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ТОП 

 

Росія може у будь-яку мить розпочати атаку 

на Україну - Держдеп 

Росія продовжує нагнітати обстановку попри 

заклики до деескалації та впродовж останніх 

днів створила надзвичайно небезпечний рівень 

загрози нового масштабного наступу на 

Україну.

 

 

МЗС не отримувало від Росії інформації про 

евакуацію дипломатів з України 

Міністерство закордонних справ не 
отримувало від російської сторони інформацію 

про евакуацію співробітників дипломатичних 

установ Російської Федерації з України і не 

планує евакуації українських дипломатів з 

Росії.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387387-rosia-moze-u-budaku-mit-rozpocati-ataku-na-ukrainu-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387387-rosia-moze-u-budaku-mit-rozpocati-ataku-na-ukrainu-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386881-mzs-ne-otrimuvalo-vid-rf-informacii-pro-evakuaciu-spivrobitnikiv-dipustanov-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386881-mzs-ne-otrimuvalo-vid-rf-informacii-pro-evakuaciu-spivrobitnikiv-dipustanov-z-ukraini.html


 

Україна має право захищатися – генсек 

НАТО про рішення Британії надати зброю 

Україна має право на захист свого суверенітету 
та територіальної цілісності, і НАТО підтримує 

це право.

 

 

Берлін і Москва мають різні погляди на 

виконання Мінських угод - Бербок 

Відродження нормандського процесу було б 
великим кроком у напрямку підвищення 

безпеки в Європі попри збереження різних 

поглядів.

 

 

Колючий дріт та вертолітні майданчики: 

Україна посилює кордон з Білоруссю ФОТ О, 

ВІДЕО 

Через спровоковану міграційну кризу на 

кордоні Білорусі та країн ЄС Україна суттєво 

активізувала облаштування північної ділянки 

кордону.

 

 

Канадський уряд ухвалить рішення про 

надання Україні оборонних озброєнь - глава 

МЗС 

Міністр закордонних справ Канади Мелані 

Жолі заявила, що канадський уряд ухвалить 
рішення щодо надання Україні оборонних 

озброєнь у відповідності до чинного 

законодавства.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387245-ukraina-mae-pravo-zahisatisa-gensek-nato-pro-risenna-britanii-nadati-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387245-ukraina-mae-pravo-zahisatisa-gensek-nato-pro-risenna-britanii-nadati-zbrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387202-berlin-i-moskva-maut-rizni-pogladi-na-vikonanna-minskih-ugod-berbok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387202-berlin-i-moskva-maut-rizni-pogladi-na-vikonanna-minskih-ugod-berbok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387188-kolucij-drit-ta-vertolitni-majdanciki-ukraina-posilue-kordon-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387188-kolucij-drit-ta-vertolitni-majdanciki-ukraina-posilue-kordon-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387188-kolucij-drit-ta-vertolitni-majdanciki-ukraina-posilue-kordon-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3387188-kolucij-drit-ta-vertolitni-majdanciki-ukraina-posilue-kordon-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387395-kanadskij-urad-uhvalit-risenna-pro-nadanna-ukraini-oboronnih-ozbroen-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387395-kanadskij-urad-uhvalit-risenna-pro-nadanna-ukraini-oboronnih-ozbroen-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387395-kanadskij-urad-uhvalit-risenna-pro-nadanna-ukraini-oboronnih-ozbroen-glava-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3387395-kanadskij-urad-uhvalit-risenna-pro-nadanna-ukraini-oboronnih-ozbroen-glava-mzs.html


 

Порошенка видалили з бази розшуку МВС 

Картка розшуку народного депутата, 

експрезидента Петра Порошенка вже видалена 
з інформаційно-пошукової системи 

Міністерства внутрішніх справ.

 

 

Європол допомагає Україні розслідувати 

кібератаки на урядові сайти  ЕКСКЛЮЗИВ 

Європол підтримує зв’язок з українськими 
партнерами та сприяє розслідуванню 

кібератаки на українські урядові сайти.

