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ТОП  

 

Біля кордонів України знаходяться 122 

тисячі російських військових – Данілов 

Біля кордонів України на відстані 200 км 

знаходиться 122 тисячі російських військових, 

на відстані 400 км – 143,5 тисячі.

 

Війська РФ біля кордонів України: НАТО 

підвищує готовність Сил швидкого 

реагування – Welt 

НАТО вперше реагує на розміщення 

російських військ на українському кордоні 

конкретними заходами. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373750-bila-kordoniv-ukraini-znahodatsa-122-tisaci-rosijskih-vijskovih-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3373750-bila-kordoniv-ukraini-znahodatsa-122-tisaci-rosijskih-vijskovih-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373620-vijska-rf-bila-kordoniv-ukraini-nato-pidvisue-gotovnist-sil-svidkogo-reaguvanna-welt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373620-vijska-rf-bila-kordoniv-ukraini-nato-pidvisue-gotovnist-sil-svidkogo-reaguvanna-welt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373620-vijska-rf-bila-kordoniv-ukraini-nato-pidvisue-gotovnist-sil-svidkogo-reaguvanna-welt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373620-vijska-rf-bila-kordoniv-ukraini-nato-pidvisue-gotovnist-sil-svidkogo-reaguvanna-welt.html


 

Нафтогаз поскаржився до Єврокомісії на 

антиконкурентні дії Газпрому 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз 
України» звернулася до Європейської комісії зі 

скаргою на зловживання російським 

Газпромом домінуючим становищем на 

європейському ринку газу. 

 

Інцидент із поліцією: «Слуга народу» 

засуджує поведінку депутата Галушка 

Фракція політичної партії «Слуга народу» 

вважає поведінку народного депутата Миколи 

Галушка під час спілкування з поліцейськими 
неприйнятною і розгляне інцидент на 

етичному комітеті партії.

 

 

Вже дві області закликають Зеленського й 

Раду перейменувати Росію на Московію 
ЗВЕРНЕННЯ  

Депутати Львівської облради підтримали 

звернення до представників центральної влади, 
у якому запропонували на території України 

використовувати назву Московія замість Росія  

 

 

Україна запроваджує третю дозу COVID-

вакцини для медиків 

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу 

щеплення проти COVID-19 для медичних 

працівників та співробітників будинків 

інтернатного типу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373722-naftogaz-poskarzivsa-do-evrokomisii-na-antikonkurentni-dii-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373722-naftogaz-poskarzivsa-do-evrokomisii-na-antikonkurentni-dii-gazpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373776-incident-iz-policieu-sluga-narodu-zasudzue-povedinku-deputata-galuska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373776-incident-iz-policieu-sluga-narodu-zasudzue-povedinku-deputata-galuska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373917-vze-dvi-oblasti-zaklikaut-zelenskogo-j-radu-perejmenuvati-rosiu-na-moskoviu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373917-vze-dvi-oblasti-zaklikaut-zelenskogo-j-radu-perejmenuvati-rosiu-na-moskoviu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373917-vze-dvi-oblasti-zaklikaut-zelenskogo-j-radu-perejmenuvati-rosiu-na-moskoviu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3373917-vze-dvi-oblasti-zaklikaut-zelenskogo-j-radu-perejmenuvati-rosiu-na-moskoviu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373982-ukraina-zaprovadzue-tretu-dozu-covidvakcini-dla-medikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373982-ukraina-zaprovadzue-tretu-dozu-covidvakcini-dla-medikiv.html


 

«Добрий» омікрон – міф чи ні? Поки відомо 

лише, що варто берегтися… 

Принаймні, у світі напруження не вщухає. Ми 
дізнавалися, чи існує специфічне лікування від 

омікрону та як не наражати себе та близьких на 

небезпеку

 

 

Головні ялинки України ІНФОГРАФІКА 

У столиці та обласних центрах вже засяяли 

головні різдвяні ялинки

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

МЗС про «американців і хімзброю» на 

Донбасі: Росія створює інформаційне 

прикриття для провокацій 

Міністерство закордонних справ України 

категорично відкидає інсинуації Росії про 
нібито хімічні речовини, інструкторів 

американських приватних військових компаній 

та обстріли житлових кварталів на сході 

України. 

