Єдина країна – Україна і Світ 31.12.21

ТОП
Байден закликав Путіна до деескалації
навколо України – Білий дім
Президент США Джо Байден під час
телефонної розмови з Володимиром Путіним
закликав російського лідера зменшити
напруженість у регіоні, яка посилилась
впродовж останнього часу через військове
нарощування з боку РФ.

Ціна на газ у Європі опустилася нижче $1
тисячі
Ціна газу в Європі під час біржових торгів у
четвер опустилася нижче $1 тис. за 1 тис. куб.м
вперше з 6 грудня.

Між Туреччиною та кавказькими країнами
збудували двокілометровий тунель
На сході Туреччини відкрили двокілометровий
автомобільний тунель Пірінкайалар, який
з’єднає країну з Кавказьким регіоном; вартість
проєкту – 11,5 млн дол.

У світі виявили понад 286,8 мільйона
COVID-випадків
Станом на ранок 31 грудня у світі
підтверджено 286 891 784 випадки зараження
коронавірусом.

В останній день 2021 року по всій Україні
очікуються дощі зі снігом
Цьогоріч 31 грудня по всій Україні за вікнами
стоятиме негода та пройдуть дощі зі снігом,
тому довгі прогулянки чи візит на різдвяні
базари краще відкласти на початок 2022 року.

СВІТ
В Індії заарештували індуїстського
релігійного лідера за образу Ганді
Індійська поліція заарештувала індуїстського
релігійного лідера Калічарана Махарая за
промову з образами у бік Магатми Ганді.

Лісові пожежі в Колорадо знищили сотні
житлових будинків
Понад пів тисячі житлових будинків згоріли у
двох лісових пожежах, які охопили невеликі
міста в центральній частині штату Колорадо,
США, що змусило десятки тисяч жителів
шукати місця притулку.

ПАР повідомляє про спад хвилі
коронавірусу, зумовленої штамом Омікрон
Уряд Південно-Африканської Республіки
заявив у четвер про спад четвертої хвилі
пандемії, зумовленої штамом Омікрон, яка
пройшла з незначною кількістю смертей.

Передозування опіоїдами: у Нью-Йорку суд
визнав відповідальною фармацевтичну
компанію
У Нью-Йорку суд присяжних визнав компанію
Teva Pharmaceutical USA Inc. та кілька її
дочірніх фірм відповідальними за виробництво
та збут опіоїдів, від яких у штаті Нью-Йорк
померли тисячі людей.

Ізраїль схвалив четверту дозу вакцини для
осіб з ослабленим імунітетом
Ізраїль затвердив четверту дозу вакцини для
осіб, що найбільш вразливі до COVID-19.

УКРАЇНА І СВІТ
Росія продовжує перекидати війська до
кордону з Україною – CIT
Росія продовжує перекидати війська до
кордону з Україною: збільшуються вже
виявлені табори, виникають нові, а склад
техніки, що перекидається, розширюється.

Байден попередив про всебічні санкції у разі
ескалації - помічник Путіна
Президент США Джо Байден у телефонній
розмові з російським лідером Володимиром
Путіним попередив того щодо запровадження
масштабних

УКРАЇНА
ОБСЄ презентувала в Україні дорожню
карту щодо психосоціальної допомоги
ветеранам
Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні
презентував Міністерству справах ветеранів
дорожню карту з організації психосоціальної
допомоги ветеранам та членам їхніх родин у
громадах.

У Києві четверо поліцейських підозрюються
у побитті адвоката - ДБР
У Києві четверо поліцейських підозрюються у
побитті адвоката та перешкоджанні його
діяльності.

За два роки за допомогою чатботу
заблокували три тисячі наркоадрес у
Телеграмі
Завдяки користувачам чатботу
“СтопНаркотик” у Телеграмі трохи більш ніж
за два роки вдалося заблокувати 3 тисячі адрес
із продажу наркотиків у цьому месенджері.

В Україні майже 91% освітян повністю
вакциновані від COVID-19 - Шкарлет
В Україні майже 91% працівників закладів
освіти повністю вакциновані від COVID-19.

Цього року дев’ять банків успішно пройшли
стрес-тестування
Національний банк оприлюднив результати
оцінки стійкості банків у розрізі банківських
установ. Цього року успішно пройшли стрестестування дев’ять банків.

Нацбанк встановив курс гривні на
новорічні свята
Національний банк України на новорічні свята,
з 31 грудня 2021 року по 4 січня 2022 року,
встановив офіційний курс гривні до долара
США на рівні 27,2782 грн за долар.

В Україні – понад 7 тисяч нових випадків
коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 7 029 нових
випадків коронавірусу.

НА ПЕРЕДОВІЙ
Доба в ООС: окупанти стріляли з мінометів
біля Причепилівки та Кримського
Упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку
російсько-окупаційних військ зафіксовано три
порушення режиму припинення вогню із
застосуванням забороненого Мінськими
домовленостями озброєння.

Місія ОБСЄ зафіксувала минулої доби 11
порушень «тиші» на сході України
СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої
доби 11 порушень режиму припинення вогню
у Донецькій області, на Луганщині зберігалася
тиша.

СУСПІЛЬСТВО
31 грудня: народний календар і астровісник
Сьогодні найкращий час для побачень, розваг і
відпочинку

П'ять українських прем'єр, які вийдуть на
екрани на початку 2022 року ВІДЕО
П'ять українських прем’єр від компанії
FILM.UA Distribution вийдуть на великі екрани
в першій половині наступного року.

Українські монети - у десятці найкращих у
світі ФОТО
Українські монети увійшли в десятку кращих
монет світу.

У Києві почала роботу служба допомоги
постраждалим від домашнього насильства
У структурі Оболонського районного в місті
Києві центру соціальних служб запрацювала
Спеціалізована служба первинного соціальнопсихологічного консультування осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі.

31 грудня. Пам’ятні дати
Цього дня народився Петро Могила –
визначний український освітянський і
політичний діяч, засновник «Могилянки»
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