 

Для виконання двох основних функцій – 

захисту пацієнтів від фінансових втрат і 

мотивації персоналу – коштів достатньо 

Наталія Гусак, голова НСЗУ ІНТЕРВ'Ю 

У середині листопада 2021 року Кабінет 
міністрів України своїм рішенням призначив 
Наталію Гусак на посаду голови Національної 
служби здоров’я України (далі – НСЗУ), що 
більше року працювала без офіційного 
керівника.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зусилля Кремля спрямовані на інтеграцію 

окупованих територій України - Боррель 

За підсумками візиту до України та відвідання 
контактної лінії у зоні конфлікту на Сході 

країни Високий представник ЄС Жозеп 

Боррель висловив  

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386950-porosenka-vidalili-z-bazi-rozsuku-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386950-porosenka-vidalili-z-bazi-rozsuku-mvs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387052-evropol-dopomagae-ukraini-rozsliduvati-kiberataki-na-uradovi-sajti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387052-evropol-dopomagae-ukraini-rozsliduvati-kiberataki-na-uradovi-sajti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386970-natalia-gusak-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386970-natalia-gusak-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386970-natalia-gusak-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386970-natalia-gusak-golova-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386829-zusilla-kremla-spramovani-na-integraciu-okupovanih-teritorij-ukraini-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386829-zusilla-kremla-spramovani-na-integraciu-okupovanih-teritorij-ukraini-borrel.html


 

Шольц запропонував Росії відвести війська 

від України 

Росія могла би значною мірою зменшити 
напруженість у регіоні, якби відвела свої 

війська та техніку від українських кордонів.

 

 

«На кордоні немає балерин і поетів»: Кулеба 

закликав Францію змінити політику щодо 

Росії 

Частина французької інтелектуальної еліти все 
ще має особливу прихильність до Росії, дехто 

зачарований її культурою, але поблизу кордону 

України ми не бачимо сьогодні ані російських 

балерин, ані поетів. 

 

 

Блінкен прибуде завтра до України – 

Держдеп 

Державний секретар США Ентоні Блінкен у 

середу, 19 січня, прибуде з візитом до Києва. 

 

 

США незабаром призначать посла в Україні 

- сенатор Портман отримав відповідь 

Держдепу 

У Державному департаменті США обіцяють 

призначити посла в Україні «найближчим 

часом». 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387266-solc-zaproponuvav-rosii-vidvesti-vijska-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387266-solc-zaproponuvav-rosii-vidvesti-vijska-vid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387145-na-kordoni-nemae-balerin-i-poetiv-kuleba-zaklikav-franciu-zminiti-politiku-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387145-na-kordoni-nemae-balerin-i-poetiv-kuleba-zaklikav-franciu-zminiti-politiku-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387145-na-kordoni-nemae-balerin-i-poetiv-kuleba-zaklikav-franciu-zminiti-politiku-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387145-na-kordoni-nemae-balerin-i-poetiv-kuleba-zaklikav-franciu-zminiti-politiku-sodo-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387123-blinken-pribude-zavtra-do-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387123-blinken-pribude-zavtra-do-ukraini-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387139-ssa-nezabarom-priznacat-posla-v-ukraini-senator-portman-otrimav-vidpovid-derzdepu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387139-ssa-nezabarom-priznacat-posla-v-ukraini-senator-portman-otrimav-vidpovid-derzdepu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387139-ssa-nezabarom-priznacat-posla-v-ukraini-senator-portman-otrimav-vidpovid-derzdepu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387139-ssa-nezabarom-priznacat-posla-v-ukraini-senator-portman-otrimav-vidpovid-derzdepu.html


 

Ердоган: Я не вважаю вторгнення Росії в 

Україну реалістичним підходом 

Президент Туреччини вважає, що розв’язання 
Росією воєнної агресії проти України не є 

реалістичним підходом, та має намір 

обговорити ситуацію з президентом 

Азербайджану Ільхамом Алієвим. 

 

Зеленський і Дуда 20-21 січня проведуть 

консультації у Польщі 

Президенти України і Польщі Володимир 

Зеленський і Анджей Дуда 20-21 січня 
проведуть консультації в резиденції глави 

Польської держави у курортному місті Вісла.

 

 

Білорусь не повідомляла про спробу 

«прориву» авто у бік України – 

прикордонники 

Державна прикордонна служба України не 
володіє інформацією щодо обстрілу вночі авто, 

яке нібито проривалося в Україну.

