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ТОП 

 

Перша німецька компанія вийшла з проєкту 

Nord Stream 2 

Перша німецька компанія відмовилася від 

участі в будівництві трубопроводу «Північний 

потік-2».

 

 

Тупицький просить генпрокурора вручити 

йому підозру «законно» та звернутись до 

Зеленського ЗАЯВА 

Відсторонений указом Президента від посади 

судді Конституційного Суду Голова КСУ 

Олександр Тупицький у заяві на ім’я 

генпрокурора Ірини Венедіктової просить 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174037-persa-nimecka-kompania-vijsla-z-proektu-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3174037-persa-nimecka-kompania-vijsla-z-proektu-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174062-tupickij-prosit-genprokurora-vruciti-jomu-pidozru-zakonno-ta-zvernutis-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174062-tupickij-prosit-genprokurora-vruciti-jomu-pidozru-zakonno-ta-zvernutis-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174062-tupickij-prosit-genprokurora-vruciti-jomu-pidozru-zakonno-ta-zvernutis-do-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174062-tupickij-prosit-genprokurora-vruciti-jomu-pidozru-zakonno-ta-zvernutis-do-zelenskogo.html


 

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка 

під вартою 

Шевченківський райсуд Києва залишив без 
задоволення клопотання захисту 

обвинуваченого у справі щодо вбивства 

журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка 

щодо зміни йому запобіжного заходу.

 

 

Уряд опублікував постанову про зниження 

ціни на газ для населення 

Кабінет Міністрів опублікував постанову, 
якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна 

на газ для населення на рівні 6,99 грн за 

кубометр. 

 

Нацрада перевірить ефір каналу НАШ через 

заяви про «злочинні ЗСУ» 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення проведе моніторинг телеканалу 

«Наш» у зв’язку з висловлюваннями 
екснардепа Олени Бондаренко про «злочинні» 

Збройні сили України в його ефірі.

 

 

Як покарали тих, хто влаштував «теплу 

зустріч» евакуйованим з Китаю у Нових 

Санжарах 

На Полтавщині ухвалені судові рішення щодо 
активних учасників масових заворушень, що 

відбулися у Нових Санжарах в лютому 2020 

року.

  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173922-sprava-seremeta-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173922-sprava-seremeta-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173544-urad-opublikuvav-postanovu-pro-znizenna-cini-na-gaz-dla-naselenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173544-urad-opublikuvav-postanovu-pro-znizenna-cini-na-gaz-dla-naselenna.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174069-ak-pokarali-tih-hto-vlastuvav-teplu-zustric-evakujovanim-z-kitau-u-novih-sanzarah.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3174069-ak-pokarali-tih-hto-vlastuvav-teplu-zustric-evakujovanim-z-kitau-u-novih-sanzarah.html


 

Кличко пірнув у крижану ополонку ВІДЕО 

Мер Києва Віталій Кличко зранку пірнув у 

ополонку в затоці біля парку Дружби народів 

та привітав українців з Водохрещем.

  

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський зустрівся з чинною головою 

ОБСЄ – про що говорили 

Закінчення війни на Донбасі має залишатися 
пріоритетом для ОБСЄ, а також важливо 

порушувати питання щодо повернення 

тимчасово окупованого Криму під контроль 

України. 

 

 

Європарламент готує доповідь, у якій 

засуджується агресія Росії проти України 

На розгляд Європарламенту винесено доповідь 

щодо імплементації Спільної зовнішньої та 
безпекової політики ЄС у 2020 році, яка 

містить положення про

 

 

Україна розраховує на допомогу Швеції 

щодо переговорів у ТКГ – Кулеба 

Україна розраховує, що шведське головування 

в ОБСЄ відіграє важливу роль у мотивуванні 

Російської Федерації до конструктивної роботи 

в Тристоронній

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3173663-klicko-pirnuv-u-krizanu-opolonku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3173663-klicko-pirnuv-u-krizanu-opolonku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174033-zelenskij-zustrivsa-z-cinnou-golovou-obse-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174033-zelenskij-zustrivsa-z-cinnou-golovou-obse-pro-so-govorili.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174091-evroparlament-gotue-dopovid-u-akij-zasudzuetsa-agresia-rosii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174091-evroparlament-gotue-dopovid-u-akij-zasudzuetsa-agresia-rosii-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173720-ukraina-rozrahovue-na-dopomogu-svecii-sodo-peregovoriv-u-tkg-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173720-ukraina-rozrahovue-na-dopomogu-svecii-sodo-peregovoriv-u-tkg-kuleba.html


 

Врятовані українські моряки із судна Arvin 

прибули в Анкару 

П’ятеро громадян України - моряків 
суховантажу Arvin, які були врятовані після 

затоплення суховантажу 17 січня біля берегів 

турецької провінції Бартин, прибули в Анкару, 

звідки найближчим часом вирушать в Україну.

