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ТОП  

 

Поділ Європи, на кшталт «нової Ялти», є 

неможливим - Боррель 

Новий поділ Європи між світовими силами, на 

кшталт «нової Ялти», є неможливим, тож всі 

питання європейської безпеки мають 

вирішуватися за участю європейців, а також 

України, яка є частиною Європи.

 

Конфлікт на кордоні України 

поглиблюється – Боррель 

Конфлікт, який вже майже вісім років поспіль 

несе страждання народу України та забирає 

людські життя, є частиною швидких змін, що 

відбуваються у глобальній геополітиці

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380506-usi-pitanna-evropejskoi-bezpeki-maut-virisuvatisa-za-ucastu-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380506-usi-pitanna-evropejskoi-bezpeki-maut-virisuvatisa-za-ucastu-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380599-konflikt-na-kordoni-ukraini-poglibluetsa-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380599-konflikt-na-kordoni-ukraini-poglibluetsa-borrel.html


 

 

Казахстан: фініш Назарбаєва. Але з ким тоді 

домовлятися Токаєву? Аналітика 

На третій день небачених по силі протестів 

невідомо, хто їх очолює. Для Росії – це 

проблема. Чи значить це, що Україні трошки 

полегшає

 

«АрселорМіттал» заявляє, що прокуратура 

заблокувала його рахунки 

Офіс Генерального прокурора спільно із 

Шевченківським судом міста Київа 

заблокували кошти на рахунках компанії 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР).

 

Росія затримує експорт морем з України - 

кораблі стоять майже по дві доби. Карта 

грудні середня тривалість штучного утримання 

з боку РФ суден, що йдуть до українських 

портів Азовського моря, склала понад 20 

годин, а для суден, що йдуть із Маріуполя, 

Бердянська з експортними вантажами - 

45,5 години.

 

Українці не звертались до посольства у 

Казахстані щодо загрози їхньому життю 

Українські громадяни наразі не зверталися до 

посольства України в Казахстані з 

повідомлення щодо прямої загрози їхньому 

життю та безпеці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380545-kazahstan-finis-nazarbaeva-ale-z-kim-todi-domovlatisa-tokaevu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380545-kazahstan-finis-nazarbaeva-ale-z-kim-todi-domovlatisa-tokaevu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380551-arselormittal-krivij-rig-zaavlae-so-prokuratura-zablokuvala-jogo-rahunki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380551-arselormittal-krivij-rig-zaavlae-so-prokuratura-zablokuvala-jogo-rahunki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380384-rosia-zatrimue-eksport-morem-z-ukraini-korabli-stoat-majze-po-dvi-dobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380384-rosia-zatrimue-eksport-morem-z-ukraini-korabli-stoat-majze-po-dvi-dobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380525-ukrainci-ne-zvertalis-do-posolstva-u-kazahstani-sodo-zagrozi-ihnomu-zittu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380525-ukrainci-ne-zvertalis-do-posolstva-u-kazahstani-sodo-zagrozi-ihnomu-zittu.html


 

На Одещині вимагають покарати депутата 

за новорічне привітання «з Путіним» 

Депутат Одеської облради Андрій Бабенко 

оприлюднив заяву до Управління СБУ та ГУ 

НП в Одеській області щодо притягнення до 

відповідальності за провокаційне новорічне 

привітання болградського депутата райради 

Віталія Градінара.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Росія не має права голосу в питанні 

відносин України та ЄС – Кулеба 

Україна та Євросоюз єдині в тому, що Росія не 

має права ділити Європу на зони впливу і не 

має права голосу у визначенні характеру 

відносин між Україною та ЄС.

 

Український конгресовий комітет закликав 

Байдена збільшити військову допомогу 

Україні 

УККА - найбільша представницька організація 

американців українського походження - 

закликав Білий дім збільшити військову 

допомогу Україні та вжити додаткові заходи 

щодо нейтралізації агресивної 

дезінформаційної кампанії Росії.

