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ТОП 

 

Без грошей МВФ бюджет доведеться 

переглянути – Мінфін 

У Міністерстві фінансів припускають, що у 

разі відсутності співпраці з Міжнародним 

валютним фондом державний бюджет на 2021 

рік може бути переглянутий.

 

 

Зізнання Путіна сприяли ухваленню ЄСПЛ 

рішення щодо окупованого Криму 

Європейський суд з прав людини у своєму 

рішенні про визнання прийнятною для 

розгляду справи «Україна проти Росії» щодо 

Криму взяв до уваги висловлювання 

президента РФ Володимира Путіна, в яких той 

підтвердив факти захоплення півострова 

російськими військовими.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171029-bez-grosej-mvf-budzet-dovedetsa-pereglanuti-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171029-bez-grosej-mvf-budzet-dovedetsa-pereglanuti-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170887-ziznanna-putina-spriali-uhvalennu-espl-risenna-sodo-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170887-ziznanna-putina-spriali-uhvalennu-espl-risenna-sodo-krimu.html


 

Ляшко: Імовірність появи COVID-вакцини 

Pfizer на ринку України - нульова 

За умови реєстрації в рамках ініціативи 

COVAX вакцини Pfizer в Україні вона буде 

дозволена для ринкового обігу, втім це не 

гарантує її появи на ринку, оскільки кількість 

самої вакцини обмежена.

 

 

МОЗ не планує продовження жорсткого 

карантину після 24 січня 

Міністерство охорони здоров'я не планує 

продовження після 24 січня посилених 

карантинних обмежень, запроваджених для 

боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

 

Обслуговування українською: кого 

стосується, хто контролюватиме та за що 

штрафуватимуть. Інфографіка 

16 січня 2021 року набувають чинності норми 

статті 30 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної», які регулюють використання 

державної мови у сфері обслуговування 

споживачів.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Напруги у відносинах зі Штатами через 

санкції проти Дубінського і К° немає - МЗС 

Україна не відчуває напруги у відносинах зі 

Сполученими Штатами після запровадження 

санкцій проти народного депутата Олександра 

Дубінського й ще шести українців, яких 

підозрюють у втручанні в американські 

вибори.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171008-lasko-imovirnist-poavi-covidvakcini-pfizer-na-rinku-ukraini-nulova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171008-lasko-imovirnist-poavi-covidvakcini-pfizer-na-rinku-ukraini-nulova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170938-moz-ne-planue-prodovzenna-zorstkogo-karantinu-pisla-24-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170938-moz-ne-planue-prodovzenna-zorstkogo-karantinu-pisla-24-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3170239-obslugovuvanna-ukrainskou-kogo-stosuetsa-hto-kontroluvatime-ta-za-so-strafuvatimut-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3170239-obslugovuvanna-ukrainskou-kogo-stosuetsa-hto-kontroluvatime-ta-za-so-strafuvatimut-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3170239-obslugovuvanna-ukrainskou-kogo-stosuetsa-hto-kontroluvatime-ta-za-so-strafuvatimut-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3170239-obslugovuvanna-ukrainskou-kogo-stosuetsa-hto-kontroluvatime-ta-za-so-strafuvatimut-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170775-naprugi-u-vidnosinah-zi-statami-cerez-sankcii-proti-dubinskogo-i-k-nemae-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170775-naprugi-u-vidnosinah-zi-statami-cerez-sankcii-proti-dubinskogo-i-k-nemae-mzs.html


 

Байден має перегорнути сторінку в 

зовнішній політиці Трампа, почавши з 

України - експерт 

Обраний президент США Джо Байден має 

«перегорнути сторінку» в зовнішній політиці 

Дональда Трампа, почавши з України.

 

 

Кабмін надасть ЄСПЛ позицію щодо 

порушень Росією прав людини в Криму 

Кабінет Міністрів України надасть 

Європейському суду з прав людини позицію 

щодо безпосередніх порушень Російською 

Федерацією прав людини на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь.

 

 

Врегулювання конфлікту в Україні має 

включати деокупацію Криму – голова 

ОБСЄ 

Мирне врегулювання конфлікту в Україні має 

відбуватися з повною повагою до суверенітету 

та територіальної цілісності України у межах її 

міжнародно визнаних кордонів, включаючи АР 

Крим та місто Севастополь.