 

 

Кримська платформа: в МЗС сказали, коли 

оприлюднять список учасників саміту 

Міністерство закордонних справ розсилає 
офіційні запрошення лідерам інших держав 

взяти участь в інавгураційному саміті 

Кримської платформи, їх список буде 

оприлюднено після отримання підтверджень.

 

 

Розпочався пілотний проєкт обміну е-

інвойсами між компаніями України та 

Вірменії 

Міністерство цифрової трансформації 

розпочало пілотний проєкт щодо використання 
електронних інвойсів за допомогою рішення 

eDelivery між компаніями з України та 

Вірменії.

КОРОНАВІРУС 

 

Найвищі показники захворюваності на 

COVID-19 по областях ТАБЛИЦЯ 

Станом на 19 січня найвищий показник 

захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 
Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, 

Київській та Луганській областях, а також у 

Києві. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173878-vratovani-ukrainski-moraki-iz-sudna-arvin-pribuli-v-ankaru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173878-vratovani-ukrainski-moraki-iz-sudna-arvin-pribuli-v-ankaru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3173808-krimska-platforma-v-mzs-skazali-koli-opriludnat-spisok-ucasnikiv-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3173808-krimska-platforma-v-mzs-skazali-koli-opriludnat-spisok-ucasnikiv-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174035-rozpocavsa-pilotnij-proekt-obminu-einvojsami-miz-kompaniami-ukraini-ta-virmenii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174035-rozpocavsa-pilotnij-proekt-obminu-einvojsami-miz-kompaniami-ukraini-ta-virmenii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174035-rozpocavsa-pilotnij-proekt-obminu-einvojsami-miz-kompaniami-ukraini-ta-virmenii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174035-rozpocavsa-pilotnij-proekt-obminu-einvojsami-miz-kompaniami-ukraini-ta-virmenii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173617-najvisi-pokazniki-zahvoruvanosti-na-covid19-po-oblastah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173617-najvisi-pokazniki-zahvoruvanosti-na-covid19-po-oblastah.html


 

Sinovac назвала умову, за якої ефективність 

її вакцини зростає на 20% 

Китайська компанія Sinovac Biotech заявила, 
що її вакцина проти коронавірусу (COVID-19) 

показала вищий відсоток ефективності при 

збільшенні часу між двома щепленнями.

 

УКРАЇНА 

 

Проєкт закону щодо реформування 

Укроборонпрому отримав негативний 

висновок експертів Ради 

Головне науково-експертне управління апарату 

Верховної Ради дало негативний висновок на 

проєкт закону №3822, який запроваджує 

механізм

 

 

Татаров спростовує підготовку 

законопроєкту для його «порятунку» від 

НАБУ 

Заступник керівника Офісу Президента Олег 

Татаров спростовує інформацію про те, що ОП 

чи будь-яке інше відомство начебто готує 
законопроєкт заради його "порятунку" від 

антикорупційних органів. 

 

Держбюро розслідувань не має права 

вручати Тупицькому підозру – КСУ 

У Конституційному Суді заявляють, що слідчі 
Державного бюро розслідувань (ДБР) 

відповідно до чинного законодавства не мають 

повноважень повідомляти про підозру судді 

КС. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173822-sinovac-nazvala-umovu-za-akoi-efektivnist-ii-vakcini-zrostae-na-20.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3173822-sinovac-nazvala-umovu-za-akoi-efektivnist-ii-vakcini-zrostae-na-20.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173602-proekt-zakonu-sodo-reformuvanna-ukroboronpromu-otrimav-negativnij-visnovok-ekspertiv-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173602-proekt-zakonu-sodo-reformuvanna-ukroboronpromu-otrimav-negativnij-visnovok-ekspertiv-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174047-tatarov-sprostovue-pidgotovku-zakonoproektu-dla-jogo-poratunku-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174047-tatarov-sprostovue-pidgotovku-zakonoproektu-dla-jogo-poratunku-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174047-tatarov-sprostovue-pidgotovku-zakonoproektu-dla-jogo-poratunku-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174047-tatarov-sprostovue-pidgotovku-zakonoproektu-dla-jogo-poratunku-vid-nabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174089-derzburo-rozsliduvan-ne-mae-prava-vrucati-tupickomu-pidozru-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3174089-derzburo-rozsliduvan-ne-mae-prava-vrucati-tupickomu-pidozru-ksu.html


 

«Остап Бендер теж давав такі поради»: 

Кремінь - про заклики обходити мовний 

закон 

Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної» є надзвичайно демократичним, а ті, 

хто закликає його порушувати, займаються 

звичайними провокаціями та спекуляціями.

