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Перемовини в Брюсселі: до агресора не 

можна повертатися спиною 

До серії переговорів «Цивілізований світ – 

агресивна позасистемна Росія» 9,10, 12 і 13 

січня всі країни та міжнародні організації, які 

протистоять російській агресії та 

«ультимативному» хамству, підійшли без 

ілюзій.

 

 

«Півтори години з чотирьох обговорювали 

Україну»: як коментують у Москві 

засідання Росія-НАТО 

Про це заступник міністра закордонних справ 

РФ Олександр Грушко заявив під час брифінгу 

за підсумками зустрічі, повідомляє 

кореспондент Укрінформу.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383995-peremovini-v-brusseli-do-agresora-ne-mozna-povertatisa-spinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383995-peremovini-v-brusseli-do-agresora-ne-mozna-povertatisa-spinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384003-pivtori-godini-z-cotiroh-obgovoruvali-ukrainu-ak-komentuut-u-moskvi-zasidanna-rosianato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384003-pivtori-godini-z-cotiroh-obgovoruvali-ukrainu-ak-komentuut-u-moskvi-zasidanna-rosianato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384003-pivtori-godini-z-cotiroh-obgovoruvali-ukrainu-ak-komentuut-u-moskvi-zasidanna-rosianato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3384003-pivtori-godini-z-cotiroh-obgovoruvali-ukrainu-ak-komentuut-u-moskvi-zasidanna-rosianato.html


 

 

Адвокати Порошенка просять суд 

призначити засідання на 17 січня 

Захист народного депутата, експрезидента 

Петра Порошенка просить суд призначити 

засідання з обрання йому запобіжного заходу 

на 17 січня, коли політик повернеться в 

Україну.

 

Цукор, гречка і не тільки: в Україні 

тимчасово ввели регулювання цін на деякі 

продукти 

Кабінет Міністрів на період дії карантину 

тимчасово встановив граничний рівень 

торговельної надбавки у 10% на деякі 

продукти харчування.

 

Уряд ухвалив постанову про підвищення 

зарплати медикам 

Міністерство охорони здоров'я спільно з 

колегами розробило проєкт постанови щодо 

деяких питань оплати праці медичних 

працівників закладів охорони здоров'я. Ця 

постанова розповсюджується на всі державні 

та комунальні заклади охорони здоров'я, а 

також установи та підприємства, які уклали 

договір з НСЗУ.

 

 

В Україні за добу «замінували» в різних 

містах 600 об'єктів - поліція 

До Національної поліції за добу надійшло 

дев'ять неправдивих повідомлень про 

мінування 600 об'єктів у різних містах України.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383802-advokati-porosenka-prosat-sud-priznaciti-zasidanna-na-17-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383802-advokati-porosenka-prosat-sud-priznaciti-zasidanna-na-17-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383703-cukor-grecka-i-ne-tilki-v-ukraini-timcasovo-vveli-reguluvanna-cin-na-deaki-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383703-cukor-grecka-i-ne-tilki-v-ukraini-timcasovo-vveli-reguluvanna-cin-na-deaki-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383703-cukor-grecka-i-ne-tilki-v-ukraini-timcasovo-vveli-reguluvanna-cin-na-deaki-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383703-cukor-grecka-i-ne-tilki-v-ukraini-timcasovo-vveli-reguluvanna-cin-na-deaki-produkti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383706-urad-uhvaliv-postanovu-pro-pidvisenna-zarplati-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383706-urad-uhvaliv-postanovu-pro-pidvisenna-zarplati-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383949-v-ukraini-za-dobu-zaminuvali-v-riznih-mistah-600-obektiv-policia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383949-v-ukraini-za-dobu-zaminuvali-v-riznih-mistah-600-obektiv-policia.html


 

 

 

 

 

ІНТЕРВ’ЮГлава УГКЦ Святослав очікує, 

що Папа Римський говоритиме з главою 

РПЦ Кирилом про Україну 

Предстоятель УГКЦ, блаженніший Святослав 

вважає, що не варто боятися ймовірної зустрічі 

Папи Франциска та патріарха РПЦ Кирила, 

зокрема того, що ця зустріч буде зведена до 

вузько політичної мети.

 

 

Житомирському музею передали парфуми з 

ароматом космосу 

Національному музею космонавтики ім. С. 

