Єдина країна – Дайджест 19.10.21

ТОП
Глава Пентагону звинуватив Росію у
розв'язуванні війни проти України
Росія, яка розпочала війну на сході України,
перешкоджає мирному врегулюванню цього
збройного конфлікту.

Зеленський зустрівся з главою Пентагону
ФОТО

Президент України Володимир Зеленський
обговорив із міністром оборони Сполучених
Штатів Америки Ллойдом Остіном низку
важливих питань, в тому

Рада розблокувала підписання закону про
олігархів
Верховна Рада відхилила 12 проєктів постанов
про скасування рішення парламенту від 23
вересня щодо ухвалення закону про
деолігархізацію і цим самим розблокувала його
підписання Головою ВР та Президентом
України.

Рада призначила Корнієнка першим
віцеспікером ФОТО
Народні депутати на черговому засіданні
призначили Олександра Корнієнка першим
заступником Голови Верховної Ради.

У нас є конкретні ідеї для розвитку
Кримської платформи - Едгарс Рінкевичс,
міністр закордонних справ Латвії
ІНТЕРВ'Ю
Глава латвійського МЗС давно обіймає свою
посаду. Накопичений досвід дозволяє йому
глибше і рельєфніше бачити наявні
проблеми в різних сферах міжнародного
життя.

МЗС Польщі: Інцидент у Горлівці може ще
більше ускладнити роботу місії ОБСЄ
ЕКСКЛЮЗИВ
Польща занепокоєна інцидентом з блокування
роботи спостерігачів Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ у Горлівці, що
може ускладнити й без того непрості умови
праці CММ.

Субсидія: як перевірити, чи є у вас
заборгованість АНАЛІТИКА
Оформленню субсидії на оплату житловокомунальних послуг може завадити наявність
заборгованості за виконавчими провадженнями
про стягнення

УКРАЇНА І СВІТ
Україна та США спільно протидіятимуть
Росії у Чорноморському регіоні
Україна та США спільно протидіятимуть
агресивній політиці Російської Федерації в
Чорноморському регіоні.

Рінкевичс анонсував засідання глав МЗС
країн НАТО - про що говоритимуть
Латвійський міністр закордонних справ Едгарс
Рінкевичс повідомив, що наприкінці листопада
- на початку грудня пройде дводенна зустріч
міністрів

Кулеба відкрив перший в Україні Центр
досліджень країн АСЕАН ФОТО
Міністр закордонних справ України Дмитро
Кулеба відкрив в Інституті міжнародних
відносин КНУ ім. Тараса Шевченка перший в
Україні Центр досліджень країн АСЕАН.

Жодна третя країна не має права вето на
вступ України до НАТО - глава Пентагону
Жодна третя країна не має права вето на вступ
України до НАТО, вона має право визначати
своє майбутнє без зовнішнього втручання.

Венеційська комісія прокоментувала
законопроєкт про перехідний період у
Криму й ОРДЛО
Венеційська комісія опублікувала висновок
щодо урядового законопроєкту «Про основи
державної політики перехідного періоду» на
тимчасово

Київ та три області - лідери з євроінтеграції
ДОСЛІДЖЕННЯ

Центр "Нова Європа" презентував дослідження
"Євромапа-3" про поступ регіонів України на
шляху до європейської інтеграції.

КОРОНАВІРУС
Ляшко: В Україні 95% госпіталізованих з
коронавірусом - невакциновані
В Україні є в достатній кількості вакцини
проти коронавірусу, як для проведення
повторного щеплення, так і для бустерної дози.

Євросоюз поки не викреслює Україну зі
списку безпечних країн - МЗС
Європейський Союз поки не ухвалював
формального рішення вилучення України зі
списку безпечних держав у зв’язку зі
зростанням захворюваності на COVID-19, але
може це зробити.