 

 

В Україні збираються зупинити реформу 

інтернатів - дитячий омбудсмен 

Уповноважений Президента України з прав 
дитини Микола Кулеба не підтримує зміни до 

«Національної стратегії реформування системи 

 

Води в рот набрали: 100 депутатів не 

промовили в Раді ні слова 

Упродовж 2020 року 100 народних депутатів 

не виступили у Верховній Раді жодного разу 

ані з місця, ані з парламентської трибуни. 

 

 

Росія у січні завезла на окупований Донбас 

22 тисячі тонн пального та безпілотники – 

розвідка 

Російська Федерація з початку січня завезла на 

окуповані території Донецької та Луганської 

областей 22 тис. тонн пального, військове 

майно та безпілотники.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173866-ostap-bender-tez-davav-taki-poradi-kremin-pro-zakliki-obhoditi-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173866-ostap-bender-tez-davav-taki-poradi-kremin-pro-zakliki-obhoditi-movnij-zakon.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173866-ostap-bender-tez-davav-taki-poradi-kremin-pro-zakliki-obhoditi-movnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173699-v-ukraini-zbirautsa-zupiniti-reformu-internativ-ditacij-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173699-v-ukraini-zbirautsa-zupiniti-reformu-internativ-ditacij-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173729-vodi-v-rot-nabrali-100-deputativ-ne-promovili-v-radi-ni-slova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173729-vodi-v-rot-nabrali-100-deputativ-ne-promovili-v-radi-ni-slova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173806-rosia-u-sicni-zavezla-na-okupovanij-donbas-22-tisaci-tonn-palnogo-ta-bezpilotniki-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173806-rosia-u-sicni-zavezla-na-okupovanij-donbas-22-tisaci-tonn-palnogo-ta-bezpilotniki-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173806-rosia-u-sicni-zavezla-na-okupovanij-donbas-22-tisaci-tonn-palnogo-ta-bezpilotniki-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3173806-rosia-u-sicni-zavezla-na-okupovanij-donbas-22-tisaci-tonn-palnogo-ta-bezpilotniki-rozvidka.html


ЕКОНОМІКА 

 

Пріоритетом України щодо «зеленого 

курсу» є стратегічне енергопартнерство - 

Джапарова 

Ключовим пріоритетом України у контексті 

«Європейського зеленого курсу» є стратегічні 

енергетичні партнерства.

  

 

Суд ухвалив стягнути з ексвласника 

Імексбанку 309 мільйонів на користь НБУ 

Одеський апеляційний суд ухвалив рішення 

щодо стягнення з колишнього власника ПАТ 
«Імексбанк» Леоніда Клімова 309 млн грн на 

користь Національного банку в рахунок 

погашення заборгованості банку за наданим 

раніше стабілізаційним кредитом. 

 

 

Суд відмовився задовольняти позов 

Сологуба проти Нацбанку 

Печерський райсуд міста Києва відмовив 

заступнику голови Національного банку 

Дмитру Сологубу в задоволенні позову до НБУ 

про визнання 

 

Укроборонпром планує реанімувати завод 

«Маяк» 

Керівництво «Укроборонпрому» та заводу 
«Маяк» провели зустріч, під час якої 

обговорили плани з реанімації роботи 

підприємства.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173898-prioritetom-ukraini-sodo-zelenogo-kursu-e-strategicne-energopartnerstvo-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173898-prioritetom-ukraini-sodo-zelenogo-kursu-e-strategicne-energopartnerstvo-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173898-prioritetom-ukraini-sodo-zelenogo-kursu-e-strategicne-energopartnerstvo-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173898-prioritetom-ukraini-sodo-zelenogo-kursu-e-strategicne-energopartnerstvo-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173930-sud-uhvaliv-stagnuti-z-eksvlasnika-imeksbanku-309-miljoniv-na-korist-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173930-sud-uhvaliv-stagnuti-z-eksvlasnika-imeksbanku-309-miljoniv-na-korist-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173872-sud-vidmovivsa-zadovolnati-pozov-sologuba-proti-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173872-sud-vidmovivsa-zadovolnati-pozov-sologuba-proti-nacbanku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173938-ukroboronprom-planue-reanimuvati-zavod-maak.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173938-ukroboronprom-planue-reanimuvati-zavod-maak.html


 

Банки за минулий рік закрили 868 відділень 

- НБУ 

В Україні у 2020 році банки закрили 868 
відділень і станом на 1 січня 2021 року 

залишилось 7 134 відділень. 

