Єдина країна – Україна і Світ 08.12.21

ТОП
У разі посилення агресії проти України нові
санкції ізолюють РФ від світу – Нуланд
Нові санкції проти Росії в разі її подальшої
агресії проти України будуть надзвичайно
серйозними й ізолюють росіян від світу.

Проєкт оборонного бюджету США-2022
втратив поправку із санкціями для Nord
Stream 2 – ЗМІ
Проєкт закону США про асигнування на
національну оборону США (NDAA-2022) на
нинішньому етапі отримав поправку з
посиленням оборонної підтримки України,
однак втратив положення про обов’язкове
введення санкцій проти Nord Stream 2 AG.

Нуланд підтвердила, що агресія РФ
поставить хрест на роботі Nord Stream 2
У разі подальшої агресії Росії проти України
проєкт газопроводу «Північний потік-2» буде
зупинено.

Захід може у якості попереджувального
удару тимчасово відключити РФ від SWIFT
- Бжезінський
Захід може тимчасово відключити Росію від
системи міжнародних міжбанківських
платежів SWIFT для попередження її
агресивної політики.

У Нідерландах сьогодні - чергове засідання
суду в справі MH17
У судовому комплексі “Схіпхол” у
Нідерландах сьогодні, 8 грудня о 10:00 за
місцевим часом розпочнеться чергове
засідання суду у справі про збитий у 2014 році
літак рейсу MH17.

У Грузії оштрафували тюремників за відео
про харчування та «транспортування»
Саакашвілі
Служба державного інспектора Грузії
завершила вивчення законності оприлюднення
Пенітенціарною службою та Міністерством
юстиції персональних даних третього
президента країни Міхеїла Саакашвілі.

У Нігерії бойовики підпалили
пасажирський автобус: 30 загиблих
Унаслідок нападу озброєних зловмисників на
автобус у Нігерії, загинули щонайменше 30
людей.

У парку Межигір’я Volkswagen влаштував
аварію на повному ходу
У Національному парку "Межигір’я" іноземець
на Volkswagen не впорався із керуванням і на
повному ходу в'їхав у касу для продажу
квитків.

У світі зафіксували 267,4 мільйона випадків
COVID-19
У світі станом на ранок 8 грудня зафіксували
267 400 826 випадків зараження
коронавірусом.

СВІТ
Берлін виступатиме за співпрацю в
багатополярному світі - Шольц
Світ стає дедалі багатополярнішим, і
Німеччина бачить своїм завданням робити все,
щоб ця багатополярність працювала добре та в
мирний спосіб.

США застосували Акт Магнітського і закон
CAATSA щодо режимів у трьох країнах
Мінфін США запровадив економічні санкції
проти 15-ти представників авторитарних
режимів Ірану, Сирії та Уганди, а також
чотирьох іранських силових структур,
причетних до репресій, серйозних порушень
прав людини та переслідування опозиції.

Австралія приєдналася до дипломатичного
бойкоту Олімпіади в Китаї
Австралія не відряджатиме своїх урядовців на
зимові Олімпійські Ігри 2022 року в Пекіні
через порушення прав людини в Китаї.

У Бурунді під час пожежі у в’язниці
загинули майже 40 осіб
У столиці Бурунді Гітезі сталася пожежа у
в’язниці, щонайменше 38 осіб загинули.

УКРАЇНА І СВІТ
Байден пообіцяв Путіну підсилити Україну і
союзників по НАТО в разі агресії РФ –
Білий дім
Президент США Джо Байден під час
переговорів з Володимиром Путіним
попередив, що серед кроків реагування на
можливу ескалацію з боку РФ крім

Путін у спілкуванні з Байденом повторив
колишні обвинувачення на адресу України
та НАТО
Президент Росії Володимир Путін під час
спілкування з президентом США Джо
Байденом вкотре обвинуватив Україну в
«деструктивній лінії», а НАТО – «у
нарощуванні військового потенціалу» біля
російських кордонів.
Вершбоу припускає, що Путін може вдатися
до обмеженої агресії проти України
Президент Росії Володимир Путін може
вдатися до обмеженої агресії проти України,
щоб не викликати масивної відповіді з боку
НАТО і Заходу.

Байден планує у четвер поспілкуватися із
Зеленським – Білий дім
Президент США Джо Байден має намір
зателефонувати Президенту України
Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня,
щоб обговорити, зокрема, результати
переговорів з кремлівським лідером
Володимиром Путіним.