Корольова у Житомирі передали парфуми з 

ароматом космосу та Місяця.

 

УКРАЇНА І СВІТ

 

Євросоюз і США підтвердили готовність 

покарати Росію за агресію проти України 

Генеральний секретар Європейської служби 

зовнішніх дій Стефано Санніно та заступник 

держ секретаря США Венді Шерман під час 

зустрічі у Брюсселі підтвердили координацію 

зусиль з реагування у випадку нової агресії 

Росії проти України. 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383556-glava-ugkc-svatoslav-spodivaetsa-so-papa-rimskij-govoritime-z-glavou-rpc-kirilom-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383556-glava-ugkc-svatoslav-spodivaetsa-so-papa-rimskij-govoritime-z-glavou-rpc-kirilom-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383556-glava-ugkc-svatoslav-spodivaetsa-so-papa-rimskij-govoritime-z-glavou-rpc-kirilom-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383556-glava-ugkc-svatoslav-spodivaetsa-so-papa-rimskij-govoritime-z-glavou-rpc-kirilom-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3383973-zitomirskomu-muzeu-peredali-parfumi-z-aromatom-kosmosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3383973-zitomirskomu-muzeu-peredali-parfumi-z-aromatom-kosmosu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383779-evrosouz-i-ssa-pidtverdili-gotovnist-pokarati-rosiu-za-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383779-evrosouz-i-ssa-pidtverdili-gotovnist-pokarati-rosiu-za-agresiu-proti-ukraini.html


 

 

У Сенаті США офіційно представили 

законопроєкт із новими санкціями проти 

Росії 

Голова Комітету з міжнародних відносин 

Сенату США Роберт Менендес разом з 25 

іншими демократами представили в середу 

проєкт закону про захист суверенітету України 

– 2022, що передбачає нові санкції проти РФ та 

додаткову підтримку України.

 

 

 

Москва заявила про відсутність «спільного 

порядку денного» з НАТО 

Заступник міністра закордонних справ РФ 

Олександр Грушко після засідання в Брюсселі 

Ради НАТО-Росія заявив про відсутність у 

сторін «спільного позитивного порядку 

денного».

 

 

 

Україна має право на самооборону, НАТО 

допомагає їй у цьому - Столтенберг 

НАТО надає практичну та політичну 

підтримку Україні та буде продовжувати такі 

зусилля для забезпечення права України на 

самооборону, при тому, що від України не 

надходить жодних загроз для безпеки Росії.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383977-u-senati-ssa-oficijno-predstavili-zakonoproekt-iz-novimi-sankciami-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383977-u-senati-ssa-oficijno-predstavili-zakonoproekt-iz-novimi-sankciami-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383977-u-senati-ssa-oficijno-predstavili-zakonoproekt-iz-novimi-sankciami-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383977-u-senati-ssa-oficijno-predstavili-zakonoproekt-iz-novimi-sankciami-proti-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383987-moskva-zaavila-pro-vidsutnist-spilnogo-poradku-dennogo-z-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383987-moskva-zaavila-pro-vidsutnist-spilnogo-poradku-dennogo-z-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383955-ukraina-mae-pravo-na-samooboronu-nato-dopomagae-ij-u-comu-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383955-ukraina-mae-pravo-na-samooboronu-nato-dopomagae-ij-u-comu-stoltenberg.html


 

Росія переслідує 130 українців з політичних 

та релігійних мотивів 

Російська Федерація переслідує 130 українців 

за політично-релігійними вмотивованими 

звинуваченнями.

БЕЗПЕКА 

 

Гармаш вважає успіхом дипломатії США 

залучення Росії до переговорів з НАТО 

Успіх американської дипломатії у переговорах 

з Росією з питань безпеки полягає в тому, що 

США розширили рамки процесу та змогли 

залучити президента РФ до діалогу з НАТО та 

ОБСЄ.

 

Військові РФ на окупованих територіях 

відпрацьовують «нові способи тактичних 

дій» 

Більш як 10 тисяч військовослужбовців 

мотострілкових з'єднань Південного 

військового округу РФ і підрозділів берегових 

військ Чорноморського флоту, Каспійської 

флотилії виведені на загальновійськові 

полігони РФ, Вірменії, а також в окупованих 

регіонах України та Грузії.