 

 

Кулеба каже, що є підстави для спрощення 

візового режиму з Канадою 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 
вважає, що нинішній рівень довіри між 

Україною та Канадою і дотримання нашою 

країною міграційних правил ЄС є достатніми 
умовами для лібералізації Канадою візового 

режиму для українців.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387226-erdogan-a-ne-vvazau-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-realisticnim-pidhodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387226-erdogan-a-ne-vvazau-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-realisticnim-pidhodom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386998-zelenskij-i-duda-2021-sicna-provedut-konsultacii-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3386998-zelenskij-i-duda-2021-sicna-provedut-konsultacii-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387076-bilorus-ne-povidomlala-ukraini-pro-incident-na-kordoni-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387076-bilorus-ne-povidomlala-ukraini-pro-incident-na-kordoni-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387076-bilorus-ne-povidomlala-ukraini-pro-incident-na-kordoni-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387076-bilorus-ne-povidomlala-ukraini-pro-incident-na-kordoni-dpsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387371-kuleba-kaze-so-e-pidstavi-dla-sprosenna-vizovogo-rezimu-z-kanadou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387371-kuleba-kaze-so-e-pidstavi-dla-sprosenna-vizovogo-rezimu-z-kanadou.html


КОРОНАВІРУС 

 

Симптоми Омікрону схожі на застуду 
ІНФОГ РАФІКА  

Симптоми при захворюванні на штам 

коронавірусу Омікрон не мають суттєвих 
відмінностей від симптомів при захворюванні 

на штам Дельта.

 

 

У «помаранчевій» зоні карантину чотири 

області – МОЗ ТАБЛИЦЯ  

Станом на 18 січня, чотири області - Івано-
Франківська, Рівненська, Сумська та 

Чернівецька - перебувають в помаранчевій зоні 

епіднебезпеки, решта областей - на жовтому 

рівні. 

 

МОЗ готується до хвилі Омікрону в Україні 

Медична система України через поширення в 

світі нового штаму коронавірусу Омікрон 

готується до чергового навантаження.

 

Більш як 15 мільйонів українців зробили 

щонайменше одну дозу COVID-вакцини 

В Україні понад 15 мільйонів людей отримали 

принаймні одну дозу вакцини проти COVID-

19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386957-simptomi-omikronu-shozi-na-zastudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386957-simptomi-omikronu-shozi-na-zastudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386836-u-pomarancevij-zoni-karantinu-cotiri-oblasti-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386836-u-pomarancevij-zoni-karantinu-cotiri-oblasti-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387079-moz-gotuetsa-do-hvili-omikronu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387079-moz-gotuetsa-do-hvili-omikronu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386823-bils-ak-15-miljoniv-ukrainciv-zrobili-sonajmense-odnu-dozu-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3386823-bils-ak-15-miljoniv-ukrainciv-zrobili-sonajmense-odnu-dozu-covidvakcini.html


 

Використання мРНК-вакцин проти 

коронавірусу не впливає на вагітність – 

ЕМА 

Європейське агентство з лікарських засобів 

(EMA) заявило, що використання мРНК-

вакцин проти коронавірусу не впливає на 

вагітність, не викликає ускладнень, і їх 

використання є безпечним та ефективним.

 

УКРАЇНА 

 

Представниця Ради у КСУ спростувала 

заяви «експертів» про можливий розпуск 

парламенту 

Дострокового припинення повноважень 

Верховної Ради не відбудеться через 

відсутність підстав для цього. 

 

 

Закон про столицю: «слуги» обговорять із 

Зеленським кандидатів на пост голови 

КМДА ЕКСКЛЮЗИВ  

Серед членів політичної партії “Слуга народу” 
тривають дискусії щодо кандидатури на посаду 

голови Київміськдержадміністрації в разі 

ухвалення 

 

