
                          Єдина країна – Україна і Світ 04.10.21 

 

 

ТОП 

 

«Свободу Міші»: у Грузії анонсували перші 

акції на підтримку Саакашвілі 

У партії Міхеїла Саакашвілі «Єдиний 

національний рух» анонсували акцію з 

вимогою звільнити експрезидента Грузії з 

в'язниці. 

 

Таліби заявили про ліквідацію бойовиків 

ІДІЛ, які вчинили теракт у Кабулі 

Сили талібів атакували бойовиків 

терористичного угруповання "Ісламська 
держава", причетних до вибуху, що стався 3 

жовтня біля мечеті у столиці Афганістану. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3326522-svobodu-misi-u-gruzii-anonsuvali-persi-akcii-na-pidtrimku-saakasvili.html
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Літак з банером «Ти вийдеш за мене?» 

розбився в Канаді, є загиблий ВІДЕО 

У канадському Монреалі неподалік місця 
проведення музичного фестивалю Osheaga 

зазнав аварії легкомоторний літак Cessna 172. 

 

 

Компанія Merck подала заявку на 

затвердження експериментальних COVID-

ліків 

Експериментальний противірусний препарат 
Молнупіравір (Molnupiravir) від американської 

компанії Merck може значно сприяти боротьбі 

проти пандемії COVID-19. 

 

У світі – понад 235,7 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі кількість випадків зараження 

коронавірусом перевищила 235,7 мільйона, 

одужало 212,59 млн людей.

 

 

«Динамо» і «Шахтар» зіграли без голів на 

НСК «Олімпійський» 

Футболісти київського «Динамо» і донецького 

«Шахтаря» розійшлися миром в центральному 
матчі 10-го туру чемпіонату України серед 

команд Прем'єр-ліги (УПЛ). 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3326537-litak-z-banerom-ti-vijdes-za-mene-rozbivsa-v-kanadi-e-zagiblij.html
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СВІТ 

 

Міжнародні спостерігачі знайшли 

порушення на виборах у Грузії 

Вибори органів місцевого самоврядування у 
Грузії мали змагальний характер, але 

відбувалися в атмосфері тиску на виборців і на 

тлі низки порушень. 

 

Соратниця Саакашвілі запевняє, що поліція 

зупиняла його дорогою до Тбілісі, але не 

впізнала 

Автомобіль з Міхеїлом Саакашвілі, який 
таємно в'їхав у Грузію, на шляху до Тбілісі 

зупинили поліцейські - вони оштрафували 

водія за порушення, але не впізнали 

експрезидента. 

 

 

ЗМІ розповіли, як Саакашвілі міг 

потрапити до Грузії 

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 

міг перетнути кордон у порту Поті у 

вентиляційній кабіні вантажівки-трейлера. 

 

В Афганістані розстріляли машину з 

журналістом: троє загиблих 

Три особи, у тому числі журналіст, були вбиті 
внаслідок стрілянини в провінції Нангархар на 

сході Афганістану. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3326528-miznarodni-sposterigaci-znajsli-porusenna-na-viborah-u-gruzii.html
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КНДР вирішила відновити всі лінії 

міжкорейського зв'язку - ЗМІ 

Лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв рішення 
відновити лінії зв'язку між своєю країною і 

Південною Кореєю.

 

 

Штати закликають Китай припинити тиск 

на Тайвань 

Сполучені Штати закликали владу Китаю 
припинити «провокаційні військові дії» біля 

узбережжя Тайваню.

 

 

Оман накриває потужний шторм, є жертви 
ВІДЕО 

У неділю, 3 жовтня, до Оману почав 
наближатися тропічний циклон «Шахін». 

Загинули щонайменше троє людей.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Позиція Кремля не дає розблокувати обмін 

полоненими - Арестович 

Для розблокування процесу обміну 

полоненими Росія вимагає від України визнати 

терористичні утворення "ДНР" і "ЛНР" 

стороною конфлікту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3326548-kndr-virisila-vidnoviti-vsi-linii-mizkorejskogo-zvazku-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3326545-pozicia-kremla-ne-dae-rozblokuvati-obmin-polonenimi-arestovic.html


 

Арестович відзначив прогрес у роботі 

соціально-економічної підгрупи ТКГ 

У Тристоронній контактній групі є прогрес 

лише в роботі соціально-економічної підгрупи.

 

УКРАЇНА 

 

«Слуги народу» визначилися з основним 

кандидатом на посаду Голови Ради - 

депутатка 

У парламентській фракції "Слуга народу" 

вважають "очевидною" відставку Голови ВР 

Дмитра Разумкова, а основним кандидатом на 

цю посаду називають Руслана Стефанчука.  

 

 

Убивство поліцейського в Чернігові: 

чотирьом затриманим оголосили підозру 

У справі про умисне вбивство поліцейського в 
Чернігові повідомили про підозру чотирьом 

особам, троє з яких є неповнолітніми. 

 

Майже мільйон пенсіонерів щомісяця 

додатково будуть отримувати 400 гривень - 

Шмигаль 

Майже 1 мільйон громадян України віком 75-
80 років з 1 жовтня почали отримувати 

додаткові щомісячні виплати в розмірі 400 грн. 
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Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,61 

Національний банк України на понеділок, 4 
жовтня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,61 грн за долар.

 

 

В Україні виявили 4 821 новий випадок 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зареєстровано 4821 

випадок зараження коронавірусом.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти чотири рази зривали «тишу» у 

зоні ООС, застосувавши заборонене 

озброєння 

Упродовж минулої доби, 3 жовтня, російські 

окупаційні війська 4 рази порушували режим 

припинення вогню, з них 1 раз із 
застосуванням забороненого Мінськими 

домовленостями озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

4 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні доцільно зменшити фізичні та 

психічні навантаження
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Цього тижня оголосять лауреатів 

Нобелівської премії 

У Швеції та Норвегії розпочинається 
Нобелівський тиждень, під час якого стануть 

відомі лауреати цієї престижної премії за 2021 

рік. 

 

Жителька Флориди двічі виграла мільйони 

в одному розіграші лотереї 

Американка С'юзан Фіттон зі штату Флорида 

вгадала переможні номери одразу у двох 

білетах лотереї Mega Millions.

 

 

Ryanair запускає рейс зі Львова до 

Манчестера 

Лоукостер Ryanair відкрив продаж на прямий 

авіарейс Львів - Манчестер, який запускається 

5 листопада. 

 

 

Луческу: ми усунули швидкість і техніку 

«Шахтаря» 

«Динамо» і «Шахтар» зіграли внічию з 

рахунком 0:0. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3326571-cogo-tizna-ogolosat-laureativ-nobelivskoi-premii.html
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Брюссель продовжить вимогу пред’являти 

«COVID-квитки» до літа 2022 року 

Уряд Брюсселя, який є одним трьох головних 
самостійних регіонів Бельгії, вирішив 

продовжити використання так званих «COVID-

квитків безпеки» з інформацією про 

  

 

Де Дзербі: бачив матч, в якому грав тільки 

«Шахтар». Що бачили інші - не знаю 

Італієць задоволений грою «гірників» в 

принциповому поєдинку.

 

4 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні, в День початку космічної ери 
людства, розпочинається й триватиме до 10 

жовтня Всесвітній Тиждень Космосу
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