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ТОП  

 

Україна в ООН: Засідання Радбезу щодо 

загрози РФ було заходом превентивної 

дипломатії 

Засідання Ради Безпеки з обговорення 

російської загрози, що відбулося в понеділок у 

штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, було 

скликано в рамках 

 

Україна отримає €600 мільйонів від ЄС без 

додаткових умов - про що говорили 

Зеленський і Домбровскіс 

Президент України Володимир Зеленський 

обговорив із виконавчим віцепрезидентом 

Європейської комісії Валдісом Домбровскісом 

пріоритетні напрями співпраці та безпекову 

ситуацію навколо України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395224-ukraina-v-oon-zasidanna-radbezu-sodo-zagrozi-rf-bulo-zahodom-preventivnoi-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395224-ukraina-v-oon-zasidanna-radbezu-sodo-zagrozi-rf-bulo-zahodom-preventivnoi-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395224-ukraina-v-oon-zasidanna-radbezu-sodo-zagrozi-rf-bulo-zahodom-preventivnoi-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395224-ukraina-v-oon-zasidanna-radbezu-sodo-zagrozi-rf-bulo-zahodom-preventivnoi-diplomatii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395170-zelenskij-obgovoriv-iz-dombrovskisom-spivpracu-z-es-ta-bezpekovu-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395170-zelenskij-obgovoriv-iz-dombrovskisom-spivpracu-z-es-ta-bezpekovu-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395170-zelenskij-obgovoriv-iz-dombrovskisom-spivpracu-z-es-ta-bezpekovu-situaciu-navkolo-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395170-zelenskij-obgovoriv-iz-dombrovskisom-spivpracu-z-es-ta-bezpekovu-situaciu-navkolo-ukraini.html


 

Резніков: В Україну прибув п’ятий літак із 

США - доставив ще 84 тонни набоїв 

В Україну прибув п’ятий літак із військово-

технічною допомогою, наданою Сполученими 

Штатами Америки.

 

 

Блінкен і Лавров обговорять російську 

агресію навколо України 1 лютого – 

Держдеп 

Зовнішньополітичне відомство США офіційно 

підтвердило, що держсекретар Ентоні Блінкен 

має намір провести телефонні переговори з 

главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у 

вівторок, 1 лютого.

 

 

Джонсон сьогодні прибуде до Києва і 

зустрінеться із Зеленським 

В Україну прибуває з візитом прем’єр-міністр 

Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії Борис Джонсон. 

 

Монастирський підтвердив, що одним з 

організаторів масових заворушень був 

Голубан 

Одним із затриманих поліцією організаторів 

масових заворушення в столиці та інших 

містах України був колишній співробітник 

поліції Юрій Голубан.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395186-reznikov-v-ukrainu-pribuv-patij-litak-iz-ssa-dostaviv-se-84-tonni-naboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395186-reznikov-v-ukrainu-pribuv-patij-litak-iz-ssa-dostaviv-se-84-tonni-naboiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395178-blinken-i-lavrov-obgovorat-rosijsku-agresiu-navkolo-ukraini-1-lutogo-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395178-blinken-i-lavrov-obgovorat-rosijsku-agresiu-navkolo-ukraini-1-lutogo-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395178-blinken-i-lavrov-obgovorat-rosijsku-agresiu-navkolo-ukraini-1-lutogo-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395178-blinken-i-lavrov-obgovorat-rosijsku-agresiu-navkolo-ukraini-1-lutogo-derzdep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395277-dzonson-sogodni-pribude-do-kieva-i-zustrinetsa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395277-dzonson-sogodni-pribude-do-kieva-i-zustrinetsa-iz-zelenskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395201-monastirskij-pidtverdiv-so-odnim-z-organizatoriv-masovih-zavorusen-buv-goluban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395201-monastirskij-pidtverdiv-so-odnim-z-organizatoriv-masovih-zavorusen-buv-goluban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395201-monastirskij-pidtverdiv-so-odnim-z-organizatoriv-masovih-zavorusen-buv-goluban.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395201-monastirskij-pidtverdiv-so-odnim-z-organizatoriv-masovih-zavorusen-buv-goluban.html


 

В окупованому Криму відбудеться чергове 

судове засідання у «справі Джемілєва» 

У так званому «Армянському міському суді» в 

тимчасово окупованому Криму 1 лютого 

відбудеться чергове судове засідання у «справі 

Мустафи Джемілєва».

 

СВІТ 

 

Посла Франції оголосили персоною нон-

грата у Малі 

Послу Франції у Малі Джоелю Мейєру 

наказали упродовж 72 годин покинути країну.  

 

 

У Лівані правоохоронці викрили 

ізраїльську розвідувальну мережу 

Ліванські правоохоронці викрили масштабну 

ізраїльську розвідувальну мережу.