 

 

ЄСПЛ розгляне 11 скарг України проти РФ 

про порушення прав людини у Криму 

Європейський суд з прав людини визнав 

достатніми підстави для прийняття до розгляду 

скарг України проти РФ за одинадцятьма 

пунктами у міждержавній справі щодо 

порушення прав людини у Криму

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170769-bajden-mae-peregornuti-storinku-v-zovnisnij-politici-trampa-pocavsi-z-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170769-bajden-mae-peregornuti-storinku-v-zovnisnij-politici-trampa-pocavsi-z-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170769-bajden-mae-peregornuti-storinku-v-zovnisnij-politici-trampa-pocavsi-z-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170769-bajden-mae-peregornuti-storinku-v-zovnisnij-politici-trampa-pocavsi-z-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170720-kabmin-nadast-espl-poziciu-sodo-porusen-rosieu-prav-ludini-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170720-kabmin-nadast-espl-poziciu-sodo-porusen-rosieu-prav-ludini-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170706-vreguluvanna-konfliktu-v-ukraini-mae-vklucati-deokupaciu-krimu-golova-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170706-vreguluvanna-konfliktu-v-ukraini-mae-vklucati-deokupaciu-krimu-golova-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170706-vreguluvanna-konfliktu-v-ukraini-mae-vklucati-deokupaciu-krimu-golova-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170706-vreguluvanna-konfliktu-v-ukraini-mae-vklucati-deokupaciu-krimu-golova-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170926-espl-rozglane-11-skarg-ukraini-proti-rf-pro-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170926-espl-rozglane-11-skarg-ukraini-proti-rf-pro-porusenna-prav-ludini-u-krimu.html


 

Кулеба анонсував візит Сіярто в Україну 

Міністр закордонних справ Угорщини Петер 

Сіярто відвідає Україну з політичним візитом 

для пошуку шляхів подолання кризи у 

відносинах між країнами, яка виникла після 

втручання окремих угорських посадовців у 

місцеві вибори в нашій країні.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Степанов стверджує, що переговори з усіма 

розробниками COVID-вакцин ведуться з 

травня  

Україна веде перемовини з усіма провідними 

розробниками вакцини проти COVID-19 із 

травня 2020 року.

 

 

В Україні за добу - 7 925 випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу, 13 січня, виявили 7 

925 нових випадків COVID-19, померли 162 

людини.

 

 

Регіони з найвищими COVID-показниками - 

дані МОЗ 

Станом на 14 січня найвищий показник 

захворюваності на COVID-19 зафіксований у 

Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, 

Київській та Луганській областях, а також у 

Києві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170765-kuleba-anonsuvav-vizit-siarto-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170765-kuleba-anonsuvav-vizit-siarto-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170586-stepanov-stverdzue-so-peregovori-z-usima-rozrobnikami-covidvakcin-vedutsa-z-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170586-stepanov-stverdzue-so-peregovori-z-usima-rozrobnikami-covidvakcin-vedutsa-z-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170586-stepanov-stverdzue-so-peregovori-z-usima-rozrobnikami-covidvakcin-vedutsa-z-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170586-stepanov-stverdzue-so-peregovori-z-usima-rozrobnikami-covidvakcin-vedutsa-z-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170523-v-ukraini-za-dobu-7-925-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170523-v-ukraini-za-dobu-7-925-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170661-regioni-z-najvisimi-covidpokaznikami-dani-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170661-regioni-z-najvisimi-covidpokaznikami-dani-moz.html


 

Торік за процедурою COVID-19 в Україні 

закупили 177 томографів - Dozorro 

У 2020 році за процедурою COVID-19 в 

Україні було придбано 177 томографів 

загальною вартістю 2,5 млрд грн.

 

 

У Києві за добу - 794 випадки коронавірусу, 

померли 13 хворих 

У столиці за минулу добу на COVID-19 

захворіли 794 киян.

 

 

Cвященник-депутат закликає відмовитися 

від Хресної ходи на Водохреще через 

COVID-19 

У Херсоні священник та депутат міськради 

Андрій Калита закликав відмовитися від ходи 

у день Хрещення Господнього з огляду на 

ситуацію з коронавірусом.