 

У Берліні не коментують створення 

військової консультативної та навчальної 

місії ЄС в Україні 

У Берліні не коментують пропозицію щодо 

створення військової консультативної та 

навчальної місії ЄС в Україні.

 

КОРОНАВІРУС 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380428-na-odesini-vimagaut-pokarati-deputata-za-novoricne-privitanna-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380428-na-odesini-vimagaut-pokarati-deputata-za-novoricne-privitanna-z-putinim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380512-rosia-ne-mae-prava-golosu-v-pitanni-vidnosin-ukraini-ta-es-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380512-rosia-ne-mae-prava-golosu-v-pitanni-vidnosin-ukraini-ta-es-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3380413-ukrainskij-kongresovij-komitet-zaklikav-bajdena-zbilsiti-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3380413-ukrainskij-kongresovij-komitet-zaklikav-bajdena-zbilsiti-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3380413-ukrainskij-kongresovij-komitet-zaklikav-bajdena-zbilsiti-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3380413-ukrainskij-kongresovij-komitet-zaklikav-bajdena-zbilsiti-vijskovu-dopomogu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380464-u-berlini-ne-komentuut-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380464-u-berlini-ne-komentuut-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380464-u-berlini-ne-komentuut-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3380464-u-berlini-ne-komentuut-stvorenna-vijskovoi-konsultativnoi-ta-navcalnoi-misii-es-v-ukraini.html


 

Україні вистачить COVID-препаратів для 

ревакцинації - Зеленський 

Президент Володимир Зеленський запевнив у 

надійності всіх нині доступних для українців 

вакцин проти COVID-19 та пообіцяв достатню 

їх кількість для ревакцинації.

 

За добу проти коронавірусу вакцинували 

понад 102 тисячі українців 

В Україні 4 січня проти COVID-19 

вакцинували 102 478 людей.

 

Усі області лишаються в «жовтій» зоні, 

найвищий рівень захворюваності – у Києві. 

Таблиця 

Станом на 5 січня в усіх регіонах України 

встановлено жовтий рівень епідемічної 

небезпеки.

 

У нападника збірної України Яремчука - 

коронавірус 

В минулому році український форвард 

«Бенфіки» вже перехворів на COVID-19.

 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380324-ukraini-vistacit-covidpreparativ-dla-revakcinacii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380324-ukraini-vistacit-covidpreparativ-dla-revakcinacii-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380151-za-dobu-proti-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-102-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380151-za-dobu-proti-koronavirusu-vakcinuvali-ponad-102-tisaci-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380215-usi-oblasti-lisautsa-v-zovtij-zoni-najvisij-riven-zahvoruvanosti-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380215-usi-oblasti-lisautsa-v-zovtij-zoni-najvisij-riven-zahvoruvanosti-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380215-usi-oblasti-lisautsa-v-zovtij-zoni-najvisij-riven-zahvoruvanosti-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380215-usi-oblasti-lisautsa-v-zovtij-zoni-najvisij-riven-zahvoruvanosti-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3380582-u-napadnika-zbirnoi-ukraini-romana-aremcuka-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3380582-u-napadnika-zbirnoi-ukraini-romana-aremcuka-koronavirus.html


 

Зеленський підписав закон про 

трансплантацію 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про врегулювання питань трансплантації 

анатомічних матеріалів людині, зокрема щодо 

оплати та надання прижиттєвої згоди або 

незгоди на донорство.

 

Як виготовляють колючий дріт для кордону 

з Білоруссю 

Державна прикордонна служба України 

виготовила на власних потужностях майже 

2000 бухт колючого дроту для встановлення на 

кордоні з Білоруссю.

 

Руйнування будинку в Харкові: у мерії 

заявляють про ризик нових обвалів 

У Харкові на території заводу «Оргтехніка», де 

вранці 1 січня стався обвал чотириповерхової 

будівлі, є ризик нових руйнувань через 

незаконні будівельні роботи.

