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ТОП 

 

Кулеба: Перший візит головного дипломата 

ЄС у зону конфлікту є частиною пакету 

стримування РФ 

Перший за роки російської агресії візит 

високого представника ЄС із закордонних 

справ і політики безпеки Жозепа Борреля у 
зону російсько-українського збройного 

конфлікту на Донбасі, запланований на 5 січня,  

 

НАТО збирає позачергове засідання через 

нарощування військ РФ біля України 

Міністри закордонних справ країн-членів 

НАТО 7 січня проведуть позачергове онлайн-

засідання через нарощування російських військ 

поблизу кордонів України. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380037-persij-vizit-golovnogo-diplomata-es-u-zonu-konfliktu-e-castinou-paketu-strimuvanna-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380037-persij-vizit-golovnogo-diplomata-es-u-zonu-konfliktu-e-castinou-paketu-strimuvanna-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380037-persij-vizit-golovnogo-diplomata-es-u-zonu-konfliktu-e-castinou-paketu-strimuvanna-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380037-persij-vizit-golovnogo-diplomata-es-u-zonu-konfliktu-e-castinou-paketu-strimuvanna-rf-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379792-nato-zbirae-pozacergove-zasidanna-cerez-narosuvanna-vijsk-rf-bila-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379792-nato-zbirae-pozacergove-zasidanna-cerez-narosuvanna-vijsk-rf-bila-ukraini.html


 

Боррель назвав мету візиту в Україну 

Україна має право і свободу вибору союзів і 

партнерів, і ніхто без України не вирішуватиме 
її долю. Україна є стратегічним партнером ЄС, 

і якщо Росія наважиться на подальшу агресію 

щодо України, то ЄС готовий до рішучої 

реакції.

 

 

Між Китаєм і Україною немає суттєвих 

суперечностей і конфліктів – посол КНР 

Між Китаєм і Україною не існує суттєвих 

суперечностей та конфліктів, сторони прагнуть 
вирішити всі питання шляхом дружніх 

консультацій. 

 

Зеленський поїхав у Буковель на короткий 

відпочинок 

Президент Володимир Зеленський поїхав у 

Буковель на короткий зимовий відпочинок.  

 

 

У ДБР заявляють, що не відкликали з суду 

клопотання про арешт Порошенка 

Інформація про нібито відкликання з 
Печерського районного суду міста Києва 

слідчим Державного бюро розслідувань 

клопотання про застосування

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379838-borrel-nazvav-metu-vizitu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379838-borrel-nazvav-metu-vizitu-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379802-miz-kitaem-i-ukrainou-nemae-suttevih-superecnostej-i-konfliktiv-posol-knr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379802-miz-kitaem-i-ukrainou-nemae-suttevih-superecnostej-i-konfliktiv-posol-knr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379956-zelenskij-zaaviv-so-poihav-u-bukovel-na-korotkij-vidpocinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379956-zelenskij-zaaviv-so-poihav-u-bukovel-na-korotkij-vidpocinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380031-u-dbr-ne-vidklikali-z-sudu-klopotanna-pro-arest-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380031-u-dbr-ne-vidklikali-z-sudu-klopotanna-pro-arest-porosenka.html


 

Росія дискредитує не тільки Бандеру, а й 

увесь український визвольний рух - 

Володимир В’ятрович, історик, народний 

депутат України ІНТЕРВ'Ю 

Чи є смішними тези Путіна на історичну 
тематику? Чим відрізняються міфічний та 
справжній Степан Бандера? Хто і коли 
напише наукову біографію провідника ОУН? 

 

 

Мати затриманого в Італії режисера 

Лавренчука закликає підтримати його в 

соцмережах 

Мати затриманого в Італії на вимогу РФ 

українського режисера Євгена Лавренчука 
Ірина Лавренчук закликає підтримати сина і 

долучатися до групи Free Eugene Lavrenchuk.

 

 

В Україні відкрили онлайн-запис на 

бустерну дозу COVID-щеплення 

В Україні відкрили онлайн-запис на бустерну 
дозу щеплення від COVID-19 через медичну 

електронну систему Helsi.me.