 

Стало відоме ім’я бійця, який вчора загинув 

у зоні ООС 

На Луганщині, в зоні Операції Об'єднаних сил, 

загинув 28-річний мешканець Миколаївської 

області Віктор Кучеренко. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383531-rosia-pereslidue-130-ukrainciv-z-politicnih-ta-religijnih-motiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383531-rosia-pereslidue-130-ukrainciv-z-politicnih-ta-religijnih-motiviv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383712-garmas-vvazae-uspihom-diplomatii-ssa-zalucenna-rosii-do-peregovoriv-z-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383712-garmas-vvazae-uspihom-diplomatii-ssa-zalucenna-rosii-do-peregovoriv-z-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383637-vijskovi-rf-na-okupovanih-teritoriah-vidpracovuut-novi-sposobi-takticnih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383637-vijskovi-rf-na-okupovanih-teritoriah-vidpracovuut-novi-sposobi-takticnih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383637-vijskovi-rf-na-okupovanih-teritoriah-vidpracovuut-novi-sposobi-takticnih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3383637-vijskovi-rf-na-okupovanih-teritoriah-vidpracovuut-novi-sposobi-takticnih-dij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3383865-stalo-vidome-ima-bijca-akij-vcora-zaginuv-u-zoni-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3383865-stalo-vidome-ima-bijca-akij-vcora-zaginuv-u-zoni-oos.html


 

У Міноборони розпочали роботу радники 

від США – їхні функції 

У Директораті політики Міністерства оборони 

України на постійній основі розпочали роботу 

радники від США Кріс Різзо і Тодд Браун. 

 

Російські війська біля кордонів України та 

в ОРДЛО - створена інтерактивна карта 

Радіо Донбас.Реалії створило інтерактивну 

карту присутності російських військ біля 

кордонів України та на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей.

 

КОРОНАВІРУС

 

Омікрон: Перехворіють усі? В Україні, 

наразі, «хворіють компаніями» 

Прогнози на чергову хвилю: до лікаря не 

додзвонитися, хліб пекти нема кому. Хоч 

перебіг хвороби у більшості обіцяють таки 

легкий…

 

В Україні виявили 7 117 нових випадків 

коронавірусу 

 Україні минулої доби, 11 грудня, виявили 7 

117 нових випадків коронавірусної хвороби.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383591-u-minoboroni-rozpocali-robotu-radniki-vid-ssa-ihni-funkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3383591-u-minoboroni-rozpocali-robotu-radniki-vid-ssa-ihni-funkcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3383957-rosijski-vijska-bila-kordoniv-ukraini-ta-v-ordlo-stvorena-interaktivna-karta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3383957-rosijski-vijska-bila-kordoniv-ukraini-ta-v-ordlo-stvorena-interaktivna-karta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383789-omikron-perehvoriut-usi-v-ukraini-narazi-hvoriut-kompaniami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383789-omikron-perehvoriut-usi-v-ukraini-narazi-hvoriut-kompaniami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383431-v-ukraini-7-117-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383431-v-ukraini-7-117-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


 

В Україні змінили схему змішування 

COVID-вакцин 

В Україні змінили змішані схеми вакцинації 

від COVID-19. 

 

УКРАЇНА 

 

Ексміністр освіти Квіт очолив 

Нацагентство, що акредитує виші 

Кабінет Міністрів призначив Сергія Квіта 

головою Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти.

 

 

 

Кабмін планує у 2022 році зменшити 

державний борг до 50,8% ВВП 

"Пріоритетами нашого уряду лишається 

підтримка стійкості державних фінансів та 

макрофінансової стабільності. Проміжні 

завдання, які ми ставимо на цей рік, - це 

скорочення державного боргу до 50,8% ВВП", 

- сказав Шмигаль.