 

У Миколаєві другий день не пускають на 

роботу в.о. директора інфекційної лікарні. 

Відео 

У Миколаєві другий день триває конфлікт між 

трудовим колективом та призначеним 

облдержадміністрацією виконувачем 

обов’язків директора обласного Центру 

лікування інфекційних захворювань 

Ярославою Студзінською.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380424-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-transplantaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380424-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-transplantaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380367-ak-vigotovlaut-kolucij-drit-dla-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380367-ak-vigotovlaut-kolucij-drit-dla-kordonu-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380571-rujnuvanna-budinku-v-harkovi-u-merii-zaavlaut-pro-rizik-novih-obvaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380571-rujnuvanna-budinku-v-harkovi-u-merii-zaavlaut-pro-rizik-novih-obvaliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380336-u-mikolaevi-drugij-den-ne-puskaut-na-robotu-vo-direktora-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380336-u-mikolaevi-drugij-den-ne-puskaut-na-robotu-vo-direktora-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380336-u-mikolaevi-drugij-den-ne-puskaut-na-robotu-vo-direktora-infekcijnoi-likarni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380336-u-mikolaevi-drugij-den-ne-puskaut-na-robotu-vo-direktora-infekcijnoi-likarni.html


 

Паводок на Закарпатті: підтоплені дороги, 

понад 300 дворів та теплиці. Фото 

На Закарпатті паводок підтопив вже понад 300 

дворогосподарств, вода перелилася через 

дороги місцевого значення та затопила 

тепличні господарства у селі Вільхівка.

 

Мобільні підрозділи Ощадбанку біля лінії 

розмежування запрацюють з 10 січня 

Мобільні підрозділи Ощадбанку біля лінії 

розмежування в Луганській та Донецькій 

областях відновлять роботу у штатному 

режимі з 10 січня

 

ЕКОНОМІКА 

 

Торік Фонд соцстрахування виплатив 5 

мільярдів декретних 

У минулому році Фонд соціального 

страхування України профінансував понад 5 

мільярдів гривень допомог по вагітності та 

пологах для працюючих українок.

 

Укренерго побудує 1,5 тисячі кілометрів 

волоконно-оптичних ліній зв’язку. 

Інфографіка 

НЕК "Укренерго" розпочала будівництво 

волоконно-оптичної лінії зв’язку довжиною 

1525 км, яка пройде через 10 областей. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380580-pavodok-na-zakarpatti-pidtopleni-dorogi-ponad-300-dvoriv-ta-teplici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380580-pavodok-na-zakarpatti-pidtopleni-dorogi-ponad-300-dvoriv-ta-teplici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380620-mobilni-pidrozdili-osadbanku-bila-linii-rozmezuvanna-zapracuut-z-10-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380620-mobilni-pidrozdili-osadbanku-bila-linii-rozmezuvanna-zapracuut-z-10-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380539-torik-fond-socstrahuvanna-viplativ-5-milardiv-dekretnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380539-torik-fond-socstrahuvanna-viplativ-5-milardiv-dekretnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380516-ukrenergo-pobudue-15-tisaci-kilometriv-volokonnoopticnih-linij-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380516-ukrenergo-pobudue-15-tisaci-kilometriv-volokonnoopticnih-linij-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380516-ukrenergo-pobudue-15-tisaci-kilometriv-volokonnoopticnih-linij-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380516-ukrenergo-pobudue-15-tisaci-kilometriv-volokonnoopticnih-linij-zvazku.html


 

Україна з початку року відновила транзит 

газу до Румунії 

З початку 2022 року відновився транзит 

природного газу через Українську територію 

до Румунії. 

 

Цьогоріч будуть реалізовані два проєкти 

трансформації вугільних регіонів 

На 2022 рік запланований старт проєктів 

трансформації вугільних регіонів у 

Червонограді (Львівська область) та 

Мирнограді (Донецька область).

