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ТОП
Зеленський оглянув ремонт «Варшавської
траси»
Президент Володимир Зеленський на Волині
ознайомився з перебігом ремонтних робіт на
трасі, що веде до пункту пропуску на
українсько-польському кордоні “Ягодин” та
доручив до літа відремонтувати автошлях до
Шацьких озер.

В Україні вкрали 5 мільйонів гектарів
землі, частина причетних і досі в Раді Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що з
державної власності було вкрадено п’ять
мільйонів гектарів сільгоспземель, і частина
людей, причетних до розкрадання, перебуває
зараз у парламенті.

Локдаун в Україні можуть ввести при 15
тисячах хворих на добу — Зеленський
Президент Володимир Зеленський не
виключив, що локдаун в Україні можуть
запровадити при 15 тисячах захворілих на
день.

Нацбанк змінив прогноз інфляції на 2020 рік
Національний банк переглянув річний прогноз
інфляції у бік зменшення до 4,1%.

Справа Шеремета: на Кузьменко знову
наділи електронний браслет
На обвинувачену у справі щодо вбивства
журналіста Павла Шеремета, лікарку і
волонтерку Юлію Кузьменко вдруге наділи
електронний браслет.

«Vivat» додрукує 15 тисяч примірників
книги про справу Стуса
Харківське видавництво Vivat розпочало друк
нового накладу книги Вахтанга Кіпіані
"Справа Василя Стуса".

Вибори не потрапили в ТОП-3 тем місцевих
онлайн-медіа ДОСЛІДЖЕННЯ
Локальні онлайн-медіа недостатньо
висвітлюють тему місцевих виборів.

УКРАЇНА І СВІТ
ЄС варто представити Україні широку
програму інтеграції після місцевих виборів Кубілюс
Вибори в Україні є частиною тектонічних
процесів, які розпочалися на сході Європи, тож
Євросоюзу у відповідь на результати місцевих
виборів варто

В Україну прибув перший контейнерний
поїзд з Китаю за новим маршрутом
На станцію «Київ-Ліски» прибув перший
контейнерний поїзд за новим маршрутом:
Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна.

МЗС вимагає від Росії припинити незаконні
археологічні розкопки в окупованому
Криму
МЗС України звернулося до російської
сторони з вимогою припинити усі незаконні
археологічні розкопки та земляні роботи на
території Альмінської долини та в

КОРОНАВІРУС
В Україні за добу - 7 053 випадки корона
вірусу ІНФОГРАФІКА
В Україні станом на 22 жовтня лабораторно
підтверджено 322 879 випадків COVID-19, з
них за добу – 7 053.

Де здати тест на ковід, скільки це коштує і
коли буде результат ІНФОГРАФІКА
Спеціалізовані лабораторії пропонують усі
опції: записатися онлайн, провести вдома, за
попереднім записом чи в живу чергу, з
сертифікованим перекладом англійською

Інфекціоністка розповіла про три етапи
COVID-19
Коронавірусне захворювання нічого спільного
з грипом не має ані щодо навантаження на
систему охорони здоров'я, ані щодо наслідків
для хворого.

На виготовлення української вакцини від
COVID-19 треба 100-150 мільйонів –
Степанов
На виготовлення української вакцини від
коронавірусу знадобиться приблизно 100-150
млн гривень.

Якщо локдауну-2 в Україні не уникнути, то
яким саме йому бути? АНАЛІТИКА
7053 за добу... Що робити? Пропозиції
спеціалістів різняться лише в деталях.
Загальний настрій один: відповідь Ковіду
доведеться посилювати

УКРАЇНА
Зеленський дав інтерв’ю чотирьом
українським телеканалам
Президент Володимир Зеленський дав
інтерв’ю на тему «Осінь-2020: перемоги та
виклики» чотирьом українським телеканалам.

У фракції «Слуга народу» сказали, за яких
умов Зеленський може розпустити Раду
Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та
інформаційної політики та початковий ідеолог
партії «Слуга народу» Микита Потураєв
допускає, що Президент Володимир
Зеленський може опинитися перед вибором
щодо розпуску Верховної Ради.

Потураєв прогнозує розкол у «Слузі народу»
до наступних виборів
Щонайменше дві політсили можуть піти на
наступні вибори від «Слуги народу», оскільки
вже сьогодні в партії виділяється центристська
група

Зеленський не виключає відставки
Венедіктової, «якщо не показуватиме
результати»
Президент Володимир Зеленський чекає на
результати роботи генерального прокурора
Ірини Венедіктової до Нового року, та заявляє,
що у разі відсутності таких результатів може
запропонувати іншу кандидатуру.

Уряд схвалив проєкти змін меж семи міст
Питання про встановлення меж окремих міст
розглядалося у середу на засіданні уряду.

У Держмитслужби – новий керівник
Кабінет Міністрів поклав тимчасове виконання
обов'язків голови Держмитслужби на
заступника голови служби з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації Євгенія Єнтіса.

Зеленський каже, що відмовиться від
президентської пенсії
Президент Володимир Зеленський готовий
відмовитися від президентської пенсії у
майбутньому, якщо в України будуть
проблеми з виплатою пенсій пересічним
громадянам.

Очільник Державної судової адміністрації
Холоднюк подав у відставку
Очільник Державної судової адміністрації
Зеновій Холоднюк подав у відставку.