Харків домовився про постачання
медичного кисню із «Запоріжсталллю»
У Харкові уклали договір дарування на
поставку кисню від ПАТ «Запоріжсталь», щоб
обладнати в декількох лікарнях додаткові
кисневі точки.

У поліції розповіли, як перевірятимуть
COVID-сертифікати за QR-кодом
Правоохоронці перевірятимуть сертифікати
щодо вакцинації від коронавірусу в громадян
за QR-кодом вибірково, а відповідальність
щодо невакцинованого від COVID-19
пасажира нестиме перевізник.

Ляшко: 1,5 мільйона COVID-щеплень за
тиждень дозволить вакцинувати 70%
українців
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
поставив завдання медикам забезпечити 1,5
млн щеплень проти коронавірусу на тиждень.

УКРАЇНА
Рада ухвалила поправки до закону про
НАБУ
Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення
змін до деяких законів України стосовно
приведення статусу Національного
антикорупційного бюро України у
відповідність до вимог Конституції України»
(№5459-1).

«Слуги» не підтримують звільнення
Третьякової з посади голови комітету –
Арахамія
Фракція партії «Слуга народу» не підтримує
звільнення Галини Третьякової з посади голови
Комітету з питань соцполітики та захисту прав
ветеранів, але

Буймістер виключили зі «Слуги народу»
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
оголосив про виключення народного депутата
Людмили Буймістер зі складу парламентської
фракції «Слуга народу».

Заява міністра Абрамовського про
відставку надійшла до Ради
До Апарату Верховної Ради України надійшла
офіційна заява Романа Абрамовського про
відставку з посади міністра захисту довкілля та
природних ресурсів.

Стефанчук скликає позачергове засідання
Ради на четвер
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
підписав розпорядження про скликання
позачергового засідання парламенту в четвер,
21 жовтня, на вимогу Президента.

ЕКОНОМІКА
У Нафтогазі пояснили, що дасть участь у
сертифікації «Північного потоку-2»
Участь НАК "Нафтогаз України" у
сертифікації російського газового проєкту
"Північний потік-2" допоможе Україні
захистити свої інтереси на європейському
ринку.

Уряд поновив Погорілого на посаді голови
Держрезерву
Кабінет Міністрів поновив Ярослава
Погорілого на посаді голови Державного
агентства резерву на виконання рішення
Шостого апеляційного адміністративного суду.

У Канаді цьогоріч почнуть будувати
космодром під українські ракети «Циклон4М»
Наприкінці 2021 року в канадській провінції
Нова Скотія розпочнеться будівництво
стартового комплексу для запусків космічних
апаратів на українському ракетоносії "Циклон
4М".

Рада ухвалила закони, які посилюють
незалежність Нацбанку
Верховна Рада ухвалила пакет законів щодо
Національного банку, який є принципово
важливим для подальшої співпраці між
Україною та МВФ.

Данілов назвав один з пріоритетів
реформування ОПК
Секретар Ради національної безпеки і оборони
України Олексій Данілов заявляє, що одним з
пріоритетів реформування обороннопромислового

Малюська: Епоха рейдерства в Україні
завершилася, але є «кілька системних
дірок»
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив,
що в Україні загалом завершилася епоха
рейдерства, однак залишилося "кілька
системних дірок", які швидко закрити
неможливо з об’єктивних міркувань.

Форум цифрової трансформації 2.0: світові
тренди у розвитку технологій
Укрінформ придивлявся до майбутніх світових
технологічних перетворень та їхнього впливу
на наше життя

Затоплення шахт на окупованому Сході
може призводити до забруднення води експерт
Неконтрольоване затоплення шахт на
тимчасово окупованому Сході України може
призвести до низки екологічних проблем,
зокрема забруднення води та грунтів, вибухів
метану, просідання та обвалів грунту.