 

 

Жоден закон не передбачає прив’язку SIM-

карт до паспортів — депутат 

В Україні наразі жоден закон не передбачає 

обов'язкову реєстрацію SIM-карт за 

паспортами. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379673-volodimir-vatrovic-istorik-narodnij-deputat-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379673-volodimir-vatrovic-istorik-narodnij-deputat-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379673-volodimir-vatrovic-istorik-narodnij-deputat-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379673-volodimir-vatrovic-istorik-narodnij-deputat-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379631-mati-zatrimanogo-v-italii-rezisera-lavrencuka-zaklikae-pidtrimati-jogo-v-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379631-mati-zatrimanogo-v-italii-rezisera-lavrencuka-zaklikae-pidtrimati-jogo-v-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379631-mati-zatrimanogo-v-italii-rezisera-lavrencuka-zaklikae-pidtrimati-jogo-v-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379631-mati-zatrimanogo-v-italii-rezisera-lavrencuka-zaklikae-pidtrimati-jogo-v-socmerezah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379976-v-ukraini-vidkrili-onlajnzapis-na-busternu-dozu-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379976-v-ukraini-vidkrili-onlajnzapis-na-busternu-dozu-covidseplenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380043-zoden-zakon-ne-peredbacae-privazku-simkart-do-pasportiv-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380043-zoden-zakon-ne-peredbacae-privazku-simkart-do-pasportiv-deputat.html


 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Перед візитом до України Боррель 

консультувався з генсеком НАТО 

Високий Представник ЄС Жозеп Боррель 

перед візитом до України провів телефонну 
розмову з Генеральним секретарем НАТО 

Єнсом Столтенбергом. 

 

Євросоюз і США не розкриватимуть деталі 

санкцій щодо Росії – Маасікас 

Європейський Союз і США готуються до 

застосування ширших заходів для стримування 

Росії від подальшої агресії, однак деталі цих 

заходів не буде оприлюднено. 

 

 

США і Туреччина обговорили загрозу 

ескалації Росії щодо України 

Державний секретар США Ентоні Блінкен та 

міністр закордонних справ Туреччини Мевлют 

Чавушоглу провели телефонну розмову, в ході 

якої йшлося про загрози ескалації з боку РФ 

щодо України. 

 

Україна та Британія скоординували позиції 

на тлі агресії РФ 

Міністри закордонних справ України та 
Великої Британії Дмитро Кулеба та Ліз Трасс 

під час телефонної розмови скоординували 

позиції обох держав на тлі  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380017-pered-vizitom-do-ukraini-borrel-konsultuvavsa-z-gensekom-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380017-pered-vizitom-do-ukraini-borrel-konsultuvavsa-z-gensekom-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379675-evrosouz-i-ssa-ne-rozkrivatimut-detali-sankcij-sodo-rosii-maasikas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379675-evrosouz-i-ssa-ne-rozkrivatimut-detali-sankcij-sodo-rosii-maasikas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379595-blinken-i-cavusoglu-obgovorili-zagrozu-eskalacii-rf-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379595-blinken-i-cavusoglu-obgovorili-zagrozu-eskalacii-rf-sodo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379902-ukraina-ta-britania-skoordinuvali-pozicii-na-tli-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379902-ukraina-ta-britania-skoordinuvali-pozicii-na-tli-agresii-rf.html


 

Кулеба домовився з главою МЗС Чехії про 

спільні кроки задля стримування Росії 

Міністри закордонних справ України і Чехії 
Дмитро Кулеба та Ян Ліпавський домовилися 

про спільні кроки задля стримування Росії від 

розширення агресії.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Тисяча для вакцинованих: скільки грошей 

вже витратили українці 

Громадянам України з початку дії програми 
"єПідтримка" виплачено майже 6 млрд грн, із 

яких вони вже витратили понад 700 млн 

гривень. 

 

 

У вакцинованих бустерною дозою буде 

новий COVID-сертифікат – як отримати 

Для тих, хто щепився бустерною дозою від 

коронавірусної хвороби, COVID-сертифікат 

з'явиться наприкінці січня.

