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ТОП 

 

Кожна країна має право сама визначати 

свою зовнішню політику – Євросоюз ЗАЯВА  

Євросоюз підтверджує право кожної 

суверенної держави вільно обирати курс своєї 

зовнішньої політики та визначати пріоритети у 

сфері безпеки. 

 

Президент Єврокомісії: Ми готові діяти, 

якщо Росія рушить на Україну 

Євросоюз продовжує закликати Росію до 

деескалації на кордонах України та готовий 

застосувати масштабні скоординовані санкції в 

разі подальшої агресії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370693-kozna-derzava-mae-pravo-sama-viznacati-svou-zovnisnu-politiku-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370693-kozna-derzava-mae-pravo-sama-viznacati-svou-zovnisnu-politiku-evrosouz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370676-prezident-evrokomisii-mi-gotovi-diati-akso-rosia-rusit-na-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370676-prezident-evrokomisii-mi-gotovi-diati-akso-rosia-rusit-na-ukrainu.html


 

Путін має знати, що в разі агресії проти 

України Nord Stream 2 не запрацює - 

євродепутат 

Росія має вже зараз отримати чіткий сигнал, 

що в разі порушення суверенітету України 

вона зазнає суворих економічних санкцій, а 

проєкт Nord Stream 2 буде зупинено. 

 

Nord Stream 2 не сертифікують до літа - 

німецький регулятор 

Якщо газопровід «Північний потік-2» з Росії в 

Німеччину буде введений в експлуатацію, це 

станеться не раніше другої половини 

наступного року.

 

 

Генасамблея ООН ухвалила оновлену 

резолюцію щодо прав людини в 

окупованому Криму 

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену 

резолюцію «Ситуація з правами людини в 

тимчасово окупованій Автономній Республіці 

Крим та місті Севастополі, Україна». 

 

Кулеба назвав три основні напрямки 

військової допомоги США ВІДЕО 

Пріоритетні напрями допомоги США у 

протидії російській агресії включають надання 

Україні сучасної зброї, поглиблений обмін 

розвідувальною інформацією та введення 

економічних санкцій проти держави-агресора.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370628-putin-mae-znati-so-v-razi-agresii-proti-ukraini-nord-stream-2-ne-zapracue-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370628-putin-mae-znati-so-v-razi-agresii-proti-ukraini-nord-stream-2-ne-zapracue-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370628-putin-mae-znati-so-v-razi-agresii-proti-ukraini-nord-stream-2-ne-zapracue-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370628-putin-mae-znati-so-v-razi-agresii-proti-ukraini-nord-stream-2-ne-zapracue-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370599-nord-stream-2-ne-sertifikuut-do-lita-nimeckij-regulator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370599-nord-stream-2-ne-sertifikuut-do-lita-nimeckij-regulator.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370660-genasamblea-oon-uhvalila-onovlenu-rezoluciu-sodo-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370660-genasamblea-oon-uhvalila-onovlenu-rezoluciu-sodo-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370660-genasamblea-oon-uhvalila-onovlenu-rezoluciu-sodo-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370660-genasamblea-oon-uhvalila-onovlenu-rezoluciu-sodo-prav-ludini-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370622-kuleba-nazvav-tri-osnovni-napramki-vijskovoi-dopomogi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370622-kuleba-nazvav-tri-osnovni-napramki-vijskovoi-dopomogi-ssa.html


 

Європейський регулятор схвалив ще одні 

ліки проти COVID-19 

Європейське агентство з лікарських засобів 

рекомендувало видачу реєстраційного 

посвідчення для лікарського засобу 

“Сотровімаб” (Sotrovimab, XEVUDY), що 

призначений для лікування COVID-19 у 

дорослих та підлітків.

 

 

Фінал конкурсу «Міс Світу» відклали через 

спалах COVID-19 

Фінальну церемонію конкурсу краси “Міс 

Світу”, яка мала пройти цієї ночі у Пуерто-

Рико, відклали через "нові випадки 

інфікування" коронавірусом.

 

СВІТ 

 

У Лівії зросло напруження перед виборами 

президента 

У кількох округах Лівії мобілізувалися 

озброєні ополченці перед президентськими 

виборами наступного тижня. 