 

 

ІКАО продовжить розслідувати примусову 

посадку літака Ryanair в Білорусі 

Рада Міжнародної організації цивільної авіації 

(ICAO) розглянула звіт про примусову посадку 

літака Ryanair у Мінську в травні 2021 року, 

після чого був заарештований білоруський 

журналіст Роман Протасевич, який перебував 

на борту.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395273-v-okupovanomu-krimu-vidbudetsa-cergove-sudove-zasidanna-u-spravi-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3395273-v-okupovanomu-krimu-vidbudetsa-cergove-sudove-zasidanna-u-spravi-dzemileva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395253-posla-francii-ogolosili-personou-nongrata-u-mali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395253-posla-francii-ogolosili-personou-nongrata-u-mali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395245-u-livani-vikrili-izrailski-rozviduvalni-merezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395245-u-livani-vikrili-izrailski-rozviduvalni-merezi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395241-ikao-prodovzit-rozsliduvati-primusovu-posadku-litaka-ryanair-v-bilorusi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395241-ikao-prodovzit-rozsliduvati-primusovu-posadku-litaka-ryanair-v-bilorusi.html


 

Міжнародна спільнота засудила військовий 

переворот у М’янмі ЗАЯВА  

Військове керівництво, яке захопило владу у 

М’янмі під час минулорічного перевороту, 

несе відповідальність за суттєве погіршення 

гуманітарної та економічної ситуації у країні.

 

 

Кількість COVID-випадків у світі 

наближається до 378 мільйонів 

У світі станом на ранок 1 лютого зафіксували 

377 988 912 випадків зараження 

коронавірусом.

 

УКРАЇНА І СВІТ  

 

Вершбоу про союз Британії, Польщі та 

України: Агресія Путіна зрештою зближує 

країни 

Агресія з боку президента РФ Володимира 

Путіна зрештою зближує країни для спільної 

оборони, як у випадку можливого союзу 

Великої Британії, Польщі та України.

 

 

Держдеп офіційно не підтверджує ім’я 

нового посла США в Україні 

Державний департамент США відмовився 

офіційно підтвердити інформацію про можливе 

призначення Бріджит Брінк на посаду нового 

посла Сполучених Штатів у Києві. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395257-miznarodna-spilnota-zasudila-vijskovij-perevorot-u-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395257-miznarodna-spilnota-zasudila-vijskovij-perevorot-u-manmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395265-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-nablizaetsa-do-378-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395265-kilkist-covidvipadkiv-u-sviti-nablizaetsa-do-378-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395243-versbou-pro-souz-britanii-polsi-ta-ukraini-agresia-putina-zrestou-zblizue-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395243-versbou-pro-souz-britanii-polsi-ta-ukraini-agresia-putina-zrestou-zblizue-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395243-versbou-pro-souz-britanii-polsi-ta-ukraini-agresia-putina-zrestou-zblizue-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395243-versbou-pro-souz-britanii-polsi-ta-ukraini-agresia-putina-zrestou-zblizue-kraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395182-derzdep-oficijno-ne-pidtverdzue-ima-novogo-posla-ssa-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395182-derzdep-oficijno-ne-pidtverdzue-ima-novogo-posla-ssa-v-ukraini.html


 

Чехія підтримує Україну та відкидає будь-

яку агресію РФ - прем'єр Фіала 

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала провів 

переговори з послом України в Чеській 

Республіці Євгеном Перебийнісом, під час якої 

обговорювалися двосторонні відносини та 

криза на українсько-російському кордоні. 

 

 

Якщо застосувати санкції зараз, у Москві не 

вважатимуть це ціною вторгнення – 

експосол США 

Якщо Америка застосує санкції зараз, то Росія 

не вважатиме, що це ціна її вторгнення в 

Україну. 

 

Штати склали конкретні списки 

індивідуальних санкцій проти лідерів РФ – 

Білий дім 

Нинішня адміністрація США уже визначила 

конкретні списки наближених до Кремля осіб 

та членів їхніх сімей, які зазнають негайних 

індивідуальних санкцій у разі нового 

вторгнення Росії в Україну. 