 

В Україні запускають електронну чергу 

«єКордон» та систему «єПасажир» 

В Україні найближчим часом повноцінно 

запрацює система для онлайн-бронювання 

дозволів “Шлях” та програма “єКордон”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383518-v-ukraini-zminili-shemu-zmisuvanna-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383518-v-ukraini-zminili-shemu-zmisuvanna-covidvakcin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383763-eksministr-osviti-kvit-ocoliv-nacagentstvo-so-akreditue-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383763-eksministr-osviti-kvit-ocoliv-nacagentstvo-so-akreditue-visi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383721-kabmin-planue-u-2022-roci-zmensiti-derzavnij-borg-do-508-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3383721-kabmin-planue-u-2022-roci-zmensiti-derzavnij-borg-do-508-vvp.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383768-v-ukraini-zapuskaut-elektronnu-cergu-ekordon-ta-sistemu-epasazir.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383768-v-ukraini-zapuskaut-elektronnu-cergu-ekordon-ta-sistemu-epasazir.html


 

Кам’янець-Подільський залишився без 

бюджету – мер ініціює розпуск міськради 

Міський голова Кам’янця-Подільського на 

Хмельниччині Михайло Посітко ініціює перед 

Верховною Радою розпуск міської ради через 

неприйнятий бюджет на 2022 рік та програму 

благоустрою.

 

Суддя Печерського райсуду Києва 

потрапила до бази «Миротворця» 

"Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування 

судової системи України шляхом її 

дискредитації і підриву довіри до неї. 

Співучасник злочинів із фабрикації 

кримінальних справ щодо завідомо невинних 

осіб", – зазначається у відповідних даних.

 

Український паспорт - на 35 місці за 

«мобільністю» у світі 

Український закордонний паспорт залишився 

на 35 позиції зі 111 у міжнародному рейтингу 

Індексу паспортів від компанії 

Henley&Partners.

 

ЕКОНОМІКА

 

Нафтогаз торік сплатив 116 мільярдів 

податків 

НАК "Нафтогаз України" у 2021 році сплатила 

116 млрд грн податків та зборів, що на 12,6% 

перевищує показник 2020-го.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3383544-kamanecpodilskij-zalisivsa-bez-budzetu-mer-iniciue-rozpusk-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3383544-kamanecpodilskij-zalisivsa-bez-budzetu-mer-iniciue-rozpusk-miskradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383652-sudda-pecerskogo-rajsudu-kieva-potrapila-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383652-sudda-pecerskogo-rajsudu-kieva-potrapila-do-bazi-mirotvorca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383847-ukrainskij-pasport-na-35-misci-za-mobilnistu-u-sviti.html
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Ціни на промислову продукцію за рік зросли 

на 62% — Держстат 

У грудні 2021 року порівняно з груднем 2020 

року ціни на промислову продукцію зросли в 

середньому на 62,2%. Зокрема, промислова 

продукція, яка була реалізована в межах 

України, подорожчала – на 74,2%, та, що була 

продана за межами України, – на 24,5%.

 

 

Мінінфраструктури сподівається на 

допомогу G7 у лібералізації міжнародних 

автоперевезень 

Міністерство інфраструктури розраховує на 

сприяння країн «Великої сімки» у запуску 

переговорного процесу щодо лібералізації 

міжнародних автомобільних вантажних 

перевезень.

 

 

В Україні щодня моніторитимуть ціни на 30 

товарів 

Кабінет Міністрів України доручив Державній 

службі статистики проводити щоденний 

моніторинг споживчих цін на 30 продовольчих 

та непродовольчих товарів.

 

Ринок нерухомості-2022: Що? Де? Почім? 

З’ясовуємо причини стрімкого підвищення 

вартості житла й узагальнюємо прогнози щодо 

цінових трендів нового року.
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В Україні зросло виробництво чавуну і сталі 

на 3,6% 

За 2021 рік порівняно із 2020 роком 

виробництво чавуну в Україні збільшилося на 

3,6%, сталі – на 3,6%, металопрокату – на 

3,5%. 

 

ПРАВОПОРЯДОК

 

Скандал з квартирами для Нацгвардії: суд 

зобов’язав закрити справу Татарова 

Шевченківський райсуд суд Києва задовольнив 

скаргу адвоката зобов’язав прокурорів Офісу 

генпрокурора закрити кримінальне 

провадження стосовно заступника голови 

Офісу президента Олега Татарова. 

