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ТОП
Рябошапка звільнив керівника управління
спецрозслідувань ГПУ Горбатюка
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка
підписав наказ про звільнення керівника
управління спеціальних розслідувань ГПУ
Сергія Горбатюка.

Зеленський назвав дві умови, за яких
можлива ―нормандська‖ зустріч
Президент Володимир Зеленський заявив, що
умовами зустрічі лідерів країн "нормандського
формату" є погодження ―формули
Штайнмаєра‖ та розведення військових сил і
засобів на трьох ділянках — Станиці
Луганській, Золотому і Петрівському.

Кабмін хоче скасувати обов’язковий друк
законів в "Урядовому кур’єрі"
Кабінет міністрів ініціював скасування
обов'язкового друку законів та підзаконних
нормативних актів в "Урядовому кур’єрі".

Україна може втратити допомогу по
Чорнобилю через передачу Держатому
Міненерго
Міжнародні партнери та донори можуть
відмовитися надавати технічну допомогу з
реалізації чорнобильських проєктів через
передачу Державної інспекції з атомного
регулювання у підпорядкування міністру
енергетики та захисту довкілля
Спалах дифтерії: на Закарпатті є лише вісім
доз сироватки
На Закарпатті нині є 8 доз протидифтерійної
сироватки, в області звертатимуться до МОЗ з
тим, аби перерозподілити сироватку по
регіонах — у зв'язку із спалахом інфекції в
Ужгороді.

Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих
футболістів століття за версією Independent
Авторитетне британське видання The
Independent склало рейтинг 100 кращих
футболістів ХХI століття.

УКРАЇНА І СВІТ
Підстав для повернення ПриватБанку
колишнім акціонерам немає — Офіс
Президента послам G7