 

УКРАЇНА 

 

Законопроєкт «про 300 депутатів» пройшов 

комітет Ради 

Комітет Верховної Ради з питань правової 

політики повернувся до розгляду 

президентського законопроєкту №1017 щодо 

зменшення конституційного складу ВР та 

підтримав його.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170623-torik-za-procedurou-covid19-v-ukraini-zakupili-177-tomografiv-dozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170623-torik-za-procedurou-covid19-v-ukraini-zakupili-177-tomografiv-dozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3170611-u-kievi-za-dobu-794-vipadki-koronavirusu-pomerli-13-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3170611-u-kievi-za-dobu-794-vipadki-koronavirusu-pomerli-13-hvorih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170967-cvasennikdeputat-zaklikae-vidmovitisa-vid-hresnoi-hodi-na-vodohrese-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170967-cvasennikdeputat-zaklikae-vidmovitisa-vid-hresnoi-hodi-na-vodohrese-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170967-cvasennikdeputat-zaklikae-vidmovitisa-vid-hresnoi-hodi-na-vodohrese-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170967-cvasennikdeputat-zaklikae-vidmovitisa-vid-hresnoi-hodi-na-vodohrese-cerez-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170746-zakonoproekt-pro-300-deputativ-projsov-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170746-zakonoproekt-pro-300-deputativ-projsov-komitet-radi.html


 

Опублікували закон, що дозволяє 

працювати на держслужбі до 70 років 

У газеті "Голос України" опубліковано закон 

“Про внесення змін до закону "Про державну 

службу" щодо зняття вікових обмежень для 

роботи на держслужбі.

 

 

Раді рекомендують направити до 

Венеційської комісії законопроєкт про 

конституційну процедуру 

Комітет Верховної Ради з питань правової 

політики рекомендує парламенту включити до 

порядку денного, а Голові ВР Дмитру 

Разумкову - направити до Венеційської комісії 

для отримання висновку проєкт закону №4533 

«Про конституційну процедуру».

 

 

Верховний суд скасував указ Президента 

про звільнення Семочка 

Касаційний адміністративний суд Верховного 

суду скасував указ Президента від 2019 року 

№143/2019 року про звільнення Сергія 

Семочка з посади першого заступника голови 

Служби зовнішньої розвідки

 

Верховний суд не поновлював Семочка на 

посаді – Служба зовнішньої розвідки 

Служба зовнішньої розвідки України 

наголошує, що Верховний суд не поновив 

Сергія Семочка на посаді першого заступника 

голови СЗРУ.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170643-opublikuvali-zakon-so-dozvolae-pracuvati-na-derzsluzbi-do-70-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170643-opublikuvali-zakon-so-dozvolae-pracuvati-na-derzsluzbi-do-70-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170791-radi-rekomenduut-napraviti-do-venecijskoi-komisii-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170791-radi-rekomenduut-napraviti-do-venecijskoi-komisii-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170791-radi-rekomenduut-napraviti-do-venecijskoi-komisii-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170791-radi-rekomenduut-napraviti-do-venecijskoi-komisii-zakonoproekt-pro-konstitucijnu-proceduru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170771-verhovnij-sud-skasuvav-ukaz-prezidenta-pro-zvilnenna-semocka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170771-verhovnij-sud-skasuvav-ukaz-prezidenta-pro-zvilnenna-semocka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171073-verhovnij-sud-ne-ponovluvav-semocka-na-posadi-sluzba-zovnisnoi-rozvidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171073-verhovnij-sud-ne-ponovluvav-semocka-na-posadi-sluzba-zovnisnoi-rozvidki.html


 

У «Слузі народу» запевняють, що Україна 

не купуватиме низькосортні COVID-

вакцини  

Український уряд працює над отриманням 

якісних вакцин проти COVID-19.

 

 

МОЗ планує цього року всі трансплантації 

нирки робити в Україні 

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує 

цього року всі трансплантації нирки робити в 

Україні.

 

 

Цьогоріч у «Велике будівництво» включать 

близько 300 об'єктів – Чернишов 

В рамках програми "Велике будівництво" у 

2021 році планується спорудження близько 300 

об'єктів.

 

 

Депутати хочуть зобов’язати місцеві ради, 

парламент та комітети транслювати свої 

засідання  

Група народних депутатів із декількох фракцій 

зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт 

№4582, який пропонує зобов’язати місцеві 

ради, парламент і його комітети вести 

відеотрансляції своїх засідань.