 

Посольство США закликає Росію 

припинити використання фейкової 

риторики 

У Посольстві США в Україні закликали Росію 

припинити використання неправдивої 
риторики і вжити кроків для деескалації 

напруженості на сході України.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373749-dobrij-omikron-mif-ci-ni-poki-vidomo-lise-so-varto-beregtisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373749-dobrij-omikron-mif-ci-ni-poki-vidomo-lise-so-varto-beregtisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3373882-golovni-alinki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3373882-golovni-alinki-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373528-mzs-pro-amerikanciv-i-himzbrou-na-donbasi-rosia-stvorue-informacijne-prikritta-dla-provokacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373528-mzs-pro-amerikanciv-i-himzbrou-na-donbasi-rosia-stvorue-informacijne-prikritta-dla-provokacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373528-mzs-pro-amerikanciv-i-himzbrou-na-donbasi-rosia-stvorue-informacijne-prikritta-dla-provokacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373528-mzs-pro-amerikanciv-i-himzbrou-na-donbasi-rosia-stvorue-informacijne-prikritta-dla-provokacij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373734-posolstvo-ssa-zaklikae-rosiu-pripiniti-vikoristanna-fejkovoi-ritoriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373734-posolstvo-ssa-zaklikae-rosiu-pripiniti-vikoristanna-fejkovoi-ritoriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373734-posolstvo-ssa-zaklikae-rosiu-pripiniti-vikoristanna-fejkovoi-ritoriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373734-posolstvo-ssa-zaklikae-rosiu-pripiniti-vikoristanna-fejkovoi-ritoriki.html


 

Посли G7 розчаровані, що комісія не 

назвала переможця конкурсу на посаду 

керівника САП 

Посли країн G7 висловили розчарування 

відмовою членів комісії з обрання керівника 

Спеціалізованого антикорупційного прокурора 

визначити переможця у конкурсі.

 

 

Данілов у Гуті зустрівся з главою МЗС 

Польщі - скоординували позиції у протидії 

агресії РФ 

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

Олексій Данілов та міністр закордонних справ 

Республіки Польща Збігнєв Рау скоординували 

позиції щодо протидії агресивним діям Росії. 

 

 

Визнання Голодомору геноцидом: 

Стефанчук ініціює звернення до спікерів 

парламентів світу 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
ініціює звернення до спікерів парламентів 

світу з проханням про визнання Голодомору 

геноцидом українського народу.

 

 

Молдова призначила нового посла в Україні 

Уряд Молдови на засіданні у середу схвалив 

призначення нових послів Молдови в Україні 

та Іспанії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373960-posli-g7-rozcarovani-so-komisia-ne-nazvala-peremozca-konkursu-na-posadu-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373960-posli-g7-rozcarovani-so-komisia-ne-nazvala-peremozca-konkursu-na-posadu-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373960-posli-g7-rozcarovani-so-komisia-ne-nazvala-peremozca-konkursu-na-posadu-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373960-posli-g7-rozcarovani-so-komisia-ne-nazvala-peremozca-konkursu-na-posadu-kerivnika-sap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373655-danilov-u-guti-zustrivsa-z-glavou-mzs-polsi-skoordinuvali-pozicii-u-protidii-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373655-danilov-u-guti-zustrivsa-z-glavou-mzs-polsi-skoordinuvali-pozicii-u-protidii-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373655-danilov-u-guti-zustrivsa-z-glavou-mzs-polsi-skoordinuvali-pozicii-u-protidii-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373655-danilov-u-guti-zustrivsa-z-glavou-mzs-polsi-skoordinuvali-pozicii-u-protidii-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373630-viznanna-golodomoru-genocidom-stefancuk-iniciue-zvernenna-do-spikeriv-parlamentiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373630-viznanna-golodomoru-genocidom-stefancuk-iniciue-zvernenna-do-spikeriv-parlamentiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373630-viznanna-golodomoru-genocidom-stefancuk-iniciue-zvernenna-do-spikeriv-parlamentiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373630-viznanna-golodomoru-genocidom-stefancuk-iniciue-zvernenna-do-spikeriv-parlamentiv-svitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373880-moldova-priznacila-novogo-posla-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373880-moldova-priznacila-novogo-posla-v-ukraini.html


 

Стефанчук просить дипломатів сприяти в 

організації візиту депутатів Ради до США 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 
розраховує на сприяння дипломатичної служби 

в організації візиту українських парламентаріїв 

до Сполучених Штатів Америки.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Українські СOVID-сертифікати визнають у 

55 країнах — МОЗ 

З січня 2022 року Європейський Союз 
скоротить термін дії СOVID-сертифікату з 365 

днів до 270 днів. 