Вища рада правосуддя перенесла обрання 

голови на 20 січня 

Вища рада правосуддя вирішила відкласти на 

20 січня розгляд питання про обрання голови 

ВРП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387385-vikoristanna-mrnkvakcin-proti-koronavirusu-ne-vplivae-na-vagitnist-ema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387385-vikoristanna-mrnkvakcin-proti-koronavirusu-ne-vplivae-na-vagitnist-ema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387385-vikoristanna-mrnkvakcin-proti-koronavirusu-ne-vplivae-na-vagitnist-ema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3387385-vikoristanna-mrnkvakcin-proti-koronavirusu-ne-vplivae-na-vagitnist-ema.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387149-predstavnica-radi-u-ksu-sprostuvala-zaavi-ekspertiv-pro-mozlivij-rozpusk-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387149-predstavnica-radi-u-ksu-sprostuvala-zaavi-ekspertiv-pro-mozlivij-rozpusk-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387149-predstavnica-radi-u-ksu-sprostuvala-zaavi-ekspertiv-pro-mozlivij-rozpusk-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3387149-predstavnica-radi-u-ksu-sprostuvala-zaavi-ekspertiv-pro-mozlivij-rozpusk-parlamentu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3387367-zakon-pro-stolicu-slugi-obgovorat-iz-zelenskim-kandidativ-na-post-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3387367-zakon-pro-stolicu-slugi-obgovorat-iz-zelenskim-kandidativ-na-post-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3387367-zakon-pro-stolicu-slugi-obgovorat-iz-zelenskim-kandidativ-na-post-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3387367-zakon-pro-stolicu-slugi-obgovorat-iz-zelenskim-kandidativ-na-post-golovi-kmda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387311-visa-rada-pravosudda-perenesla-obranna-golovi-na-20-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3387311-visa-rada-pravosudda-perenesla-obranna-golovi-na-20-sicna.html


 

Реформа СБУ: Безугла розповіла про 

консультації щодо законопроєкту 
ЕКСКЛЮЗИВ 

Консультації щодо законопроєкту №3196-д 
"Про внесення змін до Закону України "Про 

Службу безпеки України" щодо удосконалення 

організаційно-правових засад діяльності 

Служби безпеки України" тривають. 

 

У Києві торік зареєстрували 56 осередків 

політичних партій — Мін’юст ЕКСКЛЮЗИВ 

Упродовж минулого року відділ державної 

реєстрації друкованих ЗМІ та громадських 
формувань у місті Києві Центрального 

управління Мін’юсту зареєстрував 56 

осередків політичних партій, а припинено 

діяльність - 337.

 

 

Суспільне відхрестилось від «опитування» в 

Одесі про військові бази США 

Знімальна група, яка в центрі Одеси проводила 

"вуличне опитування" щодо "військових баз 
США", не має жодного стосунку до 

Суспільного.

 

 

На Водохреще можлива провокація в зоні 

ООС на Донеччині – Центр стратегічних 

комунікацій 

Російські окупаційні війська планують обстріл 

вірян 19 січня під час водохрещення на ставку 

Цегляний у Петровському районі Донецька.
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ЕКОНОМІКА 

 

До UkraineInvest надійшли заявки на 

потенційні проєкти на понад $2 мільярди – 

Шмигаль ФОТ О 

До офісу UkraineInvest, який забезпечує 

супровід великих інвесторів, вже надійшли 

заявки на потенційні проєкти загальною сумою 

понад 2 млрд доларів. 

 

 

Галущенко обговорив питання 

енергобезпеки із делегацією Сенату США 

Міністр енергетики Герман Галущенко під час 

зустрічі із двопартійною делегацією Сенату 
США обговорив питання енергетичної 

безпеки. 

 

 

Україні може знадобитися імпорт 2 

мільярдів кубів газу - експерт 

Для забезпечення необхідної швидкості 

підйому газу із підземних сховищ (ПСГ) 

Україні може знадобитися імпортувати 2 млрд 

кубометрів "блакитного палива". 

 

Нацбанк зареєстрував дві нові компанії 

Національний банк вніс ТОВ “ФК “Інкам” до 

Державного реєстру фінансових установ, а 

ТОВ “Іншуренс Адвайзорс” - до реєстру 

страхових та перестрахових брокерів. 
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У Польщі заявили, що Укрзалізниця блокує 

вантажні перевезення 

Польська залізниця (PKP SA) звинуватила 
Укрзалізницю у блокуванні з 30 листопада 

минулого року всіх транзитних залізничних 

перевезень зі Сходу через територію України 

до Польщі. 

