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ТОП 

 

Зеленський сказав, за якої умови 

Медведчука могли б обміняти на бранців 

Кремля 

Президент Володимир Зеленський припускає 

обмін народного депутата Віктора Медведчука 

на незаконно утримуваних Росією українських 
політв'язнів, якби у нього виявилося 

громадянство РФ. 

 

ОБСЄ призупинила роботу в Донецьку з 

міркувань безпеки - представниця ТКГ 
ВІДЕО 

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії 

ОБСЄ продовжують залишатися у тимчасово 

окупованому Донецьку, призупинення їхньої 

роботи пов'язано з питанням безпеки. 
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Вперше за 20 років збільшилася кількість 

людей, які живуть за межею бідності - ООН 

Зростання кількості людей, які живуть в 
умовах крайньої бідності, спостерігається 

вперше за двадцять років і пов'язане перш за 

все з пандемією коронавірусу, боротьба з якою 

негативно вплинула на економіки країн світу.

 

 

Кількість загиблих від сильних злив на 

півдні Індії зросла до 26 

Унаслідок сильних злив у штаті Керала на 

півдні Індії загинули щонайменше 26 осіб, 

більше десяти вважаються зниклими безвісти.

 

СВІТ 

 

Німецькі «Зелені» схвалили початок 

переговорів про формування уряду 

Партія «Союз90/Зелені» на своєму «малому 

з’їзді» ухвалила розпочати переговори про 
створення коаліційного уряду із соціал-

демократами та лібералами. 

 

 

Білорусь зажадала від посла Франції 

залишити країну - ЗМІ 

Посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост 

залишив країну на вимогу її влади, причини 

такого рішення Мінська поки що невідомі. 
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Експрезидента США Білла Клінтона 

виписали з лікарні 

Колишнього президента Сполучених Штатів 
Білла Клінтона виписали з лікарні, куди він 

потрапив минулого тижня. 

 

Влада Венесуели перервала перемовини з 

опозицією 

Уряд Венесуели вирішив призупинити діалог з 

опозицією після екстрадиції до США Алекса 
Сааба - довіреної особи президент 

країни Ніколаса Мадуро. 

 

В Японії не будуть указувати стать 

кандидатів у виборчих бюлетенях 

У виборчих бюлетенях, які видадуть 

громадянам Японії на дільницях для 

голосування, не буде вказуватися стать 

кандидатів.

 

 

Стрілянина в американському університеті: 

один загиблий, понад десять поранених 

Унаслідок стрілянини в одному з університетів 

у штаті Луїзіана одна особа загинула, понад 

десять зазнали поранень.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334008-eksprezidenta-ssa-billa-klintona-vipisali-z-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334008-eksprezidenta-ssa-billa-klintona-vipisali-z-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334020-vlada-venesueli-perervala-peremovini-z-opozicieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334020-vlada-venesueli-perervala-peremovini-z-opozicieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334035-v-aponii-ne-budut-ukazuvati-stat-kandidativ-u-viborcih-buletenah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334035-v-aponii-ne-budut-ukazuvati-stat-kandidativ-u-viborcih-buletenah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334022-strilanina-v-amerikanskomu-universiteti-odin-zagiblij-ponad-desat-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3334022-strilanina-v-amerikanskomu-universiteti-odin-zagiblij-ponad-desat-poranenih.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Медведєв представляє «політичне 

кладовище», яким є Рада безпеки РФ - 

Никифоров 

Стаття заступника голови Ради безпеки РФ 

Дмитра Медведєва у російському 

«Коммерсанте» про взаємовідносини із 

нинішнім керівництвом України була, 

 

Зеленський заявив, що Венеційська комісія 

отримає закон про олігархів після його 

підпису 

Венеційська комісія має розглянути закон про 

деолігархізацію після підписання цього 

документа Президентом України.

 

 

У Польщі затримали українця, який 

перевозив 27 нелегалів з Іраку 

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю 
затримали громадянина України, який 

перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 

громадян Іраку.

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський - про розслідування Pandora 

Papers: «Квартал 95» не причетний до 

відмивання грошей 

Президент Володимир Зеленський запевняє, 

що жодних нових деталей у розслідуванні 

проєкту Pandora Papers про нібито його зв'язок 
із низкою офшорних володінь не побачив, уся 

оприлюднена інформація була відома і раніше.  
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Никифоров прокоментував «вугільну» 

справу Медведчука 

У «вугільній» справі стосовно народного 
депутата Віктора Медведчука мають 

розбиратися слідчі та суд, а завдання влади - 

створювати умови для

 

 

Лікар - про стан Саакашвілі: Морально 

почувається добре, але ходити важко 

Після 17 днів голодування Міхеїлу Саакашвілі 

важко пересуватися, однак поки що він не 

потребує госпіталізації. 

 

 

На підконтрольну територію через КПВВ за 

добу прибула 141 особа - Міноборони 

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду 
упродовж попередньої доби в тимчасово 

окуповані райони проїхали 394 особи, а на 

підконтрольну Україні територію прибула 141 

особа. 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

26,34 за долар 

Національний банк України на понеділок, 18 

жовтня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 26,3419 грн за долар. 
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В Україні за добу – 9 524 випадки 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні зафіксували 9 524 нові 
підтверджені випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли позиції українських 

військових біля Новозванівки 

Упродовж минулої доби, 17 жовтня, з боку 
російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 

порушення режиму припинення вогню в 

районі проведення операції Об’єднаних сил.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

18 жовтня: народний календар і астровісник 

Сьогодні бажано порадувати близьких людей 

приємними сюрпризами та подарунками 

 

 

У США вирахували, що ризик смерті від 

Delta-штаму для нещеплених в 11 разів 

вищий 

Ризик померти від Delta-штаму коронавірусу в 

невакцинованих пацієнтів в 11 разів вищий, 

ніж у тих, хто зробив щеплення проти COVID-

19. 
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18 жовтня. Пам’ятні дати 

Сьогодні Європейський день боротьби з 

торгівлею людьми
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