 

У Мінінфраструктури розробили план 

переходу на екотранспорт до 2030 року 

У Міністерстві інфраструктури розробили 

покроковий action plan впровадження в Україні 

екологічного транспорту в рамках 

Національної транспортної стратегії до 2030 

року.

 

 

В Україні планують запровадити систему 

торгівлі викидами парникових газів - 

Абрамовський 

В Україні з метою скорочення викидів 

парникових газів та досягнення вуглецевої 
нейтральності триває розробка механізму 

оподаткування викидів парникових газів та 

механізму цільового використання зібраних 

коштів, починаючи з 2025 року.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Ексчиновнику Держгеокадастру дали майже 

10 років за аферу із землею 

Суд визнав винним колишнього виконувача 

обов’язків начальника Головного управління 

Держгеокадастру в Луганській області в 

одержанні неправомірної вигоди. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173964-banki-za-minulij-rik-zakrili-868-viddilen-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173964-banki-za-minulij-rik-zakrili-868-viddilen-nbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173889-u-mininfrastrukturi-rozrobili-plan-perehodu-na-ekotransport-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173889-u-mininfrastrukturi-rozrobili-plan-perehodu-na-ekotransport-do-2030-roku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173977-v-ukraini-planuut-zaprovaditi-sistemu-torgivli-vikidami-parnikovih-gaziv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173977-v-ukraini-planuut-zaprovaditi-sistemu-torgivli-vikidami-parnikovih-gaziv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173977-v-ukraini-planuut-zaprovaditi-sistemu-torgivli-vikidami-parnikovih-gaziv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173977-v-ukraini-planuut-zaprovaditi-sistemu-torgivli-vikidami-parnikovih-gaziv-abramovskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173679-ekscinovniku-derzgeokadastru-dali-majze-10-rokiv-za-aferu-iz-zemleu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173679-ekscinovniku-derzgeokadastru-dali-majze-10-rokiv-za-aferu-iz-zemleu.html


 

Справи Майдану: МВС оскаржує 

поновлення ексберкутівця Шаповалова 

Міністерство внутрішніх справ подало 
апеляційну скаргу щодо поновлення 

колишнього командира харківського "Беркуту" 

Віктора Шаповалова на посаді, засідання з її 

розгляду суд призначив на 9 лютого. 

 

Офіс генпрокурора відкрив справи щодо 

Дубінського – ЦПК 

Офіс генерального прокурора відкрив 

провадження щодо народного депутата із 
фракції "Слуга народу" Олександра 

Дубінського щодо легалізації майна, 

одержаного злочинним шляхом, та несплату 

податків за заявою "Центру протидії корупції".

 

 

«Білоруські свідчення» не змінять версію 

слідства щодо Антоненка, Кузьменко і 

Дугарь - джерело 

Свідчення ексспівробітника білоруського 
спецпідрозділу "Алмаз" Ігоря Макара у рамках 

розслідування кримінальної справи щодо 

організаторів убивства 

 

Завищені ціни в платіжках: АМКУ виявив 

порушення у шести газзбутів 

Північне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України 

розпочинає справи щодо шести 
газопостачальних компаній через встановлення 

завищених цін на газ для населення.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173909-spravi-majdanu-mvs-oskarzue-ponovlenna-eksberkutivca-sapovalova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173909-spravi-majdanu-mvs-oskarzue-ponovlenna-eksberkutivca-sapovalova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173868-ofis-genprokurora-vidkriv-spravi-sodo-dubinskogo-cpk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173868-ofis-genprokurora-vidkriv-spravi-sodo-dubinskogo-cpk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173926-biloruski-svidcenna-ne-zminat-versiu-slidstva-sodo-antonenka-kuzmenko-i-dugar-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173926-biloruski-svidcenna-ne-zminat-versiu-slidstva-sodo-antonenka-kuzmenko-i-dugar-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173926-biloruski-svidcenna-ne-zminat-versiu-slidstva-sodo-antonenka-kuzmenko-i-dugar-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173926-biloruski-svidcenna-ne-zminat-versiu-slidstva-sodo-antonenka-kuzmenko-i-dugar-dzerelo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173825-zaviseni-cini-v-platizkah-amku-viavilo-porusenna-u-sesti-gazzbutiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173825-zaviseni-cini-v-platizkah-amku-viavilo-porusenna-u-sesti-gazzbutiv.html


 

