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ТОП 

 

Імена 100 героїв, які загинули під час 

оборони Донецького аеропорту 

16 січня Україна вшановує пам'ять своїх 

захисників

 

 

Кабмін запевнив МВФ, що 

держрегулювання цін на газ не буде 

Уряд у ході діалогу з Міжнародним валютним 

фондом запевнив, що жодного державного 

регулювання цін на ринку газу не буде.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3171115-imena-100-geroiv-aki-zaginuli-pid-cas-oboroni-doneckogo-aeroportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3171115-imena-100-geroiv-aki-zaginuli-pid-cas-oboroni-doneckogo-aeroportu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171660-kabmin-zapevniv-mvf-so-derzreguluvanna-cin-na-gaz-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171660-kabmin-zapevniv-mvf-so-derzreguluvanna-cin-na-gaz-ne-bude.html


 

Після 24 січня в Україні буде 

«помаранчевий» карантин - Шмигаль 

Уряд не планує продовження локдауну, який 

триває з 8 по 24 січня. З 25 січня ймовірно 

діятимуть обмеження помаранчевої зони

 

 

Зеленський обговорив із Меркель пандемію 

та ситуацію на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

канцлером Німеччини Ангелою Меркель 

питання протидії COVID-19 та координацію 

зусиль задля встановлення миру на Донбасі.

 

 

Укренерго запевняє, що «віялових 

відключень» у морози не буде 

Протягом 16-20 січня, коли за прогнозом 

очікується значне зниження середньодобової 

температури повітря по всій території України, 

«віялових відключень» електроенергії або 

обмежень видачі потужності для 

промисловості не планується.

 

 

Британська Crown Agents закуповуватиме 

вакцини від COVID-19 для України - Кабмін 

Закупівлі вакцини від COVID-19 

здійснюватиме британська агенція Crown 

Agents, таке рішення було схвалено на 

позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171585-pisla-24-sicna-v-ukraini-pocnetsa-pomarancevij-karatin-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171585-pisla-24-sicna-v-ukraini-pocnetsa-pomarancevij-karatin-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171666-zelenskij-obgovoriv-iz-merkel-pandemiu-ta-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171666-zelenskij-obgovoriv-iz-merkel-pandemiu-ta-situaciu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171622-ukrenergo-zapevnae-so-vialovih-vidklucen-u-morozi-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171622-ukrenergo-zapevnae-so-vialovih-vidklucen-u-morozi-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171263-britanska-crown-agents-zakupovuvatime-vakcini-vid-covid19-dla-ukraini-kabmin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171263-britanska-crown-agents-zakupovuvatime-vakcini-vid-covid19-dla-ukraini-kabmin.html


 

Денісова обговорила з головою місії ООН 

доступ до незаконно арештованих у Криму 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини 

Людмила Денісова та голова Моніторингової 

Місії ООН з прав людини в Україні Матільда 

Богнер під час зустрічі обговорили питання 

доступу до громадян України, які незаконно 

утримуються на території тимчасово 

окупованого Криму.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посольство в Китаї перевіряє інформацію 

про коронавірус в українській сировині для 

морозива 

Посольство України в Китаї перевіряє 

інформацію щодо виявлення коронавірусу в 

морозиві, виробленому з використанням 

імпортованої з України сухої сироватки.

 

 

В Ізраїлі розслідують можливу контрабанду 

COVID-вакцини до України 

Ізраїльська поліція проводить розслідування 

щодо можливого незаконного постачання 

вакцини від коронавірусу до України.

 

 

США ввели санкції проти китайського 

інвестора «Мотор Січі» 

Міністерство торгівлі США запровадило 

санкції проти китайської компанії Skyrizon 

Aircraft Holdings Limited, інвестора 

українського ПАТ "Мотор Січ".