 

Уряд встановив плату за доступ до 

відомостей Єдиної е-системи у сфері 

будівництва 

Кабінет Міністрів України встановив плату за 

доступ до даних Єдиної державної електронної 

системи у сфері будівництва у розмірі 110 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян на місяць.

 

Укрзалізниця оголосила тендер на 

закупівлю 30 плацкартних вагонів 

АТ “Укрзалізниця” оголосило тендер на 

закупівлю 30 плацкартних вагонів, на черзі — 

старт закупівлі ще 70 вагонів для денного 

сполучення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380503-ukraina-z-pocatku-roku-vidnovila-tranzit-gazu-do-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380503-ukraina-z-pocatku-roku-vidnovila-tranzit-gazu-do-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380487-cogoric-budut-realizovani-2-proekti-transformacii-vugilnih-regioniv-galusenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380487-cogoric-budut-realizovani-2-proekti-transformacii-vugilnih-regioniv-galusenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380361-urad-vstanoviv-platu-za-dostup-do-vidomostej-edinoi-esistemi-u-sferi-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380361-urad-vstanoviv-platu-za-dostup-do-vidomostej-edinoi-esistemi-u-sferi-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380361-urad-vstanoviv-platu-za-dostup-do-vidomostej-edinoi-esistemi-u-sferi-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380361-urad-vstanoviv-platu-za-dostup-do-vidomostej-edinoi-esistemi-u-sferi-budivnictva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380258-ukrzaliznica-ogolosila-tender-na-zakupivlu-30-plackartnih-vagoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380258-ukrzaliznica-ogolosila-tender-na-zakupivlu-30-plackartnih-vagoniv.html


 

Детінізація принесла бюджету понад 50 

мільярдів - Гетманцев 

За рахунок детінізації економіки в бюджет 

вдалося зібрати більш як 50 млрд грн.

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ  

 

Політв’язень Сервер Мустафаєв закликає 

ЗМІ розповідати про репресії в окупованому 

Криму 

Політв’язень Кремля, активіст і громадянський 

журналіст Сервер Мустафаєв висловлює 

вдячність журналістам за привернення уваги 

до долі політв’язнів та їхніх родин і закликає 

ЗМІ більше розповідати про тих, кому Росія 

«огульно навішує ярлики «терористів» і 

«екстремістів».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Держзрада Поклонської та Аксьонова: 

справу розглядатиме київський райсуд 

Київський апеляційний суд визначив 

підсудність кримінального провадження щодо 

низки високопосадовців окупаційної влади 

Російської Федерації в Криму за Деснянським 

райсудом столиці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380232-detinizacia-prinesla-budzetu-ponad-50-milardiv-getmancev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3380232-detinizacia-prinesla-budzetu-ponad-50-milardiv-getmancev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380421-politvazen-server-mustafaev-zaklikae-zmi-rozpovidati-pro-represii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380421-politvazen-server-mustafaev-zaklikae-zmi-rozpovidati-pro-represii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380421-politvazen-server-mustafaev-zaklikae-zmi-rozpovidati-pro-represii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380421-politvazen-server-mustafaev-zaklikae-zmi-rozpovidati-pro-represii-v-okupovanomu-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380523-derzzrada-poklonskoi-ta-aksonova-spravu-rozgladatime-kiivskij-rajsud.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3380523-derzzrada-poklonskoi-ta-aksonova-spravu-rozgladatime-kiivskij-rajsud.html


 

В Одесі суддя оштрафував забіяку і радив 

прочитати «Полліану» 

Суддя Малиновського райсуду Одеси 

Олександр Гарський засудив 

обвинувачуваного у побитті чоловіка до 

штрафу розміром 850 грн і рекомендував йому 

прочитати роман американської письменниці 

Елеонор Портер «Полліана».