 

 

Канада відстоюватиме право України на 

набуття членства у НАТО - депутат 

Україна має повне право намагатися отримати 

членство у НАТО й Канада готова відстоювати 

це. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395261-cehia-pidtrimue-ukrainu-ta-vidkidae-budaku-agresiu-rf-premer-fiala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395261-cehia-pidtrimue-ukrainu-ta-vidkidae-budaku-agresiu-rf-premer-fiala.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395228-akso-zastosuvati-sankcii-zaraz-u-moskvi-ne-vvazatimut-ce-cinou-vtorgnenna-eksposol-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395228-akso-zastosuvati-sankcii-zaraz-u-moskvi-ne-vvazatimut-ce-cinou-vtorgnenna-eksposol-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395228-akso-zastosuvati-sankcii-zaraz-u-moskvi-ne-vvazatimut-ce-cinou-vtorgnenna-eksposol-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395228-akso-zastosuvati-sankcii-zaraz-u-moskvi-ne-vvazatimut-ce-cinou-vtorgnenna-eksposol-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395195-stati-sklali-konkretni-spiski-individualnih-sankcij-proti-lideriv-rf-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395195-stati-sklali-konkretni-spiski-individualnih-sankcij-proti-lideriv-rf-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395195-stati-sklali-konkretni-spiski-individualnih-sankcij-proti-lideriv-rf-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395195-stati-sklali-konkretni-spiski-individualnih-sankcij-proti-lideriv-rf-bilij-dim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395222-kanada-vidstouvatime-pravo-ukraini-na-nabutta-clenstva-u-nato-deputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395222-kanada-vidstouvatime-pravo-ukraini-na-nabutta-clenstva-u-nato-deputat.html


 

Члени Європарламенту приїхали в 

Маріуполь підтримати Україну 

Члени Європейського парламенту прибули у 

Маріуполь для аналізу поточної ситуації на 

сході України та для того, щоб 

продемонструвати солідарність з українцями. 

 

З 2014 року Путін порушив 80 міжнародних 

та 482 двосторонні договори — Тетерук 

Зараз не можна говорити про "вторгнення РФ 

до України", оскільки вторгнення відбулося ще 

у 2014 році - треба говорити про ескалацію 

російської агресії.

 

Візит до Києва відкладається: очільниця 

МЗС Британії захворіла на COVID-19 

Міністр закордонних справ Великої Британії 

Ліз Трасс захворіла на COVID-19. На цей 

тиждень планувався її приїзд до України.

 

 

Прем'єрка Естонії закликала Берлін 

підтримати Україну в обороні проти РФ 

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас 

закликала уряд Німеччини підтримати Україну 

в її самообороні проти російського агресора. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395226-cleni-evroparlamentu-u-mariupol-analizuut-situacii-na-shodi-ta-pidtrimuut-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395226-cleni-evroparlamentu-u-mariupol-analizuut-situacii-na-shodi-ta-pidtrimuut-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395259-z-2014-roku-putin-porusiv-80-miznarodnih-ta-482-dvostoronni-dogovori-teteruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395259-z-2014-roku-putin-porusiv-80-miznarodnih-ta-482-dvostoronni-dogovori-teteruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395191-vizit-do-kieva-vidkladaetsa-ocilnica-mzs-britanii-zahvorila-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395191-vizit-do-kieva-vidkladaetsa-ocilnica-mzs-britanii-zahvorila-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395237-premerka-estonii-zaklikala-berlin-pidtrimati-ukrainu-v-oboroni-proti-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3395237-premerka-estonii-zaklikala-berlin-pidtrimati-ukrainu-v-oboroni-proti-rf.html


 

Данілов спростував заяву Лаврова про 

«непідконтрольні воєнізовані угруповання» 

в ООС 

Україна повністю контролює свої Збройні 

сили, а заяви міністра закордонних справ РФ 

Сергія Лаврова про начебто наявність в районі 

ООС військових

 

 

У ЄС заявляють про готовність 

підтримувати Україну в розвитку 

кіберзахисту 

Делегація Євросоюзу на чолі з комісаром ЄС із 

питань сусідства та розширення Олівером 

Варгеї відвідала Державну службу 

спеціального зв’язку

 

УКРАЇНА  

 

Міністр оборони не виключає підвищення 

зарплат військовим всередині року 

Підвищення зарплат військовим є нагальним 

питанням для держави і до 2023 року 

передбачається прив’язати базову ставку для 

грошового забезпечення в Збройних силах до 

двох мінімальних зарплат.

 

 