 

Україна може відчути вплив штаму 

Омікрон вже на початку січня — вчені 

Вже на початку січня Україна може відчути 
вплив штаму коронавірусу Омікрон на 

епідемічну ситуацію в країні. 

 

 

Україна слідом за країнами ЄС може 

скоротити термін дії COVID-сертифікатів 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Україна слідом за країнами ЄС може 

скоротити термін дії COVID-сертифікату. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373676-stefancuk-prosit-diplomativ-spriati-v-organizacii-vizitu-deputativ-radi-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373676-stefancuk-prosit-diplomativ-spriati-v-organizacii-vizitu-deputativ-radi-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373592-ukrainski-sovidsertifikati-viznaut-u-55-krainah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373592-ukrainski-sovidsertifikati-viznaut-u-55-krainah-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373740-ukraina-moze-vidcuti-vpliv-stamu-omikron-vze-na-pocatku-sicna-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373740-ukraina-moze-vidcuti-vpliv-stamu-omikron-vze-na-pocatku-sicna-nanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373928-ukraina-slidom-za-krainami-es-moze-skorotiti-termin-dii-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373928-ukraina-slidom-za-krainami-es-moze-skorotiti-termin-dii-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373928-ukraina-slidom-za-krainami-es-moze-skorotiti-termin-dii-covidsertifikativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373928-ukraina-slidom-za-krainami-es-moze-skorotiti-termin-dii-covidsertifikativ.html


 

«Ковідну тисячу» видаватимуть ще 13 

банків – Федоров 

Оформити картку для отримання 1000 гривень 
за програмою "єПідтримка" можна у шести 

банках, а ще тринадцять банків перебувають на 

стадії підключення. 

 

Наступна COVID-хвиля може прийти в 

Україну на початку лютого – Данілов 

Ситуація щодо розповсюдження COVID-19 в 

Україні на сьогодні знаходиться під 
контролем. Наступна хвиля збільшення 

захворюваності прогнозується на початку 

лютого.

 

 

Купити ліки за «ковідну тисячу» можна буде 

з другої половини січня – Федоров 

Придбати ліки за кошти, що в рамках програми 

«єПідтримка» нараховуються громадянам, які 
пройшли повну вакцинацію від COVID-19, 

можна буде з другої половини січня 2022 року.

 

 

На боротьбу з COVID-19 Україна цьогоріч 

витратила майже 35 мільярдів – на що 

пішли гроші ІНФОГРАФІКА  

За січень-листопад 2021 року на боротьбу з 

COVID-19 в Україні було витрачено 34,7 млрд 

гривень.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373641-kovidnu-tisacu-vidavatimut-se-13-bankiv-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373641-kovidnu-tisacu-vidavatimut-se-13-bankiv-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373780-nastupna-covidhvila-moze-prijti-v-ukrainu-na-pocatku-lutogo-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373780-nastupna-covidhvila-moze-prijti-v-ukrainu-na-pocatku-lutogo-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373806-kupiti-liki-za-kovidnu-tisacu-mozna-bude-z-drugoi-polovini-sicna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3373806-kupiti-liki-za-kovidnu-tisacu-mozna-bude-z-drugoi-polovini-sicna-fedorov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373893-na-borotbu-z-covid19-ukraina-cogoric-vitratila-majze-35-milardiv-na-so-pisli-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373893-na-borotbu-z-covid19-ukraina-cogoric-vitratila-majze-35-milardiv-na-so-pisli-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373893-na-borotbu-z-covid19-ukraina-cogoric-vitratila-majze-35-milardiv-na-so-pisli-grosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3373893-na-borotbu-z-covid19-ukraina-cogoric-vitratila-majze-35-milardiv-na-so-pisli-grosi.html


УКРАЇНА 

 

Заяви щодо зовнішньої політики України 

можуть робити лише Президент, Прем’єр та 

глава МЗС УКАЗ 

Глава держави Володимир Зеленський 

встановив, що з офіційними заявами та 

коментарями з питань зовнішньої політики 

України та з ініціативами міжнародного 

характеру можуть виступати лише 

 

 

Передумов для розпаду монобільшості 

«Слуги народу» немає — політолог 

Для розпаду більшості «Слуги народу» у 

Верховній Раді немає передумов.  