 

 

Ртуті немає – де подивитися складові 

COVID-вакцин 

Жодна з вакцин проти COVID-19, яка 

зареєстрована в Україні, не містить у своєму 

складі ртуть. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380009-kuleba-domovivsa-z-glavou-mzs-cehii-pro-spilni-kroki-zadla-strimuvanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380009-kuleba-domovivsa-z-glavou-mzs-cehii-pro-spilni-kroki-zadla-strimuvanna-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379986-tisaca-dla-vakcinovanih-skilki-grosej-vze-vitratili-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379986-tisaca-dla-vakcinovanih-skilki-grosej-vze-vitratili-ukrainci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380015-u-vakcinovanih-busternou-dozou-bude-novij-covidsertifikat-ak-otrimati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380015-u-vakcinovanih-busternou-dozou-bude-novij-covidsertifikat-ak-otrimati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379811-rtuti-nemae-de-podivitisa-skladovi-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379811-rtuti-nemae-de-podivitisa-skladovi-covidvakcin.html


 

Понад 36 тисяч українців вакцинувалися за 

добу проти COVID-19 

За минулу добу в Україні 36 289 людей було 

вакциновано проти COVID-19.

 

УКРАЇНА 

 

Артем Шевченко звільнився із МВС 

Артем Шевченко поінформував, що закінчив 
працювати на посаді директора Департаменту 

комунікації Міністерства внутрішніх справ 

України. 

 

 

Повернути Бандері звання Героя України 

неможливо юридично - В’ятрович 

Повернути звання Героя України політичному 

діячу, теоретику та ідеологу українського 

національного руху ХХ століття, голові 
Проводу ОУН(б) Степану Бандері неможливо з 

юридичного погляду. 

 

 

У Миколаївську інфекційну лікарню не 

пустили нову очільницю, призначену ОДА 

У Миколаєві новопризначену в. о. директора 
обласного Центру лікування інфекційних 

захворювань Ярославу Студзінську трудовий 

колектив не пустив на робоче місце. 
Працівники лікарні заявили, що її призначення 

незаконне. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379543-ponad-36-tisac-ukrainciv-vakcinuvalisa-za-dobu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379543-ponad-36-tisac-ukrainciv-vakcinuvalisa-za-dobu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379967-artem-sevcenko-zvilnivsa-iz-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3379967-artem-sevcenko-zvilnivsa-iz-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379886-povernuti-banderi-zvanna-geroa-ukraini-nemozlivo-uridicno-vatrovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379886-povernuti-banderi-zvanna-geroa-ukraini-nemozlivo-uridicno-vatrovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379879-u-mikolaivsku-infekcijnu-likarnu-ne-pustili-novu-ocilnicu-priznacenu-oda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379879-u-mikolaivsku-infekcijnu-likarnu-ne-pustili-novu-ocilnicu-priznacenu-oda.html


 

У Раді зареєстрували законопроєкт про 

сурогатне материнство 

У Верховній Раді зареєстрований урядовий 
законопроєкт № 6475 про допоміжні 

репродуктивні технології (ДРТ), який 

законодавчо врегульовує процедуру 

сурогатного материнства в Україні. 

 

У мережі з’явилися кадри обвалу будинку в 

Харкові ВІДЕО 

З'явилося відео з моментом обвалу стіни 

нежитлового будинку в Основ’янському районі 
Харкова, яке свідчить, що будівля мала значні 

тріщини.

 

ЕКОНОМІКА 

 

На початок року в сховищах було 13,5 

мільярда кубів газу - Укртрансгаз 

Станом на 1 січня у підземних сховищах газу 

(ПСГ) зберігалося 13,5 млрд кубометрів 

"блакитного палива". 

 

 

Галущенко зустрівся з Квін – говорили про 

енергетичні загрози 

Міністр енергетики України Герман 

Галущенко під час зустрічі з тимчасовою 

повіреною у справах США в Україні Крістіною 

Квін обговорили питання сталого проходження 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379989-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-surogatne-materinstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379989-u-radi-zareestruvali-zakonoproekt-pro-surogatne-materinstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379963-u-merezi-zavilisa-kadri-obvalu-budinku-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379963-u-merezi-zavilisa-kadri-obvalu-budinku-v-harkovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379833-na-pocatok-roku-v-shovisah-bulo-135-milarda-kubiv-gazu-ukrtransgaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379833-na-pocatok-roku-v-shovisah-bulo-135-milarda-kubiv-gazu-ukrtransgaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380013-galusenko-zustrivsa-z-kvin-govorili-pro-energeticni-zagrozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380013-galusenko-zustrivsa-z-kvin-govorili-pro-energeticni-zagrozi.html


 

Регулювання цін на газ для бізнесу несе 

ризики для енергетики – експерти 

Асоціація газовидобувних компаній України 
(АГК) вважає, що регулювання цін на газ для 

підприємств може поглибити енергетичну 

кризу в країні. 

