
Іменник до слова "сталий" 
(укр. переклад) Іменник до слова "sustainable" Кількість публікацій із 

хештегом 

мода fashion 13007316 
життя living 6220567 
дизайн design 1161723 
стиль style 1202932 
одяг clothing 976958 
спосіб життя life style 938570 
краса beauty 552805 
землеробство farming 449619 
розкіш luxury 385491 
їжа food 376524 
бренд brand 364013 
подорожі travel 334636 
розвиток development 332190 
бізнес business 324531 
туризм tourism 315340 
шопінг shopping 300315 
життя life 283446 
продукти products 244403 
ювелірні вироби jewelry 236684 
сільське господарство agriculture 222827 
дім home 210811 
модний блогер fashion blogger 203770 
архітектура architecture 178724 
цілі розвитку developmentgoals 173653 
майбутнє future 172105 
упаковки packaging 164527 
морепродукти sea food 154066 
мистецтво art 153675 
енергія energy 152634 
подарунки gifts 148923 
догляд за шкірою skin care 144642 
їжа food 144642 
іграшки toys 125405 
бренди brands 124934 
ювелірні вироби jewellery 116541 
модний бренд fashion brand 114354 
одяг для плавання swim wear 104596 
салон salon 93275 
паросток sprout 89624 
блогер blogger 86508 
садівництво gardening 82382 
матеріали materials 82353 
гардероб wardrobe 81348 
меблі furniture 80168 
текстиль textiles 78743 



дитяча мода kids fashion 75117 
декор décor 75041 
будівлі building 74656 
їжа eating 72993 
одяг clothes 68164 
впливові особи influencers 66868 
Різдво christmas 66065 
тканини fabrics 63747 
кава coffee 63341 
рибальство fishing 61782 
втрата ваги weight loss 61042 
весілля wedding 57974 
квітникарство floristry 57727 
квіти flowers 55036 
рішення solutions 51279 
вибір choices 51118 
телефон ph (скорочено від phone) 44093 
шиття sewing 43698 
діти kids 41727 
гра play 40781 
немовля baby 36564 
Індія india 35029 
джинсова тканина denim 34926 
взуття shoes 34671 
обмін swaps 34464 
дієта diet 34020 
будинки homes 33809 
дизайнер designer 33010 
модниця fashionista 32486 
інтер'єри interiors 32163 
вино wine 31957 
колективний collective 31183 
батьківство parenting 30779 
продукт product 30348 
міста cities 29436 
вбрання на сьогодні ootd (скорочено від outfit of the day) 28210 
тканини fabric 28184 
мода в Індії fashion india 27307 
аксесуари accessories 27049 
будівництво constrruction 27026 
сумки bags 26779 
кухня kitchen 26027 
салон в Австралії salon australia 25329 
мода телефон fashion ph (скорочено від phone) 25161 
ферма farm 25072 
дизайн інтер'єру interior design 24607 
риба fish 24599 
догляд за волоссям haircare 24525 
дитячий одяг kids wear 24209 
одяг для активного відпочинку active wear 23846 



сад garden 23498 
транспорт transport 23371 
здоров'я health 23301 
фітнес fitness 23205 
одяг wear 23149 
домашній декор home décor 23045 
споживання consumption 22505 
деревина wood 22442 
події events 22321 
мобільність mobility 21974 
цілі goals 21686 
приготування їжі cooking 21081 
практики practices 21010 
ремесло craft 20963 
життєві поради living tips 20935 
виробництво production 20111 
дарування gifting 20019 

 


