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ТОП
«Червона» зона не є причиною для
скасування виборів - ЦВК
Віднесення населених пунктів до червоної або
інших епідемічних зон не впливає на
проведення місцевих виборів 25 жовтня.

МВФ пояснив, чому покращив прогноз для
ВВП України
Покращення прогнозу ВВП для України в 2020
році у МВФ пов'язують зі швидшим, ніж
очікувалось, відновленням окремих показників
економічного розвитку країни в другому
кварталі поточного року.

«Слуга народу» заявляє, що скасування
другого туру місцевих виборів неможливе
Партія «Слуга народу» не ініціюватиме
скасування другого туру місцевих виборів
через поширення коронавірусу.

Справа Шеремета: Антоненка залишили під
вартою, а Кузьменко – під домашнім
арештом
Шевченківський районний суд залишив
обвинуваченого у справі щодо вбивства
журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка
під вартою

Київські школи пішли на канікули
З 21 жовтня до 29 жовтня школярі у Києві
пішли на канікули.

СOVID-безпека на виборах: у МОЗ
пояснили, як все відбуватиметься
У Міністерстві охорони здоров'я підготували
правила безпеки під час голосування на
місцевих виборах.

Чи буде оголошено локдаун після 9500
хворих за добу? АНАЛІТИКА
Цифри 9500, 10000, 11000 – прозвучали ледве
не в один день від президента, головного
санлікаря і глави МОЗ. А що насправді?

УКРАЇНА І СВІТ
Росія «педалює» питання води в Криму, щоб
змінити інформаційний фокус Мінреінтеграції
Російська Федерація педалює питання
постачання води в окупований Крим не через
турботу про населення півострова, а прагнучи
перекласти на Україну свою відповідальність
як країни-окупанта.

Україна не постачатиме воду для російської
армії в окупованому Криму – Джапарова
Перший заступник міністра закордонних справ
Еміне Джапарова переконана, що Російська
Федерація як держава-окупант штучно
політизує питання водопостачання до Криму, й
запевнила, що Україна не буде постачати

Кордон з Молдовою: місію EUBAM
продовжили на три роки
Кабмін схвалив проєкт угоди (у формі обміну
нотами) між урядами України, Молдови та
Єврокомісією щодо продовження дії мандата
місії ЄК з надання допомоги в питаннях
кордону в Україні та Молдові (EUBAM) на три
роки.

Ткаченко вестиме переговори з Еuronews
про спільний медіапроєкт
Кабінет Міністрів уповноважить міністра
культури та інформаційної політики
Олександра Ткаченка на підписання угоди з
Еuronews щодо запровадження медіапроєкту
«Еuronews Ukraine» у 2021 році.

Стефанчук пропонує раз на місяць
проводити у Раді День ЄС
Для підвищення ефективності роботи та
приведення українського законодавства до
стандартів ЄС уряд та Верховна Рада можуть
раз на місяць проводити День ЄС у парламенті.

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 6 719 випадків корона
вірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 21 жовтня лабораторно
підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з
них за добу – 6 719.

Кому роблять безкоштовний ПЛР-тест:
брифінг Кличка ВІДЕО
Онлайн пресконференція мера Києва Віталія
Кличка щодо поточної ситуації в столиці.

Україна не веде жодних переговорів щодо
російських COVID-вакцин - МОЗ
Жодних переговорів на державному рівні
стосовно закупівлі чи отримання російських
вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2
сьогодні не ведеться.

«Влада» ОРДЛО занижує «коронавірусну»
статистику вдвічі - Денісова
За даними правозахисників, окупаційна
"влада" в окремих районах Донецької і
Луганської областей занижує реальну
статистику щодо захворюваності COVID-19
вдвічі.

У Києві від ускладнень коронавірусу
померла 21-річна волонтерка
У Києві від ускладнень, спричинених
коронавірусною хворобою, 20 жовтня померла
активістка і громадська діячка Інна Волкова.

УКРАЇНА
Опитування Президента 25 жовтня
профінансує партія «Слуга народу»
Всенародне опитування у день місцевих
виборів, яке ініціював Президент Володимир
Зеленський, фінансуватиме партія «Слуга
народу».

Соцмережі замість концертів: як карантин
вплинув на виборчу рекламу
Витрачені політиками кошти на рекламу в
соціальних мережах мають бути відображені у
звітах видатків із виборчих фондів.

Регулювання азартних ігор та лотерей: уряд
призначив голову комісії
Уряд призначив голову та двох із шести членів
комісії із регулювання азартних ігор та
лотерей.

Загроза ескалації на Донбасі з боку Росії
існує постійно - Данілов
Українська сторона вважає перманентною
можливість загострення військового конфлікту
на Донбасі з російського боку, однак якщо
Москва зважиться на це, дістане жорстку
відсіч.

Зеленський дав Героя України
прикордоннику, який у 2014-му зупиняв
російських диверсантів
Президент Володимир Зеленський присвоїв
старшому прапорщику Едуарду Атрашкевичу
звання Героя України з врученням ордена
«Золота Зірка».

У Миколаєві пікетують концерт-хол, де
Медведчук має зустрітись з виборцями
У Миколаєві активісти пікетують концерт-хол
"Юність", де має проводити зустріч з
виборцями лідер партії "ОПЗЖ" Віктор
Медведчук.

ЕКОНОМІКА
МВФ - про перспективи траншу для
України: Ми тісно співпрацюємо з
Кабміном
Подальша реалізація програми Stand-By для
України, зокрема виділення наступних
траншів, залежатиме від імплементації Києвом
реформ, виконання зобов'язань та інших цілей,
передбачених Меморандумом за цією
програмою.

