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ТОП
«Справа Василя Стуса»: суд заборонив
продаж книги до усунення інформації про
Медведчука
Дарницький районний суд Києва частково
задовольнив позов народного депутата Віктора
Медведчука проти видавництва «Vivat» та
історика і

МЗС: Україна вітає рішення Ірану взяти на
себе всю відповідальність за збиття літака
МАУ
Заступник міністра закордонних справ України
Євгеній Єнін і міністр закордонних справ Ірану
Мохаммад Джавад Заріф під час зустрічі …

Справа ПриватБанку: Офіс генпрокурора
відстояв у Верховному Суді 1 мільярд
активів держави
Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному
Суді 1 мільярд гривень активів держави у
справі АТ КБ «ПриватБанк».

Мер Ялти помер від COVID-19 після
російської вакцини, яку рекламував
Медведчук – ЗМІ
Призначений після окупації Криму «мер» Ялти
Іван Імгрунт помер від коронавірусної
інфекції, причиною смерті призначенця
Москви могла стати нова російська вакцина
проти COVID-19.

МОЗ закликає перевести на віддалену
роботу всіх, хто може працювати з дому
Роботодавці мають організувати роботу у
віддаленому режимі, якщо є така можливість.

Covid-19: рятуємось киснем “на дому”
АНАЛІТИКА
Ріст захворюваності на ковід та нестача ліжок
змушує багатьох задумуватися про кисневу
терапію вдома. Укрінформ з’ясував, як це
організувати

На гірськолижному курорті Закарпаття
намело 10 сантиметрів снігу
На Драгобраті, закарпатському
гірськолижному курорті, випав сніг і лежить
уже два дні. Сніговий покрив на лижних трасах
сягає 10 см.

УКРАЇНА І СВІТ
Рада Європи проведе моніторинг виборів в
Україні дистанційно
Конгрес місцевих і регіональних влад Ради
Європи спостерігатиме за проведенням
місцевих виборів в Україні 25 жовтня у
дистанційному форматі.

Крим є лише перевіркою апетитів РФ у
регіоні – Джапарова
Окупація Росією Криму, як і дії Москви у Сирії
та Лівії, є лише доказом її «апетитів» у регіоні.

У ПАРЄ розчаровані виходом Росії з
переговорів про МН17
У Парламентській асамблеї Ради Європи
розчаровані виходом Росії з перегорів із
Нідерландами і Австралією щодо збиття літака
рейсу МН17.

Українці у Франції просять Ле Дріана
розібратися з виставкою російського
пропагандиста
Українські активісти у Франції закликали
міністра закордонних справ Жана-Іва Ле
Дріана вплинути на керівництво Ради Європи,
де проходить виставка робіт російського
фотографа, який незаконно відвідував
тимчасові окуповані райони на Донбасі.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 4 766 нових випадків
корона вірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 19 жовтня лабораторно
підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з
них за добу – 4 766.

В Україні почав діяти новий поділ на
карантинні зони
З понеділка, 19 жовтня, в Україні набув
чинності новий поділ регіонів за рівнями
епідемічної небезпеки.

В Україні почали реєстрацію першого
генерика проти COVID-19
Науково-виробнича фірма «Мікрохім» подала
в Державний експертний центр при
Міністерстві охорони здоров'я України
документи на реєстрацію препарату
«Фавіпіравір-Мікрохім».

Sars-CoV-2 вже має понад 13 тисяч мутацій.
Чи стає він легший для нас?АНАЛІТИКА
Є дві новини: слабшим через мутації він поки
не став, але і агресивність його теж не
збільшилася

Світ на карантині: на що звертати увагу,
плануючи авіапереліт
Обираючи маршрут повернення на
Батьківщину, українці повинні уважно вивчити
умови перельоту, які пропонують авіакомпанії.

У Харкові завели справу через бал-маскарад
під час карантину
Кримінальне провадження відкрито за фактом
проведення у Харкові під час карантину
студентського балу-маскараду.

