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ТОП
Послання Президента до Верховної Ради про
внутрішнє і зовнішнє становище України
Повний текст промови. Дорогий народе!
Шановні громадяни України!

В Офісі Президента відреагували на
рішення суду в справі книги про Стуса
В Офісі Президента зазначили, що взяли до
відома 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.

Ексдепутат Лозінський, який сидів за
вбивство, балотується у голови ОТГ
Ексдепутат ВР Віктор Лозінський, якого у 2011
році засудили до ув'язнення за навмисне
вбивство, балотується на посаду голови
Підвисоцької ОТГ Голованівського району
Кіровоградської області.

Місцеві вибори: ЦВК радить, де знайти
списки кандидатів
Списки кандидатів до місцевих рад на
нинішніх місцевих виборах можна знайти
через чат-бот Центральної виборчої комісії.

Результатам «опитування Зеленського»
довірятимуть 43% українців – КМІС
(ДОСЛІДЖЕННЯ)
Результатам всенародного опитування у день
місцевих виборів, яке ініціював Президент
Володимир Зеленський, довірятимуть 43%
українців.

Житлові субсидії в умовах карантину
Як правильно оформити й подати документи. З
настанням холодів і початком опалювального
сезону актуальним стає питання оформлення
субсидій.

Зимові канікули для обраних: будуть
відкриті Мальдіви і преміум-Карпати
АНАЛІТИКА
Щоб відпочити взимку та ранньої весни-2021,
доведеться переплачувати «Укрзалізниці» або
бронювати закордонні тури «сьогодні на
завтра»

УКРАЇНА І СВІТ
Єнін сказав, коли наступний раунд
переговорів з Іраном щодо катастрофи
літака МАУ
Наступний раунд переговорів з Іраном щодо
збиття літака авіакомпанії “Міжнародні
авіалінії Україні” біля Тегерана має відбутися
наприкінці листопада - на початку грудня
цього року.

Джапарова: Мета Кримського саміту –
посилити міжнародний тиск на Росію
Головна мета Кримського саміту, який Україна
планує провести в контексті ініціативи
"Кримської платформи" наступного року в
Києві на рівні глав держав та урядів, полягає в
посиленні міжнародного тиску на Росію через
її окупацію Криму.

Українські моряки через COVID-19
«застрягли» у Новій Зеландії - ЗМІ
Українці разом із матросами з різних країн
світу опинилися в ізоляції в готелі
новозеландського міста Крайстчерч.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 5 469 випадків корона
вірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 20 жовтня лабораторно
підтверджено 309 107 випадків COVID-19, з
них за добу – 5 469.

Зеленському представили результати
першої фази тестувань української COVIDвакцини
Розробники представили Президенту
Володимиру Зеленському результати
доклінічної фази дослідження оригінального
українського кандидата у вакцини проти
коронавірусної хвороби COVID-19.

Жодна область не готова до пом'якшення
карантину – МОЗ (ТАБЛИЦЯ)
Станом на 20 жовтня місто Київ та жодна
область України не готові до послаблення
карантину.

Медики назвали «домашні» правила
догляду за хворим на COVID-19
У Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ)
оприлюднили правила догляду за пацієнтом з
COVID-19 в домашніх умовах.

УКРАЇНА
Зеленський каже, що сам постійно питає: Де
посадки?
Президент Володимир Зеленський поставив
“незадовільну” оцінку боротьбі відповідних
органів з корупцією та наголосив, що не
заспокоїться, поки не доведе, що Україна без
корупції — це реальність.

На Донбас завтра поїдуть 120 депутатів Президент
У середу 120 народних депутатів поїдуть на
Донбас, щоб оцінити реальну ситуацію на
власні очі.

Турчинов заявив, що його неможливо
залякати кримінальними переслідуваннями
Колишній секретар РНБО, а нині керівник
центрального штабу «Європейської
солідарності» Олександр Турчинов заявив, що
його не можна залякати кримінальними
переслідуваннями.

ІМІ назвав основних замовників політичної
«джинси» перед виборами
Експерти Інституту масової інформації
визначили основних замовників політичної
джинси в онлайн-медіа 20 регіонів України в
період кампанії до місцевих виборів.

Вільну економічну зону на Донбасі не
підтримують майже половина українців
ОПИТУВАННЯ
Надання статусу «вільної економічної зони»
Донецькій і Луганській областям не
підтримують 45% українців, тоді як 33,5%
схвалюють таку ініціативу.

ЕКОНОМІКА
Ексголові Податкової оголосили підозру
через бюджетну «діру» у 2 мільярди
Офіс генпрокурора оголосив підозру
колишньому очільнику Державної податкової
служби України у недоотримання бюджетом
понад 2 млрд грн.