 

У Штатах арештували інженера, який 

намагався передати військові секрети до 

Росії 

ФБР заарештувало експідрядника Пентагону, 

жителя штату Південна Дакота, за підозрою у 

спробі передати Росії секретну інформацію 

оборонного характеру.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370630-evropejskij-regulator-shvaliv-se-odni-liki-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370630-evropejskij-regulator-shvaliv-se-odni-liki-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370674-final-konkursu-mis-svitu-vidklali-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370674-final-konkursu-mis-svitu-vidklali-cerez-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370597-u-livii-zroslo-napruzenna-pered-viborami-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370597-u-livii-zroslo-napruzenna-pered-viborami-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370658-u-statah-arestuvali-inzenera-akij-namagavsa-peredati-vijskovi-sekreti-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370658-u-statah-arestuvali-inzenera-akij-namagavsa-peredati-vijskovi-sekreti-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370658-u-statah-arestuvali-inzenera-akij-namagavsa-peredati-vijskovi-sekreti-do-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370658-u-statah-arestuvali-inzenera-akij-namagavsa-peredati-vijskovi-sekreti-do-rosii.html


 

Штати ввели санкції проти виробника 

популярних дронів та ще низки компаній з 

Китаю 

Міністерство фінансів США запровадило 

санкцій проти восьми компаній з Китаю, в 

тому числі виробника популярних 

безпілотників DJI.

 

 

Внаслідок пожежі у японській лікарні 

загинули майже 30 осіб ФОТО 

У японському місті Осака у будівлі, де 

розташовується психіатрична лікарня, сталася 

пожежа, внаслідок якої, ймовірно, загинуло 

щонайменше 27 осіб. 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

перевищила 273 мільйони 

У світі станом на ранок 17 грудня зафіксовано 

понад 273,2 мільйона випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Радник Байдена розповів «Бухарестській 

дев’ятці» про ситуацію навколо України 

Радник президента США з питань нацбезпеки 

Джейк Салліван провів телефонні переговори з 

представниками країн «Бухарестської 

дев’ятки» стосовно військової ескалації з боку 

Росії. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370691-stati-vveli-sankcii-proti-virobnika-popularnih-droniv-ta-se-nizki-kompanij-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370691-stati-vveli-sankcii-proti-virobnika-popularnih-droniv-ta-se-nizki-kompanij-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370691-stati-vveli-sankcii-proti-virobnika-popularnih-droniv-ta-se-nizki-kompanij-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370691-stati-vveli-sankcii-proti-virobnika-popularnih-droniv-ta-se-nizki-kompanij-z-kitau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370713-vnaslidok-pozezi-u-aponskij-likarni-zaginuli-majze-30-osib-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370713-vnaslidok-pozezi-u-aponskij-likarni-zaginuli-majze-30-osib-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370699-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-273-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3370699-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-perevisila-273-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370687-radnik-bajdena-rozpoviv-buharestskij-devatci-pro-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370687-radnik-bajdena-rozpoviv-buharestskij-devatci-pro-situaciu-navkolo-ukraini.html


 

Європейська рада закликала Росію до 

деескалації напруженості на кордоні 

України ДОКУМЕНТ  

Лідери ЄС, які зустрілись у Брюсселі у форматі 

засідання Європейської ради, закликали Росію 

до деескалації та наголосили на важливості 

Нормандського формату для виконання 

Мінських домовленостей. 

 

Заяви Росії про провокації з боку України 

націлені на підготовку нової агресії – США 

в ОБСЄ 

Заяви російської сторони про нібито 

сплановану Києвом провокацію на сході 

України націлені на створення приводу для 

Москви здійснити подальшу нову агресію 

проти України. 

 

Україна в ОБСЄ: Росія створює проблему, а 

потім вимагає поступок для її вирішення 

На міжнародній арені Росія спочатку створює 

проблему, а потім для її вирішення висуває 

ультиматум з вимогою поступок - саме такий 

підхід Москва застосовує в нинішній ескалації. 

 

 

Україна в ОБСЄ: Росія почала нову 

кампанію очорнення українців 

У Росії почалася нова кампанія масових 

звинувачень українців в екстремізмі – подібно 

до того, як у сталінському СРСР таврували цілі 

народи.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370644-evropejska-rada-zaklikala-rosiu-do-deeskalacii-napruzenosti-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370644-evropejska-rada-zaklikala-rosiu-do-deeskalacii-napruzenosti-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370644-evropejska-rada-zaklikala-rosiu-do-deeskalacii-napruzenosti-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370644-evropejska-rada-zaklikala-rosiu-do-deeskalacii-napruzenosti-na-kordoni-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370705-zaavi-rosii-pro-provokacii-z-boku-ukraini-nacileni-na-pidgotovku-novoi-agresii-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370705-zaavi-rosii-pro-provokacii-z-boku-ukraini-nacileni-na-pidgotovku-novoi-agresii-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370705-zaavi-rosii-pro-provokacii-z-boku-ukraini-nacileni-na-pidgotovku-novoi-agresii-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370705-zaavi-rosii-pro-provokacii-z-boku-ukraini-nacileni-na-pidgotovku-novoi-agresii-ssa-v-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370665-ukraina-v-obse-rosia-stvorue-problemu-a-potim-vimagae-postupok-dla-ii-virisenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370665-ukraina-v-obse-rosia-stvorue-problemu-a-potim-vimagae-postupok-dla-ii-virisenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370681-ukraina-v-obse-rosia-pocala-novu-kampaniu-ocornenna-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370681-ukraina-v-obse-rosia-pocala-novu-kampaniu-ocornenna-ukrainciv.html


 

Системні репресії перетворили Крим на 

«острів страху» - Кислиця 

Російська Федерація чинить у тимчасово 

окупованому Криму системні репресії проти 

всіх, хто виявляє незгоду з її політикою. 