 

 

На ТЕС накопичили понад 503 тисячі тонн 

вугілля – Укренерго 

Запаси вугілля на складах теплоелектростанцій 

(ТЕС) станом на 4 січня 2022 року становлять 

503,3 тис. тонн.  

 

Угоди про «промисловий безвіз» із ЄС у 2022 

році не буде - Стефанішина 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України Ольга 

Стефанішина заявляє, що угода про 
"промисловий безвіз" із Європейським Союзом 

не буде укладена у 2022 році. 

 

 

Підвищення пенсій: кому з 1 січня 

перерахували виплати ІНФОГРАФІКА 

Пенсійний фонд України провів перерахунки 
пенсій у зв’язку із втратою годувальника та 

пенсій по інвалідності особам із числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській атомній електростанції. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379889-reguluvanna-cin-na-gaz-dla-biznesu-nese-riziki-dla-energetiki-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379889-reguluvanna-cin-na-gaz-dla-biznesu-nese-riziki-dla-energetiki-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379925-na-tes-nakopicili-ponad-503-tisaci-tonn-vugilla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379925-na-tes-nakopicili-ponad-503-tisaci-tonn-vugilla-ukrenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379738-ugodi-pro-promislovij-bezviz-iz-es-u-2022-roci-ne-bude-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379738-ugodi-pro-promislovij-bezviz-iz-es-u-2022-roci-ne-bude-stefanisina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379983-pidvisenna-pensij-komu-z-1-sicna-pererahuvali-viplati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379983-pidvisenna-pensij-komu-z-1-sicna-pererahuvali-viplati.html


 

ФДМУ продає Одеський завод 

шампанських вин 

Фонд державного майна виставляє на продаж 
Одеський завод шампанських вин за стартовою 

ціною у 87,4 млн грн.  

 

 

Україна – на четвертому місці за 

поставками агропродукції до ЄС ДОПОВІДЬ  

За даними моніторингу обсягів торгівлі 

сільськогосподарськими товарами у період з 
січня по вересень 2021 року Україна посідає 

четверту позицію серед

 

 

Уряд оприлюднив список членів наглядової 

ради Укрзалізниці 

Кабінет Міністрів затвердив переможців 

конкурсу на посади членів наглядової ради 
акціонерного товариства “Українська 

залізниця”.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Лавренчука затримали в Італії не за 

«червоною картою» Інтерполу - Денісова 

Затримання українського режисера Євгена 
Лавренчука в Італії свідчить про зловживання 

Росією статутом Інтерполу і неправомірне його 

використання як інструменту гібридної війни 

для переслідувань українців.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379747-fdmu-prodae-odeskij-zavod-sampanskih-vin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379747-fdmu-prodae-odeskij-zavod-sampanskih-vin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379859-ukraina-na-cetvertomu-misci-za-postavkami-agroprodukcii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379859-ukraina-na-cetvertomu-misci-za-postavkami-agroprodukcii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379871-urad-opriludniv-spisok-cleniv-nagladovoi-radi-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379871-urad-opriludniv-spisok-cleniv-nagladovoi-radi-ukrzaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380019-lavrencuka-zatrimali-v-italii-ne-za-cervonou-kartou-interpolu-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380019-lavrencuka-zatrimali-v-italii-ne-za-cervonou-kartou-interpolu-denisova.html


 

Віцемаршалок польського Сейму стала 

ментором засудженого окупантами 

журналіста з Криму 

Віцемаршалок Сейму Польщі Малґожата 

Ґосєвська в межах адвокаційної кампанії МЗС 

України стала ментором незаконно 

засудженого російською окупаційною владою 
кримського громадянського журналіста 

Марлена Асанова.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Поліція затримала киянина, який 

«замінував» КМДА 

Поліція затримала чоловіка через неправдиве 

повідомлення про замінування Київської 

міської державної адміністрації.