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3171662-denisova-obgovorila-z-golovou-misii-oon-dostup-do-nezakonno-arestovanih-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3171662-denisova-obgovorila-z-golovou-misii-oon-dostup-do-nezakonno-arestovanih-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171280-posolstvo-v-kitai-perevirae-informaciu-pro-koronavirus-v-ukrainskij-sirovini-dla-moroziva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171280-posolstvo-v-kitai-perevirae-informaciu-pro-koronavirus-v-ukrainskij-sirovini-dla-moroziva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171280-posolstvo-v-kitai-perevirae-informaciu-pro-koronavirus-v-ukrainskij-sirovini-dla-moroziva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171280-posolstvo-v-kitai-perevirae-informaciu-pro-koronavirus-v-ukrainskij-sirovini-dla-moroziva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171219-v-izraili-rozsliduut-mozlivu-kontrabandu-covidvakcini-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171219-v-izraili-rozsliduut-mozlivu-kontrabandu-covidvakcini-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171459-ssa-vveli-sankcii-proti-kitajskogo-investora-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3171459-ssa-vveli-sankcii-proti-kitajskogo-investora-motor-sici.html


 

Інформації про постраждалих від 

землетрусу в Індонезії українців наразі 

немає - МЗС 

Посольство України в Індонезії відкрило 

«гарячу лінію» для надання можливої 

допомоги українцям у зв’язку із потужним 

землетрусом, інформації про постраждалих 

співвітчизників наразі немає.

 

 

Україна не сприймає мови ультиматумів від 

Додіка щодо подарованої Лаврову ікони – 

МЗС 

В Україні не сприймають мови ультиматумів 

від члена президії Боснії і Герцеговини 

Милорада Додіка щодо повернення викраденої 

з Луганська ікони.

 

Міграційну службу Португалії, офіцерів якої 

звинувачують у вбивстві українця, 

реструктуризують – Садоха 

Службу у справах іноземців та 

кордонів Португалії (SEF), трьох 

співробітників якої звинувачують у вбівстві 

40-річного Ігоря Гоменюка в аеропорту 

Лісабона в березні минулого року, буде 

реструктуризовано.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Китайська вакцина не потрапить в Україну, 

якщо не пройде міжнародну реєстрацію – 

Шмигаль 

Якщо вакцина китайського виробництва 

Sinovac Biotech, яку замовило МОЗ, не 

відповідатиме міжнародним правилам 

реєстрації, то її в Україні не буде

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171211-informacii-pro-postrazdalih-vid-zemletrusu-v-indonezii-ukrainciv-narazi-nemae-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171211-informacii-pro-postrazdalih-vid-zemletrusu-v-indonezii-ukrainciv-narazi-nemae-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171211-informacii-pro-postrazdalih-vid-zemletrusu-v-indonezii-ukrainciv-narazi-nemae-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171211-informacii-pro-postrazdalih-vid-zemletrusu-v-indonezii-ukrainciv-narazi-nemae-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171480-ukraina-ne-sprijmae-movi-ultimatumiv-vid-dodika-sodo-podarovanoi-lavrovu-ikoni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171480-ukraina-ne-sprijmae-movi-ultimatumiv-vid-dodika-sodo-podarovanoi-lavrovu-ikoni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171480-ukraina-ne-sprijmae-movi-ultimatumiv-vid-dodika-sodo-podarovanoi-lavrovu-ikoni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171480-ukraina-ne-sprijmae-movi-ultimatumiv-vid-dodika-sodo-podarovanoi-lavrovu-ikoni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3171554-migracijnu-sluzbu-portugalii-oficeriv-akoi-zvinuvacuut-u-vbivstvi-ukrainca-restrukturizuut-sadoha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3171554-migracijnu-sluzbu-portugalii-oficeriv-akoi-zvinuvacuut-u-vbivstvi-ukrainca-restrukturizuut-sadoha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3171554-migracijnu-sluzbu-portugalii-oficeriv-akoi-zvinuvacuut-u-vbivstvi-ukrainca-restrukturizuut-sadoha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3171554-migracijnu-sluzbu-portugalii-oficeriv-akoi-zvinuvacuut-u-vbivstvi-ukrainca-restrukturizuut-sadoha.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171377-kitajska-vakcina-ne-potrapit-v-ukrainu-akso-ne-projde-miznarodnu-reestraciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171377-kitajska-vakcina-ne-potrapit-v-ukrainu-akso-ne-projde-miznarodnu-reestraciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171377-kitajska-vakcina-ne-potrapit-v-ukrainu-akso-ne-projde-miznarodnu-reestraciu-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171377-kitajska-vakcina-ne-potrapit-v-ukrainu-akso-ne-projde-miznarodnu-reestraciu-smigal.html


 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку з даними 

про те, як збільшувалась кількість інфікованих 

на COVID-19 за останній тиждень.