Експерти спрогнозували, наскільки зросте
долар цього тижня
Поточного тижня курс долара щодо гривні на
міжбанку може зрости до 28,5 грн за дол.

У кризі платежів за іпотекою винуваті усі.
Тож і виходити з неї треба разом
АНАЛІТИКА
До скасування мораторію у квітні 2021-го НБУ
просить банки і позичальників пришвидшити
переговори про погашення боргів. А люди
чекають на кращі умови

Концесійний конкурс Чорноморського
морпорту планується на 2021 рік - Криклій
В Міністерстві інфраструктури України
планують у 2021 році оголосити конкурс із
концесії залізнично-поромного комплексу та
контейнерного термінала морського порту
«Чорноморськ».

Нові забудовники можуть взяти на себе
зобов’язання із добудови ЖК «Аркади» Геращенко
Нові забудовники вже найближчим часом
можуть взяти на себе зобов’язання щодо
добудов житлових комплексів банку «Аркада»
та забудовника Анатолія Войцехівського.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Російський суд подовжив арешт журналісту
Бекірову
20 жовтня Третій апеляційний суд загальної
юрисдикції міста Сочі після розгляду
апеляційної скарги на подовження запобіжного
заходу цивільному журналісту Ремзі Бекірову
залишив без зміни рішення щодо його арешту.

ПРАВОПОРЯДОК
Постанову Ради про утворення і ліквідацію
районів оскаржують у КСУ
До Конституційного Суду надійшло подання
49 народних депутатів щодо конституційності
Постанови Верховної Ради «Про утворення та
ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року №
807-ІХ.

Верховний Суд заявляє, що не розглядав
зняття судимості з Лозінського
Верховний Суд не розглядав справу про зняття
судимості з колишнього народного депутата
Віктора Лозінського, який відбував покарання
за вбивство.

Поліція відкрила справу через «виборчий
туризм» на Львівщині
На Львівщині поліцейські відкрили
кримінальне провадження за фактом масової
зміни виборцями місця голосування.

Справа бронежилетів: про підозру
повідомили ексзаступнику міністра оборони
Офіс генпрокурора повідомив про підозру
ексзаступнику міністра оборони у закупівлі
неякісних бронежилетів.

Розстріл Майдану: суд оголосив у
міжнародний розшук трьох ексберкутівців
Святошинський райсуд оголосив у
міжнародний розшук трьох ексберкутівців,
обвинувачених у рамках справи щодо
розстрілів на Інститутській у Києві в лютому
2014 року - Олега Янішевського, Сергія
Зінченка та Павла Аброськіна.

СБУ не дала ділкам залишити Трускавець
без «Нафтусі»
На Львівщині Служба безпеки України
попередила знищення комерційною
структурою унікальної екології курортного
Трускавця.

ЕКСКЛЮЗИВ
Що сказав Президент у посланні до ВР
(АНАЛІТИКА)
Що почули та не почули експерти. Аналізуємо
основні меседжі щорічного послання глави
держави про внутрішнє і зовнішнє становище
України

Україна - більше, аніж мова? Але чи вона
можлива без мови?
Нотатки з Національного круглого столу,
присвяченого українській мові

Чому поліські болота не повинні померти
АНАЛІТИКА
Екологам непросто буває пояснити людям –
для чого потрібні заповідники, резервати,
заказники

СУСПІЛЬСТВО
Хто володіє запахом, той володіє серцями
людей... — Богдан Зубченко, парфумер,
митець. ІНТЕРВ'Ю
Якихось десять років тому він був один у полі
воїн – поодинокий парфумер на цілу Україну.
Минув час, і в країні виникла та запрацювала
певна кількість нішевих брендів, гідних уваги;
серед них – трапляються дуже перспективні

У Хмельницькому встановлять "Машину
часу"
У центрі Хмельницького відкриють
інтерактивний атракціон, за допомогою якого
можна буде побачити розвиток міста та його
архітектурних пам’яток у просторі й часі.

З’явився перший у світі мобільний додаток з
українською класичною музикою
У Києві представили Ukrainian Live Classic —
перший у світі мобільний додаток з
українською класичною музикою, який
розробила Громадська організація Сollegium за
підтримки Українського культурного фонду.

Сьогодні - Міжнародний день кухаря, або
Українська кухня - це не тільки борщ та
сало
Де працюють найкращі 100 кухарів світу та
звідки пішли "зірки Мішлен"

Німецький автобусний перевізник у
листопаді запустить 3 нові рейси з України
до Європи
Автобусний оператор FlixBus з 5 листопада
запустить три нові рейси з України до Польщі
й Чехії.

Українка розповіла, як відкрила магазин
вишиванок у США. ФОТО
Українка з Донецька Олена Джейкобз, яка
переїхала до американського міста Даллас,
штат Техас, розповіла про свій досвід
відкриття магазину вишиванок.
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