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

 

Анастасія Мухіна, колишня заручниця 

«ЛНР» Інтерв’ю 
На допити возили двічі на тиждень -  руками 

не били, але так кидали об стіну, що я по ній 

сповзала. 

 

Як Путін «відповзає» від свого 

ультиматуму, відкинутого Заходом 

Заява п’ятьох ядерних держав. Для чого 

постійні члени Ради безпеки ООН підтвердили 

свої зобов’язання щодо незастосування ядерної 

зброї

 

 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380588-v-odesi-sudda-ostrafuvav-zabiaku-i-radiv-procitati-pollianu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3380588-v-odesi-sudda-ostrafuvav-zabiaku-i-radiv-procitati-pollianu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378485-anastasia-muhina-kolisna-zarucnica-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3378485-anastasia-muhina-kolisna-zarucnica-lnr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380314-ak-putin-vidpovzae-vid-svogo-ultimatumu-vidkinutogo-zahodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3380314-ak-putin-vidpovzae-vid-svogo-ultimatumu-vidkinutogo-zahodom.html


 

Як не загубити дитину в натовпі – поради 

поліції 

У поліції надали поради батькам, як не 

загубити дитину в натовпі та що робити, якщо 

все ж втратили її з поля зору.

 

Кожен другий чоловік готовий вступити до 

тероборони. Опитування 

В Україні 49% чоловіків готові взяти участь в 

територіальній обороні. Водночас серед жінок 

таких лише 18%.

 

Якщо сімейний лікар у відпустці: куди 

звертатися і як отримати е-рецепт 

У Національній службі здоров'я пояснили, що 

робити якщо сімейний лікар перебуває у 

відпустці.

 

Зйомки кіно в Україні: Зеленський підписав 

закон про держсубсидії іноземцям 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про розблокування права на державну 

субсидію для іноземців при виробництві 

фільмів на території України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380377-ak-ne-zagubiti-ditinu-v-natovpi-poradi-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380377-ak-ne-zagubiti-ditinu-v-natovpi-poradi-policii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380531-kozen-drugij-colovik-gotovij-vstupiti-do-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380531-kozen-drugij-colovik-gotovij-vstupiti-do-teroboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380189-akso-simejnij-likar-u-vidpustci-kudi-zvertatisa-i-ak-otrimati-erecept.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3380189-akso-simejnij-likar-u-vidpustci-kudi-zvertatisa-i-ak-otrimati-erecept.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380457-zjomki-kino-v-ukraini-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-derzsubsidii-inozemcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380457-zjomki-kino-v-ukraini-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-derzsubsidii-inozemcam.html


 

«Вікі любить Землю»: серед найкращих 

світлин 2021 року - українська 

Фотоконкурс «Вікі любить Землю» 2021 

оголосив результати міжнародної частини, 

відповідно до яких серед 15 найкращих у світі 

фотографій є світлина з України.

 

Пісня «Шум» від Go_A потрапила до трійки 

найпопулярніших на Євробаченні 

Пісня «Шум» українського гурту Go_A, з якою 

вони брали участь у Євробаченні-2021, 

потрапила до трійки найкращих композицій за 

всю історію конкурсу.

 

З карильйонів на вежі канадського 

парламенту заграють українські колядки 

Цього тижня на площі навпроти будівлі 

федерального парламенту Канади в Оттаві 

звучатимуть українські колядки. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380398-viki-lubit-zemlu-sered-najkrasih-svitlin-2021-roku-ukrainska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380398-viki-lubit-zemlu-sered-najkrasih-svitlin-2021-roku-ukrainska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380224-pisna-sum-vid-goa-potrapila-do-trijki-najpopularnisih-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380224-pisna-sum-vid-goa-potrapila-do-trijki-najpopularnisih-na-evrobacenni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380157-z-kariljoniv-na-vezi-kanadskogo-parlamentu-zagraut-ukrainski-koladki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3380157-z-kariljoniv-na-vezi-kanadskogo-parlamentu-zagraut-ukrainski-koladki.html