ЕКОНОМІКА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170662-u-sluzi-narodu-zapevnaut-so-ukraina-ne-kupuvatime-nizkosortni-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170662-u-sluzi-narodu-zapevnaut-so-ukraina-ne-kupuvatime-nizkosortni-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170662-u-sluzi-narodu-zapevnaut-so-ukraina-ne-kupuvatime-nizkosortni-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170662-u-sluzi-narodu-zapevnaut-so-ukraina-ne-kupuvatime-nizkosortni-covidvakcini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170569-moz-planue-cogo-roku-vsi-transplantacii-nirki-robiti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170569-moz-planue-cogo-roku-vsi-transplantacii-nirki-robiti-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170973-cogoric-u-velike-budivnictvo-vklucat-blizko-300-obektiv-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170973-cogoric-u-velike-budivnictvo-vklucat-blizko-300-obektiv-cernisov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170797-deputati-hocut-zobovazati-miscevi-radi-parlament-ta-komiteti-transluvati-svoi-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170797-deputati-hocut-zobovazati-miscevi-radi-parlament-ta-komiteti-transluvati-svoi-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170797-deputati-hocut-zobovazati-miscevi-radi-parlament-ta-komiteti-transluvati-svoi-zasidanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170797-deputati-hocut-zobovazati-miscevi-radi-parlament-ta-komiteti-transluvati-svoi-zasidanna.html


 

МВФ непокоять плани Кабміну знизити 

ціни на газ для населення — Марченко 

Міжнародний валютний фонд занепокоєний 

наміром українського уряду найближчим 

часом прийняти рішення про зниження цін на 

газ для побутових споживачів.

 

 

Шмигаль обговорив із МВФ ціну на газ 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із 

представниками Міжнародного валютного 

фонду ціну на газ та запевнив у тому, що уряд 

шукатиме компроміс, щоб захистити людей від 

необгрунтованого підвищення

 

 

Нафтогаз торік надав Газпрому послуг з 

організації транзиту на $2,1 мільярда 

НАК "Нафтогаз України" надала ПАТ 

"Газпром" у 2020 році послуги з організації 

транспортування газу на 2,11 млрд дол.

 

 

Мінекономіки випустило відеокурс про 

нововведення у сфері закупівель 

Департамент сфери публічних закупівель 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України випустив 

відеокурс про нововведення у сфері публічних 

закупівель.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170840-mvf-nepokoat-plani-kabminu-zniziti-cini-na-gaz-dla-naselenna-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170840-mvf-nepokoat-plani-kabminu-zniziti-cini-na-gaz-dla-naselenna-marcenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171028-smigal-obgovoriv-iz-mvf-cinu-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171028-smigal-obgovoriv-iz-mvf-cinu-na-gaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170767-naftogaz-torik-nadav-gazpromu-poslug-z-organizacii-tranzitu-na-21-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170767-naftogaz-torik-nadav-gazpromu-poslug-z-organizacii-tranzitu-na-21-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170873-minekonomiki-vipustilo-videokurs-pro-novovvedenna-u-sferi-zakupivel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170873-minekonomiki-vipustilo-videokurs-pro-novovvedenna-u-sferi-zakupivel.html


 

АМКУ побачив ознаки домінування однієї 

групи на ринку газу 

Антимонопольний комітет вбачає ознаки 

домінування групи «Регіональна Газова 

Компанія» (РГК) на ринку природного газу.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Культ війни та насильства: склали список 

причетних до мілітаризації освіти в Криму 

У Києві презентували результати дослідження 

щодо осіб, які беруть участь у мілітаризації 

освітнього простору Криму та знищенні 

національної ідентичності українських дітей у 

Криму.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Мовне питання: NewsOne перевірять через 

ефір з Піховшеком 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення призначила супутниковому 

телеканалу «NewsOne» (ТОВ «Новини 24 

години», м. Київ) позапланову безвиїзну 

перевірку.

 

У Вінниці поліція розбороняла штовханину 

на мітингу #SaveФОП 

У Вінниці в четвер, 14 січня, члени 

громадського руху #SaveФОП мітингували під 

Вінницькою ОДА, під час акції сталася сутичка 

з членами праворадикальної ГО «Едельвейс».