Україна експортуватиме до Лівії племінну
велику рогату худобу
Україна експортуватиме до Лівії племінну
велику рогату худобу.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Як «доказ» обвинувачення кримчан у
тероризмі ФСБ представила в суді порожній
диск
У Південному окружному військовому суді на
слуханні у «справі Хізб ут-Тахрір» сторона
обвинувачення представила порожній компактдиск, як доказ

ПРАВОПОРЯДОК
ДБР перевіряє, чи причетний Медведчук до
імпорту російського дизелю за заниженими
цінами
Державне бюро розслідувань перевіряє
інформацію про постачання до України
дизельного пального з РФ за заниженими
цінами структурами, наближеними до
народного депутата України Віктора
Медведчука.

Справа Шеремета: суд переглянув відео, що
стосується «єдиного доказу причетності
Кузьменко»
Шевченківський районний суд Києва
продовжить розгляд справи щодо вбивства
журналіста Павла Шеремета 15 листопада.

КСУ розгляне справу про відсторонення
Тупицького і Касмініна
Конституційний Суд відкрив провадження у
справі за поданням народних депутатів щодо
конституційності указів Президента, якими
було відсторонено з

Директору «Київтеплоенерго» та
підряднику вручили підозри
Правоохоронці повідомили про підозри
директору комунального підприємства
«Київтеплоенерго» та підрядник

Харківгаз «відрізав» усе село від газу – СБУ
відкрила справу
СБУ досліджує обставини, за яких АТ
«Харківгаз» відключило газопостачання у селі
Благодатне Харківської області.

ЕКСКЛЮЗИВ
Косяк з пов'язкою спостерігача: груба
провокація на Донбасі
Помітні передовсім скоординованість реакції
на інцидент із Косяком та її спрямованість
проти СММ ОБСЄ

Вірю, що зірка України не просто вийде з
тіні, а засяє «надновою» зіркою - Мирослав
Маринович, віцеректор Українського
католицького університету ІНТЕРВ'Ю
Мирослав Маринович – дисидент,
правозахисник, засновник Української
Гельсинської спілки, віцеректор Українського
католицького університету…

Змінюємо систему, створюємо умови,
розбудовуємо інфраструктуру Олександр Скічко, голова Черкаської
облдержадміністрації ІНТЕРВ'Ю
З головою Черкаської облдержадміністрації
Олександром Скічком зустрічаємося в його
робочому кабінеті.

Дорога до солі РЕПОРТАЖ
На Херсонщині шукають інвестора для
солепромислу на Рожевих озерах

СУСПІЛЬСТВО
У Києві презентували віртуальний музей
про російську агресію
У Києві в Мистецькому арсеналі відбулася
презентація інтернет-порталу «Віртуальний
музей російської агресії».

Петиція про відеокамери у дитсадках
набрала необхідну кількість голосів
Електронна петиція щодо обов’язкового
обладнання всіх закладів дошкільної освіти
системами відеоспостереження набрала
необхідні 25 тисяч підписів для її подальшого
розгляду Президентом України.

У Києві після реконструкції відкрили другу
чергу Пейзажної алеї ФОТО
Київський міський голова Віталій Кличко
відкрив після реконструкції другу чергу
Пейзажної алеї.

Мережа «Мацуноя» включила котлету покиївськи у меню своїх закладів по всій
Японії
Японська мережа закладів громадського
харчування «Мацуноя», яка у вересні
частувала українською котлетою по-київськи в
тестовому режимі, вирішила від 20 жовтня
включити її у своє меню на території всієї
Японії.

Стало відомо, хто буде вести національний
відбір Дитячого Євробачення-2021
Суспільне мовлення обрало ведучих
телевізійної трансляції Національного відбору
Дитячого пісенного конкурсу Євробачення2021, що відбудеться 24 жовтня.

Символічна синагога з України перемогла в
голосуванні міжнародної архітектурної
премії
Символічна синагога «Місце для роздумів»,
представлена Меморіальним центром
Голокосту «Бабин Яр» навесні цього року,
перемогла в номінації
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