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ТОП
Байден і Путін не зустрічатимуться в
Женеві – Білий дім
Двосторонні переговори між США й Росією,
заплановані на 10 січня в Женеві, не
передбачають особистої зустрічі глав держав.

США, Франція, Німеччина та Британія
скоординували зусилля зі стримування Росії
- Держдеп
Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу
провів телефонні переговори з главами
зовнішньополітичних відомств Франції,
Німеччини й Великої Британії, під час яких
обговорив спільне реагування на дії російської
сторони.

Штати залишають авіаносець у
Середземному морі через загрози з боку Росії
- АР
Глава Пентагону розпорядився продовжити
перебування в Середземному морі ударної
авіаносної групи на чолі з USS Harry Truman
через загрози в регіоні Східної Європи,
пов’язані зі скупченням російських військ біля
України.

Саакашвілі перевезли вночі з лікарні до
в’язниці – Ясько
Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні в Горі до
в’язниці в Руставі.

Це морально-психологічна акція, або Чому
жінкам треба ставати на військовий облік
Авторитетні представниці української
спільноти спекуляції на цю тему вважають
маніпулятивними, і наголошують, що ставати
на облік треба

Україну чекають ще два морозні та
«крижані» дні
В Україні опади не очікуються, на дорогах ожеледиця, температура вдень 1-6° морозу.

СВІТ
Ізраїль та палестинці обмінялися
обстрілами, є поранені
Унаслідок стрілянини поблизу Гази один
ізраїльтянин та троє палестинців отримали
поранення.

У порту Роттердама виявили понад 1,6 тонн
кокаїну
У порту Роттердама у Нідерландах виявили
партію кокаїну вартістю майже 126,5 млн євро.

Коронавірус в Африці: за тиждень
смертність зросла більш як на 70%
Смертність в Африці від наслідків зараження
коронавірусом зросла на 72% порівняно з
попереднім тижнем, а у світі загалом знизилася
на 4%.

Кількість COVID-випадків у світі
перевищила 284 мільйони
У світі станом на ранок 29 грудня зафіксували
284 930 096 випадків зараження
коронавірусом.

УКРАЇНА І СВІТ
Байден і Зеленський проведуть телефонну
розмову найближчим часом – Білий дім
Президенти США і України проведуть
телефонні переговори ближчим часом для того,
щоби обговорити, зокрема, ситуацію,
пов’язану із загрозами з боку РФ, а також
діалогом з російською стороною у різних
форматах.
В утримуваного в окупованій Макіївці
українця Черкаса серйозні проблеми із
серцем - Денісова
У громадянина України Володимира Черкаса,
якого незаконно утримують у слідчому
ізоляторі при західній виправній колонії № 97
в тимчасово окупованій Макіївці, серйозні
проблеми з серцем.

УКРАЇНА
Президент призначив голову Вараської РДА
на Рівненщині
Президент Володимир Зеленський призначив
Людмилу Мариніну головою Вараської
районної державної адміністрації Рівненської
області.

Відбір номінантів на відзнаку «Почесний
амбасадор України» завершиться 31 грудня
- МЗС
Відбір номінантів на відзнаку “Почесний
амбасадор України” завершиться 31 грудня.

Антимонопольний комітет оштрафував
компанії групи Бахматюка на 10 мільйонів
Антимонопольний комітет
України оштрафував компанії групи
"Авангард" Олега Бахматюка на 10,7 млн грн.

АМКУ дозволив компанії «Дженерал
Комерс» придбати завод «Більшовик»
Антимонопольний комітет дозволив компанії
"Дженерал Комерс" придбати завод
"Більшовик".

Кабмін ухвалив постанову, що
регулюватиме порядок оплати медичних
послуг у 2022 році
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову
про деякі питання реалізації програми
державних гарантій медичного обслуговування
населення, що у 2022 році регулюватиме
порядок оплати медичних послуг.

Уряд продовжив проєкт з аеромедичної
евакуації на 2022 рік
Кабінет Міністрів продовжив проєкт з
аеромедичної евакуації на 2022 рік.

«Антивакцинатор» Стахів вийшов із лікарні
після проходження психіатричної
експертизи
Противник вакцинації Остап Стахів після
проходження судово-медичної експертизи
вийшов із психіатричної лікарні.

Україна не визнає будь-яку COVID-вакцину
російського виробництва – Верещук
Україна не визнаватиме "Спутник" чи будь-яку
іншу вакцину проти COVID-19 російського
виробництва.

Нацбанк зміцнив курс гривні
Національний банк України на четвер, 30
грудня 2021 року, зміцнив офіційний курс
гривні на 2 копійки – до 27,2077 грн за долар.

В Україні – 5 930 нових випадків
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 5 930 нових
випадків коронавірусу.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Окупанти минулої доби чотири рази
зривали «тишу», поранений боєць ЗСУ
Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано 4
порушення режиму припинення вогню.

СУСПІЛЬСТВО
30 грудня: народний календар і астровісник
Зірки радять присвятити час творчій,
інтелектуальній роботі

Одеських школярів знайомлять з
наслідками пожеж за допомогою «обгорілої»
кімнати Ф ОТ О
В Одесі для школярів створили унікальний
освітній проєкт – клас із «обгорілою»
кімнатою, де можна побачити наслідки
пожежі.

Туреччина запроваджує податок на доходи
від соцмереж
У Туреччині з 1 січня на буває чинності закон
про сплату податків впливовими у соцмережах
особами та авторами онлайн-контенту на
основі доходів, у т.ч. отриманих від реклами.

Водійські права, техпаспорт і студентський
квиток у «Дії» приймаються нарівні з
паперовими
Уряд ухвалив постанови, відповідно до яких в
Україні електронні водійське посвідчення,
свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу (техпаспорт) та студентський квиток у
застосунку "Дія" приймаються нарівні з
паперовими.
У центрі Сєвєродонецька з’явився сквер з
Алеєю Слави Героїв АТО/ООС
У сквері ім. Губанова в Сєвєродонецьку на
Луганщині облаштували Алею Слави Героїв
АТО/ООС.

Українським полярникам передали
Вифлеємський вогонь миру
Українські полярники отримали Вифлеємський
вогонь миру, який вирушить на антарктичну
станцію "Академік Вернадський".

У Японії ухвалили заходи боротьби із
самотністю
Робоча група уряду Японії з питань самотності
та соціальної ізоляції схвалила план допомоги
громадянам, які переживають самотність або
ізоляцію.

Завтовшки в один атом: фізики створили
найтоншу у світі різдвяну ялинку
Дослідники Технічного університету Данії
створили найтоншу у світі різдвяну ялинку з
матеріалу завтовшки в один атом — графену.

Шапаренко - найкращий футболіст
«Динамо» 2021 року
У офіційному Telegram-каналі футбольного
клубу «Динамо» (Київ) пройшло голосування з
визначення найкращого гравця команди у 2021
році.

30 грудня. Пам’ятні дати
В останні дні 1616 року вийшов «Часослов» –
перша друкована книга Київщини, що
побачила світ у лаврській друкарні
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