Кабмін затвердив політику власності
Нафтогазу
Нафтогаз України залишається у державній
власності; у перспективі, відповідно до
затвердженої політики власності,
міноритарний пакет акцій Нафтогазу має бути
підготовлений для первинного розміщення на
одній з провідних фондових бірж світу.

Уряд створив робочу групу для координації
переговорів з МВФ
Кабінет Міністрів створив міжвідомчу робочу
групу з питань координації переговорного
процесу з Міжнародним валютним фондом.

Уряд розділив оплату за газ та
електроенергію для ТЕЦ
Кабінет Міністрів схвалив рішення відповідно
до якого оплату за газ та електроенергію для
теплоелектроцентралей буде розділено.

Рада може встановити мораторій на
будівництво багатоповерхівок поблизу
пам'яток культури
Народна депутатка від фракції "Слуга народу"
Людмила Буймістер зареєструвала у Верховній
Раді проєкт закону, яким передбачається

Кабмін підтримав законопроєкт про
мультимодальні перевезення
Кабінет міністрів України на своєму засіданні
підтримав законопроєкт «Про мультимодальні
перевезення».

Уряд залучить €63 мільйони від ЄБРР на
модернізацію мережі Укрпошти
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про
залучення 63 млн євро від ЄБРР, які дозволять
масштабувати модернізацію логістичної
мережі та сільських відділень Укрпошти.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Окупанти в Криму забирають воду у
населення для своїх військових баз - депутат
Водні запаси Криму є достатніми для
забезпечення потреб його населення, але
російська окупаційна влада свідомо обмежує
доступ кримчан до води та переспрямовує її
для використання на власних військових
базах.

Торгівля людьми: українці увійшли до
«ТОП-5» жертв у ЄС (ДОКУМЕНТ)
Контрабанда людей з метою сексуальної та
трудової експлуатації залишається серйозною
проблемою для Євросоюзу, при цьому у

МЗС України: За кордоном затримані
близько 12 тисяч українців
Станом на 1 жовтня за кордоном затримані 11
968 українців.

ПРАВОПОРЯДОК
На Одещині підірвали авто кандидата у
місцеві депутати
Працівники поліції встановлюють обставини
вибуху автомобіля у Біляївському районі
Одеської області, внаслідок якого постраждав
власник охоронної фірми та кандидат у
депутати Роздільнянської місцевої ради.

Під Києвом у блогерки хотіли викрасти
дитину і вимагати викуп ФОТО
Правоохоронці запобігли викраденню дитини
блогерки у Київській області, зловмисників
затримано.

На Черкащині погрожували вбити
кандидата на посаду голови ОТГ
Служба безпеки України викрила факт погрози
вбивством одному з кандидатів на посаду
голови Звенигородської об’єднаної
територіальної громади та його близьким
родичам.

ЕКСКЛЮЗИВ
Дніпропетровщина передвиборча: тиск на
мерів й анонсовані «маски-шоу»
АНАЛІТИКА
На посаду голови Дніпра претендуватимуть 17
кандидатів від 14 партій

Доводилось приймати важкі рішення і
боротися з кнопкодавами та
«недисциплінованістю» депутатів - Анатолій
Олійник, голова Вінницької обласної ради.
Інтерв'ю
Анатолій Олійник очолює Вінницьку обласну
раду упродовж п'яти років. І підбиваючи
підсумки її каденції, каже, що це був приклад
максимально демократичної роботи
представницького органу …

СУСПІЛЬСТВО
Чи повернуться учні до шкіл після канікул:
Шкарлет розповів про плани Міносвіти
Міністерство освіти і науки спільно з
Міністерством охорони здоров'я
намагатиметься після канікул забезпечити
навчання учнів 1-4 класів в очному форматі.

Виборець без маски зможе проголосувати,
але заплатить штраф - ЦВК
Громадянин, який прийде на виборчу дільницю
без маски, матиме змогу реалізувати своє
право і проголосувати, але його можуть
притягнути до адміністративної
відповідальність за недотримання карантинних

СКУ ініціює створення мережі для нащадків
жертв Голодомору
Міжнародний координаційний комітет у справі
Голодомору Світового Конґресу Українців
(СКУ) оголосить про свою нову ініціативу
щодо створення мережі для нащадків жертв
Голодомору 1932-1933 років в Україні.

На Прикарпатті з’явиться музей-дзбан із
мінікінотеатром та гончарними
майстернями
На Косівщині Івано-Франківської області
збудують культурно-мистецький центр
косівської кераміки «Дзбан».

Е-лікарняний в Україні мають запустити за
місяць-два
Міністерство цифрової трансформації та
Міністерство охорони здоров'я фіналізують
процес запровадження електронних лікарняних
листків в Україні.

В Україні запустили чат-бот Stop Sexting для
захисту дітей в інтернеті
В Україні запущено чат-бот Stop Sexting з
метою захисту дітей від сексуального
насильства в інтернеті.

В Україні стартувала освітня міжнародна
програма «Насіння для майбутнього —
2020»
Освітній глобальний проєкт Huawei «Насіння
для майбутнього — 2020» (Seeds for the Future
— 2020) для студентів і випускників вищих
навчальних

Українська Вікіпедія за результатами
проєкту "Голос Криму. Культура"
поповнилася новими статтями
Найцікавішою частиною проєкту "Голос
Криму. Культура" було створення статей про
пам'ятки культури Криму для сучасної
української Вікіпедії.
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