 

Експерти Кримської платформи 

представили план заходів на 2022 рік 

Експертна мережа "Кримської платформи" 

презентувала план заходів на 2022 рік, 

пріоритетні напрями аналітичних досліджень 

та заходів міжнародної адвокації.

 

 

ЄС і Штати готові до санкцій проти Росії, 

але не на нинішньому етапі - Стефанішина 

Євросоюз та США готові застосувати суворіші 

санкції проти Росії у разі її вторгнення в 

Україну, але наша країна зацікавлена у їх 

запровадженні на нинішньому етапі ескалації. 

 

МВС наступного року отримає 50 

гелікоптерів Airbus – Монастирський ФОТО 

Міністерство внутрішніх справ має амбітні 

плани щодо оснащення своїх підрозділів 

авіаційною технікою. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370667-sistemni-represii-peretvorili-krim-na-ostriv-strahu-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370667-sistemni-represii-peretvorili-krim-na-ostriv-strahu-kislica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370610-eksperti-krimskoi-platformi-predstavili-plan-zahodiv-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3370610-eksperti-krimskoi-platformi-predstavili-plan-zahodiv-na-2022-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370683-es-i-stati-gotovi-do-sankcij-proti-rosii-ale-ne-na-comu-etapi-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370683-es-i-stati-gotovi-do-sankcij-proti-rosii-ale-ne-na-comu-etapi-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370663-mvs-nastupnogo-roku-otrimae-50-gelikopteriv-airbus-monastirskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370663-mvs-nastupnogo-roku-otrimae-50-gelikopteriv-airbus-monastirskij.html


 

Шмигаль переконаний, що Україна і 

Туреччина підпишуть угоду про ЗВТ у 2022 

році 

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль висловив 

переконання, що Україна і Туреччина 

підпишуть угоду про зону вільної торгівлі 

наступного року. 

 

 

До України прибули ще два судна з 

вугіллям зі США та Колумбії 

Ще два судна доставили до України зі США та 

Колумбії загалом 131 тисячу тонн вугілля. 

 

У Польщі кажуть, що ситуація на кордоні з 

Україною внормувалася після COVID-

обмежень 

Ситуація з пропускним режимом на польсько-

українському кордоні після введення 

Варшавою від опівночі, 15 грудня, COVID-

обмежень нормалізувалася.

 

УКРАЇНА  

 

РФ використовує проти України не тільки 

військову агресію, а й «п'яту колону» - 

Данілов 

Росія використовує не тільки військову агресію 

проти України, але і "п'яту колону" всередині 

країни. На всі ці виклики Україна готова дати 

адекватну відповідь.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370601-smigal-perekonanij-so-ukraina-i-tureccina-pidpisut-ugodu-pro-zvt-u-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370601-smigal-perekonanij-so-ukraina-i-tureccina-pidpisut-ugodu-pro-zvt-u-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370601-smigal-perekonanij-so-ukraina-i-tureccina-pidpisut-ugodu-pro-zvt-u-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370601-smigal-perekonanij-so-ukraina-i-tureccina-pidpisut-ugodu-pro-zvt-u-2022-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370671-v-ukrainu-pribuli-se-dva-sudna-z-vugillam-iz-ssa-ta-kolumbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370671-v-ukrainu-pribuli-se-dva-sudna-z-vugillam-iz-ssa-ta-kolumbii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370620-u-polsi-kazut-so-situacia-na-kordoni-z-ukrainou-vnormuvalasa-pisla-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370620-u-polsi-kazut-so-situacia-na-kordoni-z-ukrainou-vnormuvalasa-pisla-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370620-u-polsi-kazut-so-situacia-na-kordoni-z-ukrainou-vnormuvalasa-pisla-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370620-u-polsi-kazut-so-situacia-na-kordoni-z-ukrainou-vnormuvalasa-pisla-covidobmezen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370612-rf-vikoristovue-proti-ukraini-ne-tilki-vijskovu-agresiu-a-j-patu-kolonu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370612-rf-vikoristovue-proti-ukraini-ne-tilki-vijskovu-agresiu-a-j-patu-kolonu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370612-rf-vikoristovue-proti-ukraini-ne-tilki-vijskovu-agresiu-a-j-patu-kolonu-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370612-rf-vikoristovue-proti-ukraini-ne-tilki-vijskovu-agresiu-a-j-patu-kolonu-danilov.html


 

Зеленський призначив стипендії імені Левка 

Лук'яненка 14 політв’язням Кремля 

Президент України Володимир Зеленський 

призначив 14 українським політв’язням у Росії 

державні стипендії імені Левка Лук'яненка.