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170836-amku-pobaciv-oznaki-dominuvanna-odniei-grupi-na-rinku-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170836-amku-pobaciv-oznaki-dominuvanna-odniei-grupi-na-rinku-gazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170816-kult-vijni-ta-nasilstva-sklali-spisok-pricetnih-do-militarizacii-osviti-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170816-kult-vijni-ta-nasilstva-sklali-spisok-pricetnih-do-militarizacii-osviti-v-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170995-movne-pitanna-newsone-perevirat-cerez-efir-z-pihovsekom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170995-movne-pitanna-newsone-perevirat-cerez-efir-z-pihovsekom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170812-u-vinnici-policia-rozboronala-stovhaninu-na-mitingu-savefop.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170812-u-vinnici-policia-rozboronala-stovhaninu-na-mitingu-savefop.html


 

У Миколаєві спіймали втікачів із виправної 

колонії 

Двох засуджених, які втекли з Казанківської 

виправної колонії №93 на Миколаївщині, 

затримали.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Про що сперечалися український і 

польський дипломати? 

До пам’яті жертв Другої світової війни не 

можна застосовувати подвійні стандарти

 

Не пропустити «Азірова»: чиновників 

тестуватимуть з української 

На іспиті треба демонструвати розуміння 

значень слів, правильне сприйняття тексту, 

уміти вести діалог і доносити власну позицію

 

 

Чому помірні 5% інфляції-2020 змушують 

замислитися 

Частка сплати за продукти харчування й 

комунальні послуги в загальній структурі 

витрат українських родин знову зросла

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170688-u-mikolaevi-spijmali-vtikaciv-iz-vipravnoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170688-u-mikolaevi-spijmali-vtikaciv-iz-vipravnoi-kolonii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170213-pro-so-sperecalisa-ukrainskij-i-polskij-diplomati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170213-pro-so-sperecalisa-ukrainskij-i-polskij-diplomati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171044-ne-propustiti-azirova-cinovnikiv-testuvatimut-z-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171044-ne-propustiti-azirova-cinovnikiv-testuvatimut-z-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171067-comu-pomirni-5-inflacii2020-zmusuut-zamislitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171067-comu-pomirni-5-inflacii2020-zmusuut-zamislitisa.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Кулеба презентував «подарунок Україні» до 

30-річчя незалежності 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 

презентував сайт Ukraine.ua про сучасну 

Україну для іноземних аудиторій, який 

популяризуватиме країну у світі.

 

 

В Україні заснували літературну премію за 

найкращі історичні твори 

У Вінницькій області заснували Всеукраїнську 

літературну премію імені Миколи Рябого за 

найкращий літературний твір історичної 

тематики.

 

Буковинську маланку планують внести до 

списку ЮНЕСКО 

У Чернівецькій ОДА почали готувати 

документи, щоб внести традицію 

буковинського маланкування до 

нематеріальної культурної спадщини 

ЮНЕСКО.

 

Всеканадська конференція українських 

освітян відбудеться у травні 2021 року 

Національна українська освітня рада при 

Конґресі українців Канади (КУК) запрошує до 

участі у Всеканадській конференції 

українських освітян «Українська освіта в 

Канаді: Нові реалії», яка відбудеться у травні 

2021 року онлайн. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170819-kuleba-prezentuvav-sajt-so-popularizuvatime-ukrainu-v-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170819-kuleba-prezentuvav-sajt-so-popularizuvatime-ukrainu-v-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3170613-v-ukraini-zasnuvali-literaturnu-premiu-za-najkrasi-istoricni-tvori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3170613-v-ukraini-zasnuvali-literaturnu-premiu-za-najkrasi-istoricni-tvori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3171018-bukovinsku-malanku-planuut-vnesti-do-spisku-unesko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3171018-bukovinsku-malanku-planuut-vnesti-do-spisku-unesko.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3170753-vsekanadska-konferencia-ukrainskih-osvitan-vidbudetsa-u-travni-2021-roku.html


 

На Закарпатті законсервують руїни 

чотирьох замків 

На Закарпатті цьогоріч почнуть консервацію 

руїн чотирьох замків. Роботи проводитимуть за 

грантовим проєктом, який підготувало 

Агентство регіонального розвитку та 

транскордонного співробітництва 

"Закарпаття".
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