Єдина країна – Україна і Світ 22.12.21

ТОП
Держдеп і Пентагон спростували брехню
Шойгу про Україну
У Держдепі й міноборони США спростували
дезінформацію, поширену міністром оборони
РФ Шойгу, нібито Україна готує провокації за
участю американських «приватних військових
компаній».

Катастрофа МАУ: Іран приховує імена
обвинувачених та ігнорує запити України
Іран не надає доступ до імен і посад
обвинувачених у справі щодо збиття літака
авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України"
(МАУ) під Тегераном.

Битва з олігархами в Україні обіцяє бути
важкою - Le Monde
Впливова французька газета Le Monde
розповіла читачам про українських олігархів та
про “антиолігархічний” закон Президента
України Володимира Зеленського.

Штати звинуватили Росію в порушенні
правил СОТ
Дії Росії, спрямовані на забезпечення
преференцій вітчизняним товарам, та
використання пандемії для посилення
торговельних обмежень суперечать засадам
Світової організації торгівлі.

У разі агресії проти України РФ може
залишитися без американських смартфонів
- ЗМІ
В адміністрації США розглядають можливість
запровадження суворих заходів експортного
контролю для підриву російської економіки в
разі вторгнення РФ в Україну,

Кількість випадків коронавірусу в світі
перевищила 276,5 мільйона
У світі станом на ранок 22 грудня зафіксували
276 593 370 випадків зараження
коронавірусом.

СВІТ
Країни G7 назвали вибори в Гонконгу
«ерозією демократії»
Провідні демократичні держави висловили
серйозне занепокоєння з приводу «ерозії
елементів демократії» у Гонконгу, де в неділю
відбулися вибори до Законодавчої ради.

Угорщина не буде змінювати міграційне
законодавство, попри критику в ЄС - Орбан
Влада Угорщини не має наміру змінювати
законодавство у сфері міграції - попри те, що
воно суперечить нормам Євросоюзу.

Правозахисники нарахували у Білорусі
майже 950 політв'язнів
Сьогодні, 21 грудня, правозахисники визнали
політичними в'язнями ще дев’ятьох громадян
Білорусі – загалом їх кількість сягнула 942
осіб.

УКРАЇНА І СВІТ
Штати не планують зустрічі Байдена з
Путіним - Блінкен
Офіційний Вашингтон очікує дипломатичного
прогресу щодо деескалації поблизу кордону
України та не планує зустрічі президентів
США й Росії.

Після угоди Німеччини та США щодо Nord
Stream 2 ситуація погіршилася – посол
Мельник
Ситуація після угоди між Німеччиною та США
щодо газопроводу «Північний потік-2»
навпаки погіршилася.

Глава МЗС Польщі прибув до України з
дводенним візитом
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау
прибув з дводенним візитом до України зокрема він візьме участь у конференції
“Дипломатія 30. Стратегія сильної держави”.

Нацполіція отримала два французькі
гелікоптери Airbus Helicopters
Національна поліція України отримала від
французької компанії Airbus Helicopters два
нові вертольоти Н-145 у версії D3.

УКРАЇНА
Шмигаль здійснить робочу поїздку на
Прикарпаття
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 22
грудня, здійснить робочу поїздку до ІваноФранківської області.

Комітет Ради погодив Міноборони план
закупівель до 2024 року
Комітет Верховної Ради з питань національної
безпеки, оборони та розвідки остаточно
погодив Міністерству оборони України
трирічний план закупівель на 2022-2024 роки
— до цього плану включено майже 500
позицій.

Розвідницю окупантів на Донеччині
засудили на вісім років
На Донеччині до восьми років позбавлення
волі засудили 23-річну жінку, яка збирала
розвідувальну інформацію для російських
окупантів та переховувала вибухівку.

Ділки, які налагодили «кокаїновий канал» в
порту Одещини, пішли під суд
Прокуратура завершила розслідування у справі
контрабанди наркотиків з Латинської Америки
через порт в Одеській області.

У Львові затримали чоловіка, який напав
на дівчинку в шкільному туалеті
Львівські правоохоронці затримали чоловіка,
який у вбиральні школи намагався вчинити
розпусні дії стосовно 7-річної дівчинки.

Нацбанк зміцнив курс гривні
Національний банк України на середу, 22
грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 2 копійки – до 27,2598 грн за долар.

В Україні – 6 363 нові випадки коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 6 363 нові
випадки коронавірусу.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Біля Красногорівки українські бійці
знищили ворожий безпілотник
Упродовж минулої доби, 21 грудня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано 3
порушення режиму припинення вогню, 1 з
яких із застосуванням забороненого
Мінськими домовленостями озброєння.

СУСПІЛЬСТВО
22 грудня: народний календар і астровісник
Зірки радять присвятити час рідним та
близьким

На Прикарпатті стався землетрус
магнітудою 2,6
В Івано-Франківській області 21 грудня
зафіксували підземні поштовхи силою 2,6 бала
за шкалою Ріхтера.

У Києві вийшла книга про журналіста Івана
Світа та українську діаспору в Азії
У Києві вийшла книга Ольги Хоменко
«Далекосхідна одіссея Івана Світа», в якій
авторка досліджує українську діаспору в Азії
через публікації та особисту біографію
журналіста та історика Івана Світланова
(Світа) (1897-1989).

Україномовні аудіогіди вже працюють у
музеях 25 країн — Олена Зеленська
Проєкт з упровадження україномовних
аудіогідів уже реалізовано у 35 музеях 25
країн.

22 грудня. Пам’ятні дати
Сьогодні своє професійне свято відзначають
українські дипломати та енергетики
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