 

 

Порошенко має отримати запобіжний захід у 

день прибуття в Україну – ДБР 

Державне бюро розслідувань розраховує на 

проведення всіх необхідних процесуальних дій 

щодо закупівлі вугілля із тимчасово 

окупованих територій в день повернення 

п’ятого Президента Порошенка до України. 
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«Відкат» за перемогу в тендерах: затримали 

одного з керівників Київзеленбуду 

Начальника управління капітальних вкладень 

комунального об’єднання "Київзеленбуд" та 

посередника затримали під час передачі 1,75 

млн грн "відкатів" за перемогу у тендерах. 

 

 

Домашній арешт екссудді Чаусу 

продовжили до березня 

Вищий антикорупційний суд продовжив 

запобіжний захід у вигляді цілодобового 

домашнього арешту колишньому судді 

Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу.

 

СУСПІЛЬСТВО

 

У МВС розглядають законсервовані колонії 

як один із варіантів для розміщення 

біженців 

У Міністерстві внутрішніх справ наразі 

вважають колонії, які не використовуються або 

є законсервованими, одним із імовірних 

варіантів для розміщування там у подальшому 

біженців.

 

 

 

Україна заборонила ввозити три дитячі 

книжки з російською пропагандою 

Державний комітет телебачення і 

радіомовлення не дав дозвіл українському 

імпортеру на ввезення з території Росії для 

розповсюдження в Україні ще трьох назв 

дитячих книг, у яких виявлена пропаганда 

держави-агресора.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3383586-vidkat-za-peremogu-v-tenderah-zatrimali-odnogo-z-kerivnikiv-kiivzelenbudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3383586-vidkat-za-peremogu-v-tenderah-zatrimali-odnogo-z-kerivnikiv-kiivzelenbudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383746-domasnij-arest-ekssuddi-causu-prodovzili-do-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383746-domasnij-arest-ekssuddi-causu-prodovzili-do-berezna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383840-u-mvs-rozgladaut-zakonservovani-kolonii-ak-odin-iz-variantiv-dla-rozmisenna-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383840-u-mvs-rozgladaut-zakonservovani-kolonii-ak-odin-iz-variantiv-dla-rozmisenna-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383840-u-mvs-rozgladaut-zakonservovani-kolonii-ak-odin-iz-variantiv-dla-rozmisenna-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383840-u-mvs-rozgladaut-zakonservovani-kolonii-ak-odin-iz-variantiv-dla-rozmisenna-bizenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383909-ukraina-zaboronila-vvoziti-tri-ditaci-knizki-z-rosijskou-propagandou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3383909-ukraina-zaboronila-vvoziti-tri-ditaci-knizki-z-rosijskou-propagandou.html


 

 

 

 

 

 

У Києві презентували документальні 

фільми про шістдесятників 

У Києві презентували документальні фільми 

про шістдесятників Івана Дзюбу, Надію 

Світличну та Михайлину Коцюбинську - 

продовження циклу про українських 

дисидентів - політв'язнів.

 

 

 

В Україні набув чинності закон п.ро 

держреєстр ветеранів та е-посвідчення 

В Україні набув чинності закон про Єдиний 

державний реєстр ветеранів війни та 

запровадження електронного посвідчення

 

Клименко каже, що жоден із підрозділів 

поліції не влаштовував «італійський 

страйк» 

Так званого італійського страйку (одна з форм 

протестної боротьби тих, хто працює, проти 

погіршення трудових відносин - ред.) 

працівників поліції в Україні не було, жоден з 

підрозділів поліції на це не зважився.
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Львівський перинатальний центр проведе 

аукціон творів мистецтв, щоб придбати 

реанімобіль 

Львівський обласний клінічний перинатальний 

центр проведе аукціон із продажу картин. 

Виручені кошти скерують на придбання 

реанімобіля для транспортування передчасно 

народжених немовлят.

 

 

 

Як уберегтись від кишенькових злодіїв у 

натовпі – поради поліції 

Правоохоронці радять "тримати сумку чи 

наплічник в руках попереду себе, а не на плечі 

або на спині, не демонструвати гаманець та 

його вміст у людних місцях, не носити з собою 

великі суми грошей — брати стільки, скільки 

плануєте витратити".

 

Українці вперше змагатимуться на Rallye 

Monte-Carlo Classique 

Українська команда на вітчизняних ретро 

автомобілях вперше змагатиметься у 

найпрестижнішому світовому ралі Rallye 

Monte-Carlo Classique, передає Укрінформ.
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