УКРАЇНА
ЦВК достроково припинила повноваження
Франківського обласного тервиборчкома
Центральна виборча комісія достроково
припинила повноваження всього складу ІваноФранківської обласної територіальної виборчої
комісії.

Стефанчук просить список законів, де
залишились «ідеї ленінського комунізму»
Перший заступник Голови Верховної Ради,
представник Президента в парламенті Руслан
Стефанчук закликав народних депутатів
зосередитися на якості законопроєктів та
сформувати список застарілих законодавчих
актів, ухвалених ще за радянських часів.

Тимошенко закликає створити COVIDштаб на чолі з Зеленським
Голова фракції партії "Батьківщина" Юлія
Тимошенко закликала Верховну Раду на
засіданні 20 жовтня ухвалити постанову щодо
захисту всіх систем

«Євросолідарність» вимагає створити в Раді
ТСК щодо використання COVID-коштів
Парламентська фракція партії
«Євросолідарність» вимагає створення
тимчасової слідчої комісії Ради для
розслідування використання коштів, які були
направлені на боротьбу з коронавірусом.

«ЄС» назвала заборону книги про Стуса
сценарієм повернення в орбіту «русского
міра»
Рішення Дарницького райсуду м. Києва про
заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані
«Справа Василя Стуса» через згадування в ній
Віктора Медведчука є прямим доказом
сценарію повернення України в орбіту
«русского міра».

Заборону книги про Стуса через позов
Медведчука розгляне комітет Ради
Комітет Верховної Ради з питань свободи
слова на засіданні 20 жовтня розгляне питання
щодо рішення Дарницького суду Києва про
заборону поширювати книгу Вахтанга Кіпіані
"Справа Василя Стуса" через згадування в ній
лідера партії "Опозиційна платформа – За
життя" Віктора Медведчука.

У Нацраді сказали, як у Криму можна
ловити українські телеканали
Українські телеканали в окупованому Криму
доступні для перегляду, але їх перегляд на
супутникових каналах можливий через
спеціальний тюнер.

Балух уже читає, ходить і розгадує
кросворди
Колишній політв'язень Кремля Володимир
Балух поступово відновлюється, вже читає,
ходить і намагається розгадувати кросворди.

ЕКОНОМІКА
"Критична ситуація": Шмигаля просять
виділити 80 мільйонів на Чорнобильську
зону
Атомпрофспілка звернулася до Прем'єрміністра Дениса Шмигаля з проханням
доручити Міністерству фінансів України
схвалити проєкт

«Тарифна комісія» оштрафувала
постачальників газу на 1,5 мільйона
Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, на підставі звернення
ТОВ «Оператор ГТС України» здійснила ряд
перевірок постачальників природного газу.

Зарплата вчителів у 2021 році зростатиме у
два етапи – МОН
Протягом 2021 року зарплати педагогічних
працівників у закладах загальної середньої
освіти зростатимуть у січні та в липні.

Укроборонпром зекономив понад пів
мільярда на закупівлях ІНФОГРАФІКА
Державний концерн «Укроборонпром» за три
квартали цього року оголосив та провів
близько 16 тисяч тендерів загальною вартістю
понад 5,5 млрд гривень та зекономив понад
524 мільйони гривень.

У Запорізькому аеропорту запрацював
новий термінал за 1,3 мільярда
Сьогодні, 19 жовтня, о 06:50 з нового
терміналу запорізького аеропорту вирушив
перший рейс. Літак авіакомпанії SkyUp
виконав рейс на Бориспіль.

Сутички і черги на узбіччі: на
Миколаївщині водії відмовляються
зважувати фури
Ситуація біля нового пункту габаритновагового контролю на Миколаївщині
контрольована, частина вантажівок проходить
ваговий контроль, інші – стоять на узбіччі в
очікуванні.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Трьом кримським татарам у Росії загрожує
до 18 років тюрми
На засіданні Південного окружного
військового суду в м. Ростов-на-Дону в
понеділок прокурор запросив фігурантам
красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір"
терміни від 15 до 18 років позбавлення волі в
колонії суворого режиму.