Ідея Зеленського про опитування в день
виборів подобається 43% українців
ДОСЛІДЖЕННЯ
До ідеї Президента Володимира Зеленського
провести всенародне опитування у день
виборів позитивно ставляться 43% українців,
30% – нейтрально і 25% – негативно.

ЕКОНОМІКА
МВФ не має претензій до виконання
Україною угоди «stand-by» - Мінфін
Міжнародний валютний фонд має питання до
рішення Конституційного суду з приводу
Національного антикорупційного бюро
України (НАБУ).

Україна збирається виробляти озброєння
разом із країнами НАТО - Данілов
Україна постійно посилює ЗСУ та збільшує
фінансування армії, тож у разі, якщо РФ
зважиться на ескалацію, матиме потужну
відсіч.

Промислову нерухомість Укрспирту
продали через Prozorro за 53 мільйони
Окреме майно Овечацького місця провадження
діяльності та зберігання спирту ДП
«Укрспирт» 22 жовтня 2020 року продали на
аукціоні Prozorro.Продажі за 53 млн грн.

Нафтогаз запустив сонячну електростанцію
на Житомирщині
Група Нафтогаз ввела в експлуатацію сонячну
електростанцію в Житомирській області
потужністю 33 МВт.

ПРАВОПОРЯДОК
СБУ запобігла незаконному референдуму на
Харківщині
Служба безпеки України запобігла спробі
захоплення влади через проведення
незаконного місцевого референдуму на
Харківщині, який мав відбутися напередодні
місцевих виборів в Україні.

Ткаченко попросив Авакова посилити
охорону пам’яток Революції Гідності
Міністр культури та інформполітики
Олександр Ткаченко звернувся до міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням
взяти під контроль розслідування наруги над
меморіалом із портретами на Алеї Героїв
Небесної Сотні в Києві.

НБУ у III кварталі надав інформацію про
підозрілі операції клієнтів 7 банків
Національний банк у III кварталі направив
правоохоронцям інформацію про підозрілі
операції клієнтів 7 банків.

Під Києвом - пожежа на підприємстві з
переробки хімікатів, є постраждалі
У м. Обухів Київської області триває ліквідація
пожежі на території підприємства з утилізації
хімічних речовин та медичних препаратів,
постраждали 4 працівники підприємства.

В Україну не пустили книжки «Развиваем
малыша» із танками РФ
Держкомітет телебачення і радіомовлення
відмовив ПП «Видавництво «Махаон-Україна»
у ввезенні в Україну трьох дитячих книг
російського

ЕКСКЛЮЗИВ
Тиражність книги визначає не жанр, а
харизма письменника і його позиція Мар'яна Савка, головна редакторка і
співзасновниця
«Видавництва
Старого
Лева». Інтерв'ю
Нещодавно одна з великих книжкових
мереж зробила заяву, яка спричинила широке
суспільне обговорення, – про новий «наступ»
російської книжки на український ринок.

Протест перевізників: чи встоять пункти
вагового контролю?
Фури й далі їдуть із вантажем, який на десятки
тонн перевищує максимально дозволений

Вакцинувати від грипу потрібно навіть тих,
хто перехворів на COVID-19 - Катерина
Булавінова,
лікарка-інфекціоністка,
експертка ЮНІСЕФ (Інтерв’ю)
З
початком
осені
та
другої
хвилі
захворюваності коронавірусною інфекцією
особливо багато сперечаються про те, чи
потрібно робити щеплення від грипу під час
пандемії.

СУСПІЛЬСТВО
Буряк, Кваша і Саладуха поповнили
«Площу зірок» ФОТО
У Києві відбулося відкриття трьох нових зірок
на «Площі зірок» біля ТРЦ Gulliver.

У Франківську поліція шукає леопарда,
якого вигулювали у житловому районі
В Івано-Франківську поліція розшукує кошеня
леопарда. Сусіди стверджують, що бачили, як
улюбленця вигулювали його власники.

Український фільм "Із зав’язаними очима"
переміг на Варшавському кінофестивалі
Повнометражний ігровий дебют “Із
зав’язаними очима” (міжнародна назва
Blindfold) українського режисера Тараса Дроня
був визнаний найкращим

Колекторів зобов'яжуть дотримуватися
етичної поведінки – НБУ
Колектори будуть зобов’язані дотримуватися
вимог етичної поведінки, а за порушення на
них накладатимуть санкції.

Зеленський відкрив у Маріуполі Льодову
арену
У Маріуполі на Донеччині розпочала роботу
новозбудована Льодова арена.

Мандрівка за пейзажами: на Закарпатті
презентували унікальний культурний
маршрут
В Ужгороді представили перший культурний
маршрут в Україні "Шлях Закарпатського
живопису", в основі якого – пейзажі 10
художників. Їхні роботи стали точками на мапі
зі 150 локаціями.

Назвали переможців Молодої і Дитячої
«Коронацій слова»
Міжнародний літературний конкурс
«Коронація слова» під час онлайн-церемонії 20
жовтня оприлюднив імена переможців
Молодої і Дитячої Коронацій 2020 року.

Під Вінницею частуватимуть гарбузовими
стравами з помпейської печі
У селі Стадниця поблизу Вінниці в суботу, 31
жовтня, влаштують сімейне свято "День
гарбуза у Дунстані" з гастрономічнорозважальною програмою.
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