 

 

На території «Азовсталі» у Маріуполі 

виявили тіла трьох молодих людей 

У Маріуполі на території металургійного 

комбінату «Азовсталь» 4 січня виявлено тіла 

трьох молодих людей. 

 

У дачному будинку на Одещині виявили 

п'ять тіл, у тому числі трьох дітей 

Правоохоронці встановлюють обставини 

загибелі п'ятьох людей в Одеському районі 

Одеської області.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3379891-vicemarsalok-polskogo-sejmu-stala-mentorom-zasudzenogo-okupantami-zurnalista-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3379891-vicemarsalok-polskogo-sejmu-stala-mentorom-zasudzenogo-okupantami-zurnalista-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3379891-vicemarsalok-polskogo-sejmu-stala-mentorom-zasudzenogo-okupantami-zurnalista-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3379891-vicemarsalok-polskogo-sejmu-stala-mentorom-zasudzenogo-okupantami-zurnalista-z-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3379993-policia-zatrimala-kianina-akij-zaminuvav-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3379993-policia-zatrimala-kianina-akij-zaminuvav-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380041-na-teritorii-azovstali-u-mariupoli-viavili-tila-troh-molodih-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380041-na-teritorii-azovstali-u-mariupoli-viavili-tila-troh-molodih-ludej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380045-u-dacnomu-budinku-na-odesini-viavili-pat-til-u-tomu-cisli-troh-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380045-u-dacnomu-budinku-na-odesini-viavili-pat-til-u-tomu-cisli-troh-ditej.html


 

У Харкові демонтували «Стоунхендж» за 1,5 

мільйона, який обурив соцмережі ВІДЕО 

В Індустріальному районі Харкова 
демонтували об'єкт із бетонних блоків 

«Скіфська спадщина», який викликав обурення 

в соцмережах. 

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українці дочекаються свого Золотого віку, 

тільки якщо будуть працювати і не падати 

духом - Євген Головаха, директор Інституту 

соціології НАН України ІНТЕРВ'Ю 

"Світ мене таки спіймав", – перефразував 
Євген Головаха популярний вислів Григорія 
Сковороди, приймаючи мої вітання з приводу 
обрання – призначення його на посаду 
директора Інституту соціології НАН України.

 

Посол Китаю в Україні Фань Сяньжун: 

Політична взаємодовіра – основа міцної 

китайсько-української дружби 

До тридцятиріччя встановлення 
дипломатичних відносин між Китаєм та 

Україною

 

 

Сільським ФОПам касові апарати не 

потрібні 

Профільний фінансовий Комітет ВРУ 

роз’яснив найпоширеніші проблемні питання 

застосування касових апаратів з 1 січня 2022

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379873-u-harkovi-demontuvali-stounhendz-za-15-miljona-akij-oburiv-socmerezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379873-u-harkovi-demontuvali-stounhendz-za-15-miljona-akij-oburiv-socmerezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379915-evgen-golovaha-direktor-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379915-evgen-golovaha-direktor-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379915-evgen-golovaha-direktor-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379915-evgen-golovaha-direktor-institutu-sociologii-nan-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379593-posol-kitau-v-ukraini-fan-sanzun-politicna-vzaemodovira-osnova-micnoi-kitajskoukrainskoi-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379593-posol-kitau-v-ukraini-fan-sanzun-politicna-vzaemodovira-osnova-micnoi-kitajskoukrainskoi-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379593-posol-kitau-v-ukraini-fan-sanzun-politicna-vzaemodovira-osnova-micnoi-kitajskoukrainskoi-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3379593-posol-kitau-v-ukraini-fan-sanzun-politicna-vzaemodovira-osnova-micnoi-kitajskoukrainskoi-druzbi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379997-silskim-fopam-kasovi-aparati-ne-potribni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379997-silskim-fopam-kasovi-aparati-ne-potribni.html


 

Фінансова і валютна системи України: рік 

2021-й. Пандемічний, кризовий 

Укрінформ проаналізував основні 
макрофінансові показники минулого року й 

зібрав прогнози експертів щодо 2022-го

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Мадонна святкувала Новий рік у сяючій 

балаклаві від українського дизайнера ФОТО 

Поп-діва Мадонна доповнила свій новорічний 
лук розшитою кристалами балаклавою від 

українського дизайнера Руслана Багінського. 