Донька ветерана, який вчинив
самоспалення на Майдані, вимагає зустрічі з
Зеленським
Донька ветерана Миколи Микитенка, який
вчинив самоспалення на Майдані
Незалежності, вимагає зустрічі із Президентом
Володимиром Зеленським.

ПРАВОПОРЯДОК
Розгляд позову Тищенка до Лероса
призначили на 21 жовтня - юристи
Розгляд позову народного депутата Миколи
Тищенка до іншого народного депутата, Гео
Лероса, щодо захисту честі, гідності та ділової
репутації призначили на 21 жовтня у
Печерському районному суді Києва.

Підкуп виборців: на Київщині кандидат
«вітав» учителів конвертами з грішми
Прокуратура повідомила про підозру одному з
кандидатів на посаду голови об’єднаної
територіальної громади, який вітав шкільних
учителів із професійним святом конвертами з
тисячею гривень.

На Львівщині підпалили «Мерседес»
кандидата на голову тер громади ФОТО
У Дрогобичі поліцейські встановлюють
обставини підпалу автомобіля, який належить
кандидату на посаду голови Дрогобицької
ОТГ.

ОПОРА знайшла «агітки» у комунальній
бібліотеці Чернівців
У Чернівцях спостерігачі громадянської
мережі ОПОРА зафіксували агітаційні
матеріали у приміщенні комунальної
бібліотеки. Заяву зареєстрували у поліції та
проводять розслідування справи.

ЕКСКЛЮЗИВ
ВЕЗ на Донбасі: аргументи прибічників і
противників АНАЛІТИКА
В ОПУ думають про створення ВЕЗ лише в
підконтрольних районах. Опоненти ж
вважають: до деокупації усього Донбасу цей
крок недоцільний

Як ми провели літо: мандри з перешкодами
і «море вихідного дня» АНАЛІТИКА
сперти розповідають, чому «зависли» оплачені
туристами тури і спорожніли дрібні готелі

Ломаченко програв, в України залишився
один чемпіон світу АНАЛІТИКА
Два роки тому Україна мала 8 чемпіонських
поясів.

Апеляційний процес у справі Марківа:
емоції та фейки замість фактів
АНАЛІТИКА
Як обвинувачення відреагувало на докази
невинуватості Марківа та чого чекати від
наступного засідання?

СУСПІЛЬСТВО
Говоримо з Раду Поклітару про балет
«Маленький принц» ПОДКАСТ
21 жовтня академічний театр Київ модернбалет презентує свою нову роботу — балет
«Маленький принц» за мотивами твору
Антуана де Сент Екзюпері.

"Стус знову під забороною": реакція
соцмереж
Дарницький районний суд заборонив продаж
книги «Кримінальна справа Василя Стуса» до
усунення інформації про Медведчука. Вирок
сколихнув соцмережі

В Україні презентували відеоманіфест, що
закликає молодь прийти на місцеві вибори
Громадська організація Global Office у межах
ініціативи #вліпизасебе випустила
відеоманіфест BAYDUZHE, що закликає
молодь прийти на виборчі дільниці 25 жовтня.

Перший заступник глави Офісу Президента
обвінчався ФОТО
Перший заступник керівника Офісу
Президента Сергій Трофімов у неділю, 18
жовтня, обвінчався, але широко відсвяткувати
цю подію має намір після закінчення
карантину.

Як говорять учні: у більшості шкіл
фіксують «мовний парадокс»
Переважна більшість загальноосвітніх шкіл в
Україні мовою навчання мають українську,
проте загальний шкільний простір досі є
двомовним.

Для дітей створили мобільний додаток про
українську міфологію
За його словами, проєкт розроблено для дітей і
підлітків і виконано за методологією
едьютейнменту, тобто граючись – навчаєшся.

У Харкові відкрили найбільший в Україні
урбан-парк
Найбільший у країні урбан-парк відкрили у
Харкові у рамках реконструкції бульвару
Юр'єва.

У передчутті теперішнього часу. Кіно дня
Новий фільм В'ячеслава
Криштофовича включає кілька шарів сенсів,
які обов’язково прочитаються уважним
глядачем
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