 

 

Діти почали частіше хворіти на COVID-19 - 

Степанов 

Останнім часом діти почали частіше хворіти на 

коронавірус.

 

В Україні працює 2,3 тисячі пунктів 

тестування на коронавірус 

В Україні на цей час створено 2373 пункти 

тестування на коронавірус.

 

УКРАЇНА 

 

КСУ перевірить на конституційність 

постанову Ради про укрупнення районів 

Конституційний Суд відкрив провадження у 

справі щодо конституційності постанови 

Верховної Ради про утворення та ліквідацію 

районів. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3171298-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3171298-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171329-diti-pocali-castise-hvoriti-na-covid19-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171329-diti-pocali-castise-hvoriti-na-covid19-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171403-v-ukraini-pracue-23-tisaci-punktiv-testuvanna-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171403-v-ukraini-pracue-23-tisaci-punktiv-testuvanna-na-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171680-ksu-perevirit-na-konstitucijnist-postanovu-radi-pro-ukrupnenna-rajoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171680-ksu-perevirit-na-konstitucijnist-postanovu-radi-pro-ukrupnenna-rajoniv.html


 

Разумков не виключає штрафів за 

кнопкодавство в Раді 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не 

виключає, що в рамках ініціатив щодо 

посилення відповідальності за неперсональне 

голосування в парламенті обговорюватимуть 

запровадження штрафів.

 

 

Кнопкодавство у Раді: відкрили справу 

щодо депутата Іванчука 

Офіс генпрокурора (ОГП) відкрив кримінальне 

провадження проти народного депутата Андрія 

Іванчука за підозрою у неперсональному 

голосуванні.

 

ТКГ проведе засідання 21 січня – про що 

говоритимуть 

Наступне засідання Тристоронньої контактної 

групи з мирного врегулювання конфлікту на 

Донбасі відбудеться 21 січня у режимі 

відеоконференції, йому передуватимуть 

засідання робочих груп.

 

 

У «Слузі народу» обіцяють, що абонплата за 

газ не перевищуватиме 1,79 гривні за куб 

Тариф на транспортування газу для населення 

не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171344-razumkov-ne-viklucae-strafiv-za-knopkodavstvo-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171344-razumkov-ne-viklucae-strafiv-za-knopkodavstvo-v-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171395-knopkodavstvo-u-radi-vidkrili-spravu-sodo-deputata-ivancuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171395-knopkodavstvo-u-radi-vidkrili-spravu-sodo-deputata-ivancuka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171374-tkg-provede-zasidanna-21-sicna-pro-so-govoritimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171374-tkg-provede-zasidanna-21-sicna-pro-so-govoritimut.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171397-u-sluzi-narodu-obicaut-so-abonplata-za-gaz-ne-perevisuvatime-179-grivni-za-kub.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171397-u-sluzi-narodu-obicaut-so-abonplata-za-gaz-ne-perevisuvatime-179-grivni-za-kub.html


ЕКОНОМІКА 

 

МВФ співпрацюватиме з Мінфіном у сфері 

управління фіскальними ризиками 

Експерти Міжнародного валютного фонду 

домовились продовжувати співпрацю з 

Міністерством фінансів у сфері розбудови 

системи управління фіскальними ризиками. 

 

Богуслаєв заявив про спробу рейдерського 

захоплення «Мотор Січі» 

Генеральний конструктор АТ «Мотор Січ» 

В'ячеслав Богуслаєв запевнив, що не 

отримував офіційного повідомлення про 

проведення позачергових загальних зборів. 

