації в певних частинах Району
польотної інформації (РПЛ)
Сімферопольський, де відповідальність за
обслуговування повітряного руху делегована
Україні.

Убивство Гандзюк: Павловський отримав
рік умовно за приховування злочину
Приморський райсуд Одеси визнав Ігоря
Павловського винним у приховуванні злочину
проти херсонської активістки Катерини
Гандзюк та призначив йому

На Банковій пояснили, чому Зеленський
вирішив запитати українців про канабіс
Дискусія щодо питання про легалізацію
канабісу з медичною метою без чітко
висловленої думки народу може тривати ще
багато років, не виходячи на рівень ухвалення
рішень.

Понад 30 «червоних» країн: МОЗ оновило
свій карантинний список ТАБЛИЦЯ
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило
перелік країн червоної та зеленої зони.

На свій страх і ризик: чому в Україні
поїздка в таксі – лотерея
Нелегальних таксі у нас – до 98%. За безпеку
пасажира таксист без ліцензії відповідає
максимум «зірочками» рейтингу

УКРАЇНА І СВІТ
Зеленський нагородив Ердогана орденом
Президент України Володимир Зеленський
вручив Президенту Туреччини Реджепу Таїпу
Ердогану орден князя Ярослава Мудрого І
ступеня.

Лідери ЄС закликають Росію повернутися
до консультаційної групи щодо MH17
Європейські лідери, які зустрічалися у
Брюсселі 15-16 жовтня, закликали Російську
Федерацію продовжити участь у тристоронніх
переговорах за участю Австралії, Нідерландів
та Російської Федерації стосовно збиття рейсу
МН17.

«Антонов» та системи ППО: Зеленський
назвав напрямки співпраці з «оборонкою»
Туреччини
Україна і Туреччина мають величезний
потенціал для співпраці в оборонній сфері, яка
може включати не тільки спільне виробництво
турецьких безпілотників і літаків "Антонов", а
й двигунобудування, розвиток систем ППО,
спільне виробництво корабля класу "корвет".
Переговори про ЗВТ між Україною і
Туреччиною вже на фінішній прямій Зеленський
Президент України Володимир Зеленський
сподівається, що Угода про вільну торгівлю
між Україною і Туреччиною буде підписана
найближчим часом, оскільки переговори щодо
неї вже вийшли на фінішну пряму.

Катастрофа літака МАУ: Єнін зустрівся з
послами країн Міжнародної групи
Заступник міністра закордонних справ Євгеній
Єнін напередодні другого туру перемовин з
Іраном узгодив наступні кроки з послами країн
Міжнародної групи з координації допомоги
жертвам рейсу PS752.

Кордон із Польщею: в ОП сказали, що може
змінитися після зустрічі Зеленського й Дуди
Україна прагне якнайшвидше завершити
роботу над укладенням угоди з Польщею про
спільний прикордонний контроль.

Посол ФРН про судову реформу: Ви ходите
немов по замкненому колу
Українське керівництво має знайти шлях, як
розблокувати судову реформу, що наразі
зайшла в глухий кут.

Тихановська планує приїхати до Києва
Білоруська опозиціонерка, кандидатка на
посаду президента Білорусі Світлана
Тихановська висловила вдячність Україні за
позицію щодо подій у її країні і анонсувала
візит до Києва.

Зеленський запросив Вселенського
патріарха в Україну на 30-у річницю
Незалежності
Президент Володимир Зеленський подякував
Вселенському патріарху Варфоломію за
беззастережну особисту підтримку
суверенітету, територіальної цілісності й
незалежності України та запросив відвідати
нашу державу з візитом.

КОРОНАВІРУС
В Україні за минулу добу зафіксували 5 992
нових випадки коронавірусу
ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 16 жовтня лабораторно
підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з
них за добу – 5 992.

МОЗ спростовує фейк про «небезпечні
маски»
Носіння сертифікованих медичних масок не
має негативного впливу на організм людини.

У Харківській ОДА прокоментували відео з
COVID-хворими, які лежать у коридорах
лікарні
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер
заявив, що ситуація з розміщенням хворих на
коронавірус у регіоні надскладна.

Динаміка збільшення інфікованих COVID19 в Україні. Інфографіка
Укрінформ підготував інфографіку з даними
про те, як збільшувалась кількість інфікованих
на COVID-19 в Україні за останній тиждень.

У МОЗ думають над розгортанням
мобільних госпіталів
У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ)
опрацьовують питання щодо розгортання
мобільних госпіталів, в тому числі на території
спортивних закладів.

У МОЗ сказали, скільки державі коштує
лікування коронавірусних пацієнтів
Фінансування вартості пакету лікування
від COVID-19 у Національній службі здоров'я
встановлено від 13 до 45 тисяч гривень в
залежності від тяжкості хвороби.

УКРАЇНА
Резніков каже, що Мінські угоди
підписували «під дулом»
Чинна українська влада в жодному разі не піде
на будь-які зміни до Конституції щодо
федералізації України, а також не проводитиме
виборів на тимчасово окупованих територіях,
поки не отримає контроль над українськоросійським кордоном.

Тузла та «газові війни»: в ОП заявили, що
Будапештський меморандум порушувався
ще до 2014 року
В Офісі Президента переконані, що безпекові
гарантії України за Будапештським
меморандумом були порушені ще задовго до
російської

Україна відкрита до обговорення форматів
«Тримор’я» - заступник Єрмака
Україна відкрита до обговорення форматів і
рівня залучення до діяльності “Ініціативи
трьох морів” ("Тримор’я") та розраховує на
допомогу польських партнерів.