Україна у разі потреби здатна мобілізувати 

до 2,5 мільйона осіб – Данілов 

Якщо Росія наважиться на нове масштабне 

вторгнення в Україну, наша країна здатна 

мобілізувати до 2,5 млн осіб. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395220-danilov-sprostuvav-zaavu-lavrova-pro-nepidkontrolni-voenizovani-ugrupuvanna-v-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395220-danilov-sprostuvav-zaavu-lavrova-pro-nepidkontrolni-voenizovani-ugrupuvanna-v-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395220-danilov-sprostuvav-zaavu-lavrova-pro-nepidkontrolni-voenizovani-ugrupuvanna-v-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395220-danilov-sprostuvav-zaavu-lavrova-pro-nepidkontrolni-voenizovani-ugrupuvanna-v-oos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395233-u-es-zaavlaut-pro-gotovnist-pidtrimuvati-ukrainu-v-rozvitku-kiberzahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395233-u-es-zaavlaut-pro-gotovnist-pidtrimuvati-ukrainu-v-rozvitku-kiberzahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395233-u-es-zaavlaut-pro-gotovnist-pidtrimuvati-ukrainu-v-rozvitku-kiberzahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3395233-u-es-zaavlaut-pro-gotovnist-pidtrimuvati-ukrainu-v-rozvitku-kiberzahistu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395239-ministr-oboroni-ne-viklucae-pidvisenna-zarplat-vijskovim-vseredini-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395239-ministr-oboroni-ne-viklucae-pidvisenna-zarplat-vijskovim-vseredini-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395255-ukraina-u-razi-potrebi-zdatna-mobilizuvati-do-25-miljoniv-osib-danilov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395255-ukraina-u-razi-potrebi-zdatna-mobilizuvati-do-25-miljoniv-osib-danilov.html


 

Резніков назвав пріоритети Міноборони в 

переозброєнні армії 

Серед пріоритетів Міноборони в питанні 

переозброєння – радіоелектронна боротьба та 

радіоелектронний захист. 

 

 

Справу щодо катастрофи Ан-26 

розглядатиме Чугуївський міський суд 

Харківщини 

Кримінальне провадження щодо 

авіакатастрофи Ан-26 біля м. Чугуєва 

розглядатиме Чугуївський міський суд 

Харківської області. 

 

Ляшко пояснив, чому до стаціонарів 

госпіталізується менше людей з COVID-19 

До стаціонарів госпіталізуються менше людей 

з коронавірусом через новий штам Омікрон. 

 

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 28,46 за 

долар 

Національний банк України на вівторок, 1 

лютого 2022 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 33 копійки - до 28,4555 грн за долар. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395251-reznikov-nazvav-prioriteti-minoboroni-v-pereozbroenni-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395251-reznikov-nazvav-prioriteti-minoboroni-v-pereozbroenni-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395235-spravu-sodo-katastrofi-an26-rozgladatime-cuguivskij-miskij-sud-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395235-spravu-sodo-katastrofi-an26-rozgladatime-cuguivskij-miskij-sud-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395235-spravu-sodo-katastrofi-an26-rozgladatime-cuguivskij-miskij-sud-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395235-spravu-sodo-katastrofi-an26-rozgladatime-cuguivskij-miskij-sud-harkivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395232-lasko-poasniv-comu-do-stacionariv-gospitalizuetsa-mense-ludej-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395232-lasko-poasniv-comu-do-stacionariv-gospitalizuetsa-mense-ludej-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395279-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2846-za-dolar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3395279-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2846-za-dolar.html


 

В Україні – 30 768 нових випадків 

коронавірусу 

Минулої доби в Україні виявили 30 768 нових 

випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ  

 

Окупанти двічі зривали «тишу» в зоні ООС, 

поранений цивільний 

Упродовж минулої доби, 31 січня, з боку 

російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 

порушення режиму припинення вогню.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

1 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні хороший день, щоб спробувати 

позбавитися згубних звичок 

 

 

Кінодрама з Ґоакіном Феніксом вийде в 

український прокат у березні ТРЕЙЛЕР 

Фільм «Камон камон» з відомим 

американським актором Ґоакіном Феніксом 

виходить в український прокат. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395275-v-ukraini-30-768-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395275-v-ukraini-30-768-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395263-okupanti-dvici-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-civilnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3395263-okupanti-dvici-zrivali-tisu-v-zoni-oos-poranenij-civilnij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395161-1-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395161-1-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395209-kinodrama-z-goakinom-feniksom-vijde-v-ukrainskij-prokat-u-berezni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395209-kinodrama-z-goakinom-feniksom-vijde-v-ukrainskij-prokat-u-berezni.html


 

Польська студія CD Projekt RED анонсувала 

нову відеогру у всесвіті The Witcher 

Компанія CD Projekt RED несподівано 

анонсувала новий проєкт у всесвіті The 

Witcher.

 

 

У Харківському зоопарку народилося 

верблюденя 

У Харківському зоопарку у сім'ї верблюдів 

народилося дитинча. 

 

1 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні день пам’яті Амет-Хана Султана – 

кримськотатарського військового льотчика, 

героя Другої світової війни
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395247-polska-studia-cd-projekt-red-anonsuvala-novu-videogru-u-vsesviti-the-witcher.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3395247-polska-studia-cd-projekt-red-anonsuvala-novu-videogru-u-vsesviti-the-witcher.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395197-u-harkivskomu-zooparku-narodilosa-verbludena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3395197-u-harkivskomu-zooparku-narodilosa-verbludena.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395151-1-lutogo-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3395151-1-lutogo-pamatni-dati.html