У Байдена вважають Nord Stream 2 важелем
впливу на Путіна
Незапущений газопровід Nord Stream 2 є,
скоріше, не інструментом впливу Кремля на
Європу, як стверджує більшість політиків та
експертів на Заході, а

Росія втратить Nord Stream 2 у разі
вторгнення в Україну - експосол Пайфер
Рішення президента Росії Володимира Путіна
про повномасштабне вторгнення в Україну
призведе до застосування жорстких
економічних санкцій, які охоплюватимуть
закриття Північного потоку-2.

Штати непокоїть зміна позиції Лукашенка
щодо окупації Криму – Нуланд
Очільник Білорусі Олександр Лукашенко
змінив свою позицію стосовно окупації Криму,
що викликає занепокоєння.

Захід має надати Україні зброю через
агресивні дії РФ - ексчиновниця Пентагону
Україна повинна отримати додаткову
військову допомогу через концентрацію
російських військ біля її кордонів.

Уряд США не розглядає питання про
евакуацію персоналу з України - посольство
Уряд Сполучених Штатів Америки наразі не
розглядає питання про евакуацію урядового
персоналу або американських громадян з
України.

Стефанчук про українсько-польські
відносини: Маємо прагматично будувати
наше майбутнє
Відносини між Україною і Польщею можна
покращити в економічній та інфраструктурній
сферах, а історичні проблеми треба
розв’язувати крізь призму побудови
прагматичного майбутнього.

УКРАЇНА
Стефанчук спрогнозував, коли Рада може
прийняти закон про множинне
громадянство
Закон про множинне громадянство може бути
прийнято в наступному році, у Верховній Раді
є підтримка цього законопроєкту.

У МКІП заявили про неприйнятність
публічної дискусії щодо кількості жертв
Голодомору
У Міністерстві культури та інформаційної
політики заявили, що некоректна дискусія
окремих науковців у публічній площині щодо
кількості жертв

Засідання у справі екссудді Чауса перенесли,
бо він нібито втратив слух
У вівторок, 7 грудня, у Вищому
антикорупційному суді мало відбутись
засідання у справі екссудді Дніпровського
райсуду Києва Миколи Чауса щодо

В Україні з наступного року запровадять
неонатальний скринінг – Ляшко
З наступного року в Україні буде
запроваджено неонатальний скринінг на
виявлення генетичних захворювань, перелік
яких розширять до 20-ти.

В Україні планують робити бустерну дозу
COVID-вакцини з січня 2022 року
Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що
бустерною дозою вакцини від коронавірусу
розпочнуть щеплювати в Україні з середини
січня 2022 року, але це не пов'язано із
поширенням нового штаму СOVID-19
Омікроном.

Нацбанк зміцнив курс гривні
Національний банк України на середу, 8
грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 5 копійок - до 27,3317 грн за долар.

В Україні – 9 371 новий випадок
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 9 371 випадок
зараження коронавірусом.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти минулої доби шість разів зривали
«тишу»
Упродовж минулої доби, 7 грудня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано 6
порушень режиму припинення вогню, 1 з яких
із застосуванням забороненого Мінськими
домовленостями озброєння.

ОБСЄ минулої доби нарахувала 620
порушень перемир’я
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої
доби 442 порушення режиму припинення
вогню у Донецькій області та 178 таких
порушень на Луганщині.

СУСПІЛЬСТВО
8 грудня: народний календар і астровісник
Зірки радять зберігати мир та спокій у душі

Вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна
проти Омікрону, проте здатна захистити
Д ОСЛ І Д ЖЕ НН Я

Вакцина Pfizer у 40 разів менш ефективна
проти Омікрону у порівнянні з оригінальним
штамом COVID-19, однак бустерні
щеплення суттєво захищають навіть і проти
цього штаму.

У Гонконгу розробили сталь, що вбиває
COVID-19 за шість годин
Команда дослідників із Гонконгського
університету заявила про розробку нержавної
сталі, яка нейтралізує коронавірус (COVID-19)
за кілька годин.

Європейське агентство з лікарських засобів
дозволило COVID-щеплення різними
вакцинами
Європейське агентство з лікарських засобів
(ЕМА) оприлюднило висновки щодо
правомірності застосування для додаткового,
бустерного щеплення, вакцин, відмінних від
тих, що

8 грудня. Пам’ятні дати
Цього дня 2013 року в Києві відбувся Марш
мільйону – один з найвелелюдніших мітингів
Революції Гідності
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