 

Рада сьогодні заслухає Шмигаля щодо 

соціально-економічної ситуації 

Верховна Рада у п'ятницю, 17 грудня, під час 

години запитань до уряду заслухає доповідь 

Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля щодо 

соціально-економічної ситуації в Україні та 

заходи уряду з вирішення проблемних питань. 

 

СБУ перекрила канал легалізації в Європі 

мігрантів із Сомалі й Афганістану ФОТО 

Служба безпеки України знешкодила 

міжнародне угруповання, яке займалось 

незаконною легалізацією іноземців у 

Євросоюзі. 

 

В Україні запустять фонд, який 

сплачуватиме 50% за навчання в онлайн-

компаніях 

Міністр цифрової трансформації Михайло 

Федоров анонсував запуск фонду, який буде 

сплачувати 50% за навчання в онлайн-

компаніях. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370651-zelenskij-priznaciv-stipendii-imeni-levka-lukanenka-14-politvaznam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370651-zelenskij-priznaciv-stipendii-imeni-levka-lukanenka-14-politvaznam-kremla.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370717-rada-sogodni-zasluhae-smigala-sodo-socialnoekonomicnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3370717-rada-sogodni-zasluhae-smigala-sodo-socialnoekonomicnoi-situacii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370689-sbu-perekrila-kanal-legalizacii-v-evropi-migrantiv-z-afganistanu-ta-somali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370689-sbu-perekrila-kanal-legalizacii-v-evropi-migrantiv-z-afganistanu-ta-somali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370626-v-ukraini-zapustat-fond-akij-splacuvatime-50-za-navcanna-v-onlajnkompaniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370626-v-ukraini-zapustat-fond-akij-splacuvatime-50-za-navcanna-v-onlajnkompaniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370626-v-ukraini-zapustat-fond-akij-splacuvatime-50-za-navcanna-v-onlajnkompaniah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370626-v-ukraini-zapustat-fond-akij-splacuvatime-50-za-navcanna-v-onlajnkompaniah.html


 

На Херсонщині підпалили автомобіль 

депутатки Новокаховської міськради 

На Херсонщині підпалили автомобіль 

депутатки Новокаховської міської ради Ірени 

Лепень (фракція «Європейська солідарність»).

 

 

Нацбанк встановив курс гривні на рівні 

27,19 за долар 

Національний банк України на п'ятницю, 17 

грудня 2021 року, встановив офіційний курс 

гривні на рівні 27,1929 грн за долар. 

 

В Україні – 8 899 нових випадків 

коронавірусу 

За минулу добу, 16 грудня, в Україні виявили 8 

899 нових випадків коронавірусу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

У зоні ООС загинув український 

військовий, ще один – поранений 

Упродовж 16 грудня з боку російсько-

окупаційних військ зафіксовано п'ять 

порушень режиму припинення вогню. 

Внаслідок ворожих дій один український 

військовий загинув, ще один зазнав поранень.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3370624-na-hersonsini-pidpalili-avtomobil-deputatki-novokahovskoi-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3370624-na-hersonsini-pidpalili-avtomobil-deputatki-novokahovskoi-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370709-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2719-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3370709-nacbank-vstanoviv-kurs-grivni-na-rivni-2719-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370711-v-ukraini-8-899-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370711-v-ukraini-8-899-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3370697-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-odin-zaznav-poranen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3370697-u-zoni-oos-zaginuv-ukrainskij-vijskovij-se-odin-zaznav-poranen.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

17 грудня: народний календар і астровісник 

Сьогодні усе задумане буде успішно 

здійснюватися 

 

Ляшко: Бустерна доза буде, ми до неї готові 

Україна домовилася про придбання за кошти 

держбюджету 600 тисяч курсів лікувальних 

препаратів проти коронавірусу.

 

 

Захист від вандалів: ялинки у Києві 

обробляють хімічними розчинами 

У Києві розпочалася кампанія із запобігання 

самовільним вирубкам хвойних дерев у 

передноворічний період.

 

 

17 грудня. Пам’ятні дати 

В ці останні дні грудня 1917 року розпочалась 

перша радянсько-українська війна
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370566-17-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3370566-17-grudna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370669-lasko-busterna-doza-bude-mi-do-nei-gotovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370669-lasko-busterna-doza-bude-mi-do-nei-gotovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3370617-zahist-vid-vandaliv-alinki-u-kievi-obroblaut-himicnimi-rozcinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3370617-zahist-vid-vandaliv-alinki-u-kievi-obroblaut-himicnimi-rozcinami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370477-17-grudna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3370477-17-grudna-pamatni-dati.html