Зеленський запевняє, що ситуація на
Донбасі «просунулася» з його приходом до
влади
Президент Володимир Зеленський
переконаний, що Росія повинна пройти свою
частину шляху для досягнення миру в
Донецькій і Луганській області, від позиції
Кремля залежить, як швидко можна буде
констатувати завершення війни.
За кілька днів назвуть меценатів, які
оплатять опитування Зеленського –
депутатка
Прізвища меценатів, які оплатять ініційоване
Президентом Володимиром Зеленським
опитування 25 жовтня, будуть оприлюдненні
за декілька днів.

Зеленський припускає, що всеукраїнські
опитування можуть стати щомісячними або
й щотижневими
Президент Володимир Зеленський не
виключає, що у разі успішного проведення
ініційованого ним загальнонаціонального
опитування 25 жовтня такий механізм може
бути використаний у подальшому щомісяця
або щотижня.
Інвестори банку «Аркада» перекрили
Хрещатик і мітингують під КМДА
Близько 150 осіб, які називають себе
інвесторами житлових комплексів банку
"Аркада", перекрили рух транспорту по вулиці
Хрещатик і влаштували мітинг під будівлею
Київської міської державної адміністрації.

Окупанти відкривали вогонь біля Водяного
Російські окупаційні війська від початку доби
16 жовтня відкривали вогонь із підствольного
гранатомета та стрілецької зброї поблизу
населеного пункту Водяне на Донеччині.

ЕКОНОМІКА
Створення вільної економічної зони на
Донбасі вкрай важливе для Донеччини голова ОДА
Питання про створення вільної економічної
зони на Донбасі вкрай важливе для Донеччини.

Громадам треба передати всі землі в їхніх
межах, а не лише сільгосппризначення експерт
Громадам потрібно передавати у власність не
тільки землі сільськогосподарського
призначення, а всі землі в межах територій
громад.

МХП підписав контракт на € 65 мільйонів з
китайською корпорацією САМСЕ
Підприємство «Ладижин ЕКО генерація», що
створено за участі Агрохолдингу МХП та
«Групи компаній «Сатер-екоенерго»,
підписало контракт на будівництво
електростанції з китайською корпорацією
інжинірингу CAMCЕ.

На Банковій анонсували переговори з
Польщею щодо квот на вантажні
перевезення
Міністри інфраструктури України та Польщі
на початку листопада проведуть переговори
щодо питань вантажоперевізників, у тому
числі квот на вантажні перевезення територією
Польщі.

Херсонські гарбузи для Британії й Еміратів
Вони солодші за звичайні й їх можна їсти
сирими

ПРАВА ЛЮДИНИ
Кримчанин Приходько заявив відвід суду
Апеляційний військовий суд міста Власиха в
Росії залишив кримчанина Олега Приходька
під арештом ще на три місяці. Український
активіст заявив відвід всьому складу суддів і
вимагає застосування до нього норм
міжнародного права.

ПРАВОПОРЯДОК
Суд у справі «Медведчук проти Кіпіані»
оголосить рішення 19 жовтня
У Києві 16 жовтня завершилося чергове
засідання Дарницького районного суду за
позовом народного депутата Віктора
Медведчука проти видавництва

Боксер Узелков «заварив» кашу: поліція
відкрила справу за підкуп виборців
У Вінниці поліція відкрила кримінальне
провадження за фактом підкупу виборців:
кандидат у мери В’ячеслав Узелков на
Покрову годував вінничан кашею.

СБУ у Києві ловила «терористів» і
звільняла «заручників»
Служба безпеки України за сприяння
посольства Ізраїлю в Києві провела тактикоспеціальні навчання з нейтралізації умовних
«терористів», які за легендою навчань
захопили заручника.

ЕКСКЛЮЗИВ
Історія не повинна впливати на стратегічне
партнерство і дружні взаємини між
Україною та Польщею - Ігор Жовква,
заступник керівника ОП України
ІНТЕРВ'Ю
Попри карантинні обмеження, останнім часом у світі
спостерігається суттєве пожвавлення міждержавних
контактів та зустрічей віч-на-віч на найвищому
державному рівні.

Чим можна налякати вітчизняного
хабарника? АНАЛІТИКА
Взяв хабара – сиди за гратами до скону віку? В
окремих країнах з корупціонерами взагалі не
церемоняться. Що це за країни?

СУСПІЛЬСТВО
Що почитати з пледом і какао: 15 книжок
жовтня ОГЛЯД
Для справжньої атмосфери осені - запасіться
ковдрою, какао та цікавими новинками від
українських видавництв.

Абоненти Київстар зможуть сплатити за
ліки мобільними грошима
Абоненти національного телеком-оператора
«Київстар» відтепер зможуть оплатити медичні
товари та ліки на сайті Liki24.com грішми з
мобільного рахунку.

Почалась реєстрація на Ігри Нескорених в
Україні
Організаційний комітет Ігор Нескорених в
Україні 16 жовтня оголосив про початок
реєстрації на перші онлайн змагання для
поранених військовослужбовців та ветеранів Ігри Нескорених 2.0.

Яким має бути великий Державний герб:
МКІП запрошує до обговорення
1 жовтня 2020 року стартував
загальнонаціональний конкурс на найкращий
ескіз великого Державного герба України.

На Закарпатті презентували новий
туристичний маршрут – "Шлях гуні"
На Закарпатті з'явився новий турпродукт –
пішохідний маркований маршрут "Шлях гуні",
в межах якого туристи можуть познайомитися
з традиційним вівчарським господарством та
виготовленням одягу з вовни на Міжгірщині.

Український стартап представив
«електробайк-важковаговик»
Український стартап Delfast представив
трьохколісний електричний велосипед Trike з
невеликим причепом для здійснення доставок.
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