Єдина країна – Україна і Світ 28.12.21

ТОП
Переговори між США та Росією щодо
України відбудуться 10 січня - ЗМІ
У Білому домі назвали дату переговорів між
США та Росією, на яких розглянуть безпекову
ситуацію довкола України та діяльність НАТО
в Європі.

Радник Байдена обговорив російську
загрозу з високопосадовцями Польщі
Радник президента США з нацбезпеки Джейк
Салліван провів телефонну розмову з головою
Бюро національної безпеки Польщі Павлом
Солохом та керівником Бюро міжнародної
політики Канцелярії польського президента
Якубом Кумохом.

Захист оскаржив продовження арешту
Джелялову
Захист Нарімана Джелялова подав апеляцію на
постанову Київського районного «суду» в
окупованому Сімферополі про продовження
йому терміну тримання під вартою.

Дві дози Pfizer та Moderna діють на Омікрон
слабше, ніж на Дельту ДОСЛ І Д ЖЕ Н НЯ
Японські вчені у перебігу досліджень виявили,
що дві дози COVID-вакцин Pfizer і Moderna
значно менш ефективні проти штаму Омікрон,
аніж проти Дельти.

З чим піде 2021-й: прогноз погоди до Нового
року
По всій території країни, крім західних та
північних областей, в найближчі дні пориви
вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети.
Вдень від 2° морозу до 3°

СВІТ
У Росії після аварійної посадки зник
вертоліт
В Удмуртській Республіці, що входить до
складу РФ, ведуться пошуки вертольота Мі-2,
який здійснив аварійну посадку.

Таліби заборонили жінкам подорожувати
без родичів-чоловіків
Рух Талібан, який у серпні захопив владу в
Афганістані, заборонив жінкам подорожувати
на далекі відстані без супроводу родичівчоловіків.

Радник Байдена хоче зробити обов’язковою
COVID-вакцинацію для авіапасажирів
Головний інфекціоніст США, медичний
радник глави Білого дому Ентоні Фаучі
пропонує запровадити обов'язкові COVIDщеплення для пасажирів внутрішніх авіарейсів.

ООН закликає режим М'янми розслідувати
вбивства цивільних
Заступник генерального секретаря ООН
Мартін Гріффіт заявив, що влада М’янми
повинна розслідувати вбивства цивільних
громадян цієї країни.

У Білорусі за озвучення опозиційних
роликів росіянина засудили на 11 років
Міський суд Мінська засудив 21-річного
громадянина Росії Єгора Дудникова до 11
років позбавлення волі за діяльність на
підтримку білоруської опозиції.

У світі зафіксували 281,8 мільйона випадків
COVID-19
У світі станом на ранок 28 грудня зафіксували
281 872 150 випадків зараження
коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
У Дуди не виключають жодного варіанту
розвитку подій на кордоні України та РФ
Влада Польщі не виключає жодного варіанту
розвитку ситуації на кордоні України з Росією
і зберігає тісну співпрацю з нашою державою.

Качинський запевнив, що не поділяє
поглядів Ле Пен і Орбана на Росію
Очільник владної польської партії PiS Ярослав
Качинський має інакший погляд на Росію, ніж
його європейські союзники - прем’єр
Угорщини Віктор Орбан і лідерка
французького Національного фронту Марін Ле
Пен.

Українські військові в зоні ООС затримали
бойовика «ЛНР»
Українські військовослужбовці затримали на
лінії розмежування бойовика так званої «ЛНР»,
який у стані наркотичного сп'яніння прямував
до позицій ЗСУ.

УКРАЇНА
Сили тероборони створюються
військовими, а не місцевою владою Резніков
Міноборони звертає увагу органів місцевого
самоврядування на необхідність діяти у межах
своєї компетенції та не допускати кроків і заяв,
які суперечать положенням Закону «Про
основи національного спротиву».

Денісова відрядила свого представника до
СІЗО на Полтавщині, де загинув в'язень
Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Людмила Денісова делегувала свого
регіонального представника на Полтавщині до
СІЗО для перевірки обставин смерті в'язня.

Нацбанк зміцнив курс гривні
Національний банк України на вівторок, 28
грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 4 копійки – до 27,2306 грн за долар.

В Україні за добу – 2 248 випадків
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 2 248 нових
випадків коронавірусу.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Доба у зоні ООС: десять порушень «тиші»,
поранені двоє українських бійців
Упродовж минулої доби, 27 грудня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано
10 порушень режиму припинення вогню, 1 з
яких із застосуванням забороненого
Мінськими домовленостями озброєння.

СУСПІЛЬСТВО
28 грудня: народний календар і астровісник
Сьогодні сміливо розпочинайте нові справи,
вони стануть успішними

Мешканка Вінниччини потрапила до Книги
рекордів України з унікальною колекцією
взуття Ф ОТ О
У місті-курорті Хмільнику на Вінниччині
зафіксовано рекорд України «Найбільша
колекція декоративно-сувенірного взуття» вона налічує 8252 експонати із 75 країн світу.

На Закарпатті громадянин Нігерії стрибнув
у річку, аби потрапити до Словаччини ФОТ О
Прикордонний наряд Чопського загону
врятував громадянина Нігерії, який намагався
нелегально потрапити до Словаччини,
перепливши річку Уж.

Китай отримав перші дані з нового
ресурсного супутника
У КНР наземна станція успішно прийняла
перші дані із запущеного напередодні
ресурсного супутника ZY-1 02E.

28 грудня. Пам’ятні дати
Сьогодні день народження кінематографа
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