 

 

Переплутали зиму з весною: на Закарпатті 

зацвіли підсніжники ФОТО 

На Закарпатті чоловік сфотографував та виклав 

у мережу перші в 2022 році підсніжники. Квіти 

зацвіли біля його будинку у Сваляві.

  

 

Львів’ян і гостей міста запрошують на 

автентичне Різдво 

У Музеї народної архітектури та побуту ім. 

Климентія Шептицького м. Львова 7- 8 січня 

пройде свято автентичного та сімейного Різдва. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379681-finansova-i-valutna-sistemi-ukraini-rik-2021j-pandemicnij-krizovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3379681-finansova-i-valutna-sistemi-ukraini-rik-2021j-pandemicnij-krizovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3379995-madonna-zavilas-u-saucij-balaklavi-vid-ukrainskogo-dizajnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3379995-madonna-zavilas-u-saucij-balaklavi-vid-ukrainskogo-dizajnera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379949-pereplutali-zimu-z-vesnou-na-zakarpatti-zacvili-pidsnizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379949-pereplutali-zimu-z-vesnou-na-zakarpatti-zacvili-pidsnizniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3379798-lvivan-i-gostej-mista-zaprosuut-na-avtenticne-rizdvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-yakisne-zhyttia/3379798-lvivan-i-gostej-mista-zaprosuut-na-avtenticne-rizdvo.html


 

«Дія» сповіщатиме про перевірку банками 

кредитної історії 

У застосунку "Дія" з’явилася нова послуга — 
сповіщення про зміну і перевірку кредитної 

історії.

  

 

«єПідтримка» в дії: Зросли продажі 

книгарень і запит на українську книжку 

Видавці й представники книгарень 

сподіваються, що ця тенденція збережеться і в 

2022 році 

 

Належав 25-річному чоловіку: у Тернополі 

археологи сканували череп, якому три 

тисячі років ФОТО 

Знайдений на Тернопільщині людський череп, 

вік якого – три тисячоліття, сканували 

археологи в одній із клінік Тернополя.

 

 

Вчені знайшли зв'язок між курінням та 

депресією 

Вчені з університету Фінляндії виявили, що 

чим сильніша у людини залежність від 

нікотину, тим більше у неї симптомів депресії.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3379998-dia-spovisatime-pro-perevirku-bankami-kreditnoi-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3379998-dia-spovisatime-pro-perevirku-bankami-kreditnoi-istorii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3378462-epidtrimka-v-dii-zrosli-prodazi-knigaren-i-zapit-na-ukrainsku-knizku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3378462-epidtrimka-v-dii-zrosli-prodazi-knigaren-i-zapit-na-ukrainsku-knizku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379600-nalezav-25ricnomu-coloviku-u-ternopoli-arheologi-skanuvali-cerep-akomu-tri-tisaci-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379600-nalezav-25ricnomu-coloviku-u-ternopoli-arheologi-skanuvali-cerep-akomu-tri-tisaci-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379600-nalezav-25ricnomu-coloviku-u-ternopoli-arheologi-skanuvali-cerep-akomu-tri-tisaci-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3379600-nalezav-25ricnomu-coloviku-u-ternopoli-arheologi-skanuvali-cerep-akomu-tri-tisaci-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379659-vceni-znajsli-zvazok-miz-kurinnam-ta-depresieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379659-vceni-znajsli-zvazok-miz-kurinnam-ta-depresieu.html


 

Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня 

В Україні 5 січня розпочнеться реєстрація на 

пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

  

 

Режисер «Роксолани» каже, що прем'єру 

мультфільму відклали 

Новий мультфільм “Роксолана” від української 
кіностудії Animagrad, прем’єра якого була 

заявлена на 2022 рік, можуть перенести на 

2024-ий.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379726-reestracia-na-probne-zno-startue-5-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3379726-reestracia-na-probne-zno-startue-5-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380005-reziser-roksolani-kaze-so-premeru-multfilmu-vidklali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380005-reziser-roksolani-kaze-so-premeru-multfilmu-vidklali.html