 

 

Адвокат Порошенка викликає свідками 

Зеленського та Арахамію 

Адвокат експрезидента Петра Порошенка 

викликає свідками у так званій «вугільній 
справі» главу держави Володимира 

Зеленського, голову фракції «Слуга народу» 

Давида Арахамію, віцепрем’єра Ірину 

Верещук. 

 

Президентський рейтинг очолює 

Зеленський, парламентський – «Слуга 

народу»  ОПИТУВАННЯ  

Якби найближчим часом відбулися вибори 

Президента, то найбільше українців 
проголосували б за чинного главу держави 

Володимира Зеленського, рейтинг партій 

очолює «Слуга народу».

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373878-zaavi-sodo-zovnisnoi-politiki-ukraini-mozut-robiti-lise-prezident-premer-ta-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373878-zaavi-sodo-zovnisnoi-politiki-ukraini-mozut-robiti-lise-prezident-premer-ta-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373878-zaavi-sodo-zovnisnoi-politiki-ukraini-mozut-robiti-lise-prezident-premer-ta-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373878-zaavi-sodo-zovnisnoi-politiki-ukraini-mozut-robiti-lise-prezident-premer-ta-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373575-peredumov-dla-rozpadu-monobilsosti-slugi-narodu-nemae-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373575-peredumov-dla-rozpadu-monobilsosti-slugi-narodu-nemae-politolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373984-advokat-porosenka-viklikae-svidkami-zelenskogo-ta-arahamiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373984-advokat-porosenka-viklikae-svidkami-zelenskogo-ta-arahamiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3373598-prezidentskij-rejting-ocolue-zelenskij-parlamentskij-sluga-narodu.html
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ЕКОНОМІКА 

 

Україна підписала газову угоду з 

Угорщиною 

Оператор ГТС України та оператор ГТС 

Угорщини FGSZ уклали угоду, яка передбачає 
постачання з 1 січня 2022 року гарантованого 

обсягу природного газу у напрямку Угорщина-

Україна. 

 

Шмигаль сказав, за яких умов 

опалювальний сезон пройде нормально 

Україна нормально пройде опалювальний 

сезон, якщо не буде стресових ситуацій, 

зокрема, значного погіршення погодних умов 

або ж гібридних атак з боку північного сусіда. 

 

 

АМКУ розпочав розгляд справи стосовно 

придбання акцій «Лубним’ясо» 

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 

розпочав розгляд справи за фактом порушення 

законодавства про захист економічної 

конкуренції ПрАТ "МХП" під час купівлі акцій 

ТОВ «Лубним’ясо». 

 

 

НКРЕКП затвердила ставки плати за 

приєднання до електромереж на 2022 рік 
ВІДЕО 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП), 22 грудня 

ухвалила рішення про затвердження ставок 

плати за приєднання на 2022 рік до 

електромереж.  
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Як зростатимуть пенсії у 2022 році – 

роз’яснення Мінсоцполітики 

Після підвищення виплат у кілька етапів 
середня пенсія на кінець 2022 року в Україні 

становитиме 4533 грн і буде на 15% 

перевищувати фактичний прожитковий 

мінімум.

 

 

Україна запроваджує мита на імпорт 

фанери та картопляного крохмалю з 

Білорусі 

В Україні запроваджується мито строком на 5 

років на імпорт фанери та картопляного 

крохмалю з Білорусі, а також 

деревностружнових плит із Білорусі та РФ. 

 

Імпорт сирів: в Україні проведуть 

спецрозслідування 

В Україні буде проведене спеціальне 

розслідування стосовно імпорту деяких видів 
сирів незалежно від країни походження та 

експорту.