Затримали чоловіка, який за $200 тисяч 

«продавав» посаду в Офісі Президента 

ФОТО 

Правоохоронці затримали чоловіка, який за 

200 тис. доларів "продавав" посаду в Офісі 

Президента України.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Смерті і «побічка» від вакцини Pfizer: 

більше маніпуляції, ніж правди 

AНАЛІТИКА 

Схоже, кампанія розгортається на користь 

російської вакцини... Між тим, ефективність 

щеплення від «звичайного» грипу – усього 

60%

 

 

Віра в теорію змов - це властивість нашого 

розуму - Світлана Чуніхіна, політична 

психологиня ІНТЕРВ'Ю 

Поштовхом до обговорення цієї теми став 
штурм Капітолію. На мітингу, так само, як і на 
інших подібних зібраннях, що передували 
йому, ви не могли не бачити людей з 

плакатами і футболками …

СУСПІЛЬСТВО 

 

Укрзалізниця анонсує зростання тарифів на 

пасажирські перевезення 

АТ "Укрзалізниця" анонсує індексацію тарифів 
на пасажирські перевезення, зокрема, вартість 

плацкарту з Києва до Львова поступово до 

кінця року зросте зі 190 до 232 грн.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173614-zatrimali-colovika-akij-za-200-tisac-prodavav-posadu-v-ofisi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173614-zatrimali-colovika-akij-za-200-tisac-prodavav-posadu-v-ofisi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173614-zatrimali-colovika-akij-za-200-tisac-prodavav-posadu-v-ofisi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3173614-zatrimali-colovika-akij-za-200-tisac-prodavav-posadu-v-ofisi-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173518-smerti-i-pobicka-vid-vakcini-pfizer-bilse-manipulacii-niz-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173518-smerti-i-pobicka-vid-vakcini-pfizer-bilse-manipulacii-niz-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173518-smerti-i-pobicka-vid-vakcini-pfizer-bilse-manipulacii-niz-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173518-smerti-i-pobicka-vid-vakcini-pfizer-bilse-manipulacii-niz-pravdi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3173871-svitlana-cunihina-politicna-psihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3173871-svitlana-cunihina-politicna-psihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3173871-svitlana-cunihina-politicna-psihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3173871-svitlana-cunihina-politicna-psihologina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174071-ukrzaliznica-anonsue-zrostanna-tarifiv-na-pasazirski-perevezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3174071-ukrzaliznica-anonsue-zrostanna-tarifiv-na-pasazirski-perevezenna.html


 

SkyUp анонсувала з квітня авіарейси до 

чеської Острави 

Авіакомпанія SkyUp з 26 квітня 2021 року 
планує розпочати польотну програму за 

маршрутом Київ – Острава – Київ (Україна-

Чехія-України). 

 

Шкарлет розповів, як вчитимуться 

випускні класи після локдауну 

Учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися 

до змішанної форми навчання після 
завершення посиленних протиепідемічних 

заходів у разі сприятливої епідемічної ситуації.

 

Що готують видавці для українського 

читача у 2021 році? ОГЛЯД 

Розповідаємо, які новодруки чекати від 

"Видавництва Старого Леву", Yakaboo 

Publishing, видавництв #книголав, "Фабула" 

та Bookraine Publishing House цього року.

 

 

У службі зайнятості назвали найбільш 

оплачувані вакансії столиці 

Роботодавці Києва готові платити найбільше 
рієлторам, електрослюсарям та головним 

механікам. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173846-skyup-anonsuvav-z-kvitna-aviarejsi-do-ceskoi-ostravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3173846-skyup-anonsuvav-z-kvitna-aviarejsi-do-ceskoi-ostravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173624-skarlet-rozpoviv-ak-vcitimutsa-vipuskni-klasi-pisla-lokdaunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3173624-skarlet-rozpoviv-ak-vcitimutsa-vipuskni-klasi-pisla-lokdaunu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3173147-so-gotuut-vidavci-dla-ukrainskogo-citaca-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3173147-so-gotuut-vidavci-dla-ukrainskogo-citaca-u-2021-roci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3173874-u-sluzbi-zajnatosti-nazvali-najbils-oplacuvani-vakansii-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3173874-u-sluzbi-zajnatosti-nazvali-najbils-oplacuvani-vakansii-stolici.html


 

Google оцифрувала ще 10 національних 

природних парків України 

У межах спільного проєкту представництва 
Google в Україні та Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів створено 

віртуальні туристичні маршрути й панорами 

ще для 10 національних природних парків 

України.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3173667-google-ocifruvav-se-10-nacionalnih-prirodnih-parkiv-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3173667-google-ocifruvav-se-10-nacionalnih-prirodnih-parkiv-ukraini.html