 

Хто з медиків отримає підвищену зарплату у 

13,5 та 20 тисяч – роз'яснення МОЗ 

Підвищення зарплати, яке було встановлене 

постановою Кабінету Міністрів, стосується 
медпрацівників усіх державних та 

комунальних закладів охорони здоров'я. 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Джелялов: У матеріалах «справи» відсутні 

докази злочину, що приписують мені ЛИСТ  

Перший заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу Наріман 
Джелялов, що обвинувачується російськими 

спецслужбами в тероризмі, заявив, що в 

матеріалах «справи», з якими він ознайомився, 
відсутні докази злочину, що приписується 

йому. 

 

У СІЗО Ростова, де тримають 33 

українських політв’язнів - спалах COVID-19 

та корости 

У СІЗО-1 Ростова-на Дону, де незаконно 

утримуються 33 українські політв’язні, через 

порушення санітарних норм стався спалах 

COVID-19 та корости - небезпечного 

захворювання шкіри.
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У Криму окупанти завербували в 

«Юнармію» близько 29 тисяч дітей 

У тимчасово окупованому Криму близько 29 
тисяч дітей незаконно задіяні у російській 

воєнізованій організації «Юнармія».

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

СБУ викрила посадовців 

«Укргазвидобування» у вимаганні ₴400 

тисяч ФОТО 

Служба безпеки України викрила службових 

осіб АТ «Укргазвидобування», які вимагали 

400 тис. грн хабаря.

 

 

В Україні знищили VPN-сервіс, який 

використовували хакери у 10 країнах 

Кіберполіція спільно з іноземними колегами 

знешкодили мережу VPN-сервісу, який 
використовували кіберзлочинці для атак 

вірусами-шифрувальниками.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Присяга у вогні: як народжувалися ВМС 

України 

Незважаючи на гіркі втрати, флот України 

існує, розвивається та модернізується 
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Найстарший рекордсмен у нас – 97-річний 

тенісист, наймолодша – 11-місячна 

дівчинка, яка навчилася кататися на 

роликах раніше, аніж ходити – Лана 

Вєтрова ІНТЕРВ'Ю 

Лана Вєтрова очолює Національний реєстр 
рекордів десять років, а до цього майже 

чверть століття працювала у журналістиці.

СУСПІЛЬСТВО 

 

На Софійській площі Києва демонтують 

головну ялинку країни ФОТО 

На Софійській площі Києва триває демонтаж 

головної ялинки країни.

 

 

ІТ-компанія у Києві відмовила програмісту 

у посаді через небажання говорити 

російською 

Відповідно до мовного закону роботодавці не 

мають права вимагати від працівників 

використовувати іншу мову, ніж державна. 

 

 

Регіональні та місцеві ЗМІ не в змозі 

опалювати свої редакції – НСЖУ 

Більшість регіональних та місцевих газет, які 
до 2019 року були комунальними 

підприємствами, не в змозі платити за газ та 

опалення приміщень за новими тарифами, 

інформують у Національній спілці журналістів 

України.
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Більше половини вітчизняних стартапів 

орієнтовані на внутрішній ринок України 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

На ринок всієї України орієнтовані 63% 

вітчизняних стартапів, тільки на локальний – 
24%, а лише на зовнішній – 12% 

новостворених компаній. 

 

Коли вже авокадо переможе огірок, або Хто 

тут ще «ностальгує»? 

Як і звідки в Україні з’являлися звичні нині 

заморські фрукти-овочі. 
Середньостатистичний українець споживає їх 

нині майже вдесятеро більше, ніж у 80-ті

 

 

«Ми були готові»: Зеленська відповіла 

критикам реформи шкільного харчування 

Дружина Президента Олена Зеленська заявила, 

що була готова до критики реформи шкільного 
харчування, водночас вважає, що у реакції 

людей на зміни негативні відгуки не 

переважають.

 

 

Наче бластери із «Зоряних війн»: українські 

полярники записали «спів» тюленів АУДІО 

Українські полярники зафіксували "співи" 

тюленів Ведделла на антарктичній станції 

"Академік Вернадський".
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