 

 

В Україні 90% очисних споруд на 

підприємствах потребують модернізації - 

екоінспекція 

В Україні 90% очисних споруд на 

підприємствах зношені. Це призводить до 

забруднення річок синтетичними сполуками – 
161 хімічну речовину виявив аудит рахункової 

палати України в річці Дніпро.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Раді пропонують підвищити штрафи за 

перешкоджання роботі журналістів 
ЗАКОНОПРОЄКТ 

Народні депутати зареєстрували у Верховній 

Раді законопроєкт №6443 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення захисту

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Антикорупційний суд заочно заарештував 

Дубілета 

Вищий антикорупційний суд заочно 
заарештував колишнього голову правління 

ПриватБанку.

 

 

Поліція з'ясовує обставини інциденту між 

патрульними та депутатом Галушком 

Правоохоронці з’ясовують інформацію про 

інцидент за участю народного депутата від 

“Слуги народу” Миколи Галушка, який 

влаштував конфлікт із патрульними.

 

 

Суд продовжить розгляд справи про 

розстріли на Інститутській 19 січня 

Святошинський райсуд Києва продовжить 19 

січня розгляд справи щодо розстрілів 

учасників акцій протестів на вулиці 

Інститутській у Києві 
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СБУ викрила самопроголошеного 

«президента», який встиг сформувати 

«тіньовий уряд» ФОТО 

У Дніпрі Служба безпеки України викрила 

зловмисника, який оголосив себе 

«президентом» та сформував «тіньовий уряд».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Під час пандемії зустрічі «очі в очі» мають 

особливу цінність - Юлія Ярмоленко, голова 

комісії з питань місцевого самоврядування 

Київради ІНТЕРВ'Ю 

Нещодавно в Києві пройшов п`ятий міський 

Форум розвитку громадянського суспільства. 
Однією з найбільш активних його учасниць 

була депутатка Київради (Єдність), голова 

постійної комісії з питань місцевого 

 

Я жодного разу не пошкодував, що пішов 

захищати країну - Олександр Терещенко, 

журналіст, ветеран, кіборг  ІНТЕРВ'Ю 

Олександр Терещенко - журналіст, ветеран 
російсько-української війни, кіборг, кавалер 
ордена «За мужність» III ступеня, «Народний 

Герой України». 

 

«Пора валить»: Росія – країна, звідки 

тікають 

Однією з визначальних причин виїзду стає 
бажання «бути якнайдалі від того, що 

відбувається в Росії»
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Новий рік у стилі «еко-френдлі»? Це дуже 

правильно! 

Альтернативні ялинки, саморобні прикраси, 
взагалі відмова від нестримного споживацтва – 

саме за цим майбутнє найпопулярнішого свята

 

 

Обрали переможицю конкурсу краси Grand 

Queen Ukraine 2021 ФОТО 

Переможницею конкурсу краси і володаркою 

титулу Grand Queen Ukraine 2021 стала Міланія 

Монастирська. 

 

Український фільм «Погані дороги» не 

потрапив у шортлист «Оскара» 

Американська академія кінематографічних 

мистецтв і наук оголосила короткий список із 

15 фільмів у категорії International Feature Film 

(Міжнародний художній фільм). 

 

Одеські ліцеїсти пройшли відбір до 

космічного проєкту Ілона Маска ВІДЕО  

Учні Рішельєвського ліцею проведуть наукове 
дослідження щодо формування кристалів 

кров'яної солі, яка використовується у 

реактивних двигунах, як у земних, так і в 
умовах невагомості, завдяки участі в 

орбітальному проєкті Ілона Маска.
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SkyUp анонсує рейси на Родос із Запоріжжя 

Український лоукостер SkyUp анонсує 

відкриття рейсів із Запоріжжя на грецький 

острів Родос. 

 

В українських кінотеатрах покажуть фільм-

претендент на «Оскар» ТРЕЙЛЕР  

У березні 2022 року на великі екрани вийде 

норвезька стрічка «Найгірша людина у світі». 

 

 

Дієтологиня розповіла про користь горіхів 

Горіхи – це концентроване джерело поживних 
речовин, вітамінів, мінералів та клітковини. 

Люди, які споживають всього жменю горіхів в 

день, мають низькі 

 

Українці назвали ТОП-3 досягнень країни у 

2021 році ОПИТУВАННЯ  

Українці вважають ТОП-3 досягнень країни у 
2021 році перемогу боксера Олександра Усика 

(35%), успіх українських паралімпійців у Токіо 

(32%) та програму «Велике будівництво» 

(31%).
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