Богуслаєв вважає це спробою рейдерського 

захоплення підприємства.

 

 

Вже 362 виробники тваринницької 

продукції мають право експорту до ЄС - 

Мінекономіки 

За 5 років від початку дії Угоди про асоціацію 

Європейський Союз залишається найбільшим 

торговельним партнером України з питомою 

вагою торгівлі товарами 40,7%.

 

 

Влітку ціна на газ буде рекордно низькою - 

Шмигаль 

Влітку ціна на газ буде рекордно низькою.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171306-mvf-spivpracuvatime-z-minfinom-u-sferi-upravlinna-fiskalnimi-rizikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171306-mvf-spivpracuvatime-z-minfinom-u-sferi-upravlinna-fiskalnimi-rizikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171678-boguslaev-zaaviv-pro-sprobu-rejderskogo-zahoplenna-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171678-boguslaev-zaaviv-pro-sprobu-rejderskogo-zahoplenna-motor-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171530-vze-362-virobniki-tvarinnickoi-produkcii-maut-pravo-eksportu-do-es-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171530-vze-362-virobniki-tvarinnickoi-produkcii-maut-pravo-eksportu-do-es-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171530-vze-362-virobniki-tvarinnickoi-produkcii-maut-pravo-eksportu-do-es-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171530-vze-362-virobniki-tvarinnickoi-produkcii-maut-pravo-eksportu-do-es-minekonomiki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171333-vlitku-cina-na-gaz-bude-rekordno-nizkou-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171333-vlitku-cina-na-gaz-bude-rekordno-nizkou-smigal.html


 

Суд підтвердив законність антидемпінгових 

заходів щодо імпорту цементу з Росії 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України відстояло 

законність застосування антидемпінгових 

заходів щодо імпорту в Україну цементу з 

Росії, Білорусі та Молдови; суд ухвалив 

рішення 12 січня.

 

 

Україна торік збільшила експорт жирів на 

22% 

Україна у 2020 році збільшила експорт жирів 

рослинного та тваринного походження на 22% 

і залишилася експортером №1 соняшникової 

олії до Європейського Союзу.

 

 

Переробка винограду в Україні зменшилась 

на 39% — Держстат 

За 2020 рік в Україні переробили на 

виноматеріали 75,98 тис. тонн винограду, на 

38,8% менше, ніж за 2019 рік.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Посольство США стурбоване затриманням 

120 кримських татар на Керченському 

мосту 

Посольство США в Україні висловило 

стурбованість затриманням російськими 

окупантами 120 кримських татар, які їхали в 

Ростов-на-Дону на засідання суду щодо 

білогірської «справи Хізб ут-Тахрір»

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171559-sud-pidtverdiv-zakonnist-antidempingovih-zahodiv-sodo-importu-cementu-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171559-sud-pidtverdiv-zakonnist-antidempingovih-zahodiv-sodo-importu-cementu-z-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171651-ukraina-torik-zbilsila-eksport-ziriv-na-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171651-ukraina-torik-zbilsila-eksport-ziriv-na-22.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171576-pererobka-vinogradu-v-ukraini-zmensilas-na-39-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3171576-pererobka-vinogradu-v-ukraini-zmensilas-na-39-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3171632-posolstvo-ssa-sturbovane-zatrimannam-120-krimskih-tatar-na-kercenskomu-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3171632-posolstvo-ssa-sturbovane-zatrimannam-120-krimskih-tatar-na-kercenskomu-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3171632-posolstvo-ssa-sturbovane-zatrimannam-120-krimskih-tatar-na-kercenskomu-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3171632-posolstvo-ssa-sturbovane-zatrimannam-120-krimskih-tatar-na-kercenskomu-mostu.html


ПРАВОПОРЯДОК 

 

СБУ викрила привласнення коштів на 

реконструкції нафтопроводу  

Служба безпеки України викрила 

привласнення бюджетних грошей, виділених 

на реконструкцію магістрального 

нафтопроводу в Житомирській області.

 

Начальника управління комунального 

транспорту Києва спіймали на хабарі 

Начальника управління КП 

«Київтранспарксервіс» затримали під час 

одержання хабаря у розмірі 2000 доларів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

А що Україні від повернення Навального? 

17січня ворог Путіна №1 обіцяє повернутися 

до Москви. Увага до цієї події у світі – на рівні 

інавгурації президента США. А як реагувати 

Україн

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Зеленський відзначив державними 

нагородами і званнями військових УДО 

Президент Володимир Зеленський відзначив 

держнагородами військовослужбовців 

Управління державної охорони України та 

присвоїв звання бригадних генералів 

заступникам начальника УДО Тарасу 

Гребеннікову та Ігорю Пискуну.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3171416-sbu-vikrila-privlasnenna-kostiv-na-rekonstrukcii-naftoprovodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3171416-sbu-vikrila-privlasnenna-kostiv-na-rekonstrukcii-naftoprovodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3171526-nacalnika-upravlinna-komunalnogo-transportu-kieva-spijmali-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3171526-nacalnika-upravlinna-komunalnogo-transportu-kieva-spijmali-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171719-a-so-ukraini-vid-povernenna-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3171719-a-so-ukraini-vid-povernenna-navalnogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171484-zelenskij-vidznaciv-derzavnimi-nagorodami-i-zvannami-vijskovih-udo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171484-zelenskij-vidznaciv-derzavnimi-nagorodami-i-zvannami-vijskovih-udo.html


 

Меморіал «Бабин Яр» оприлюднив 300 

тисяч архівних документів 

Цифровий архів Меморіального центру 

Голокосту «Бабин Яр» поповнився новими 

документами ХХ сторіччя.

 

 

Степанов пояснив, чому дітей не можна 

пускати до школи раніше 25 січня 

Якщо діти вийдуть на навчання в школи 

раніше закінчення посиленого карантину, то це 

призведе до зростання інфікування 

коронавірусом.

 

Українські виробники мультфільмів здатні 

конкурувати на світовому ринку – Ткаченко 

В Україні є виробники мультфільмів, які 

створюють конкурентноспроможний та 

прибутковий продукт на світовому ринку.

 

 

Стартував прийом робіт на міжнародну 

премію імені Франка 

В Україні стартував прийом робіт на 

Міжнародну премію імені Івана Франка.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171658-memorial-babin-ar-opriludniv-300-tisac-arhivnih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171658-memorial-babin-ar-opriludniv-300-tisac-arhivnih-dokumentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171364-stepanov-poasniv-comu-ditej-ne-mozna-puskati-do-skoli-ranise-25-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171364-stepanov-poasniv-comu-ditej-ne-mozna-puskati-do-skoli-ranise-25-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3171533-ukrainski-virobniki-multfilmiv-zdatni-konkuruvati-na-svitovomu-rinku-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3171533-ukrainski-virobniki-multfilmiv-zdatni-konkuruvati-na-svitovomu-rinku-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171421-startuvav-prijom-robit-na-miznarodnu-premiu-imeni-franka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171421-startuvav-prijom-robit-na-miznarodnu-premiu-imeni-franka.html


 

Мінцифри розповіло, як захистити дітей в 

інтернеті 

Міністерство цифрової трансформації 

опублікувало рекомендації щодо захисту дітей 

у цифровому середовищі.

 

 

В Японії на майстер-класі навчали готувати 

українські страви 

Український пісний борщ та зрази готували під 

час віртуального майстер-класу, присвяченого 

українським різдвяним традиціям, який 

відбувся 11 січня в Японії.

 

 

Українці Румунії представили національні 

різдвяно-новорічні звичаї на святковому 

заході 

Cатумарська філія Союзу українців Румунії 

(СУР) 13 січня провела святковий онлайн-захід 

з нагоди Різдва та зустрічі Нового року за 

старим стилем.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171443-mincifri-rozpovilo-ak-zahistiti-ditej-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171443-mincifri-rozpovilo-ak-zahistiti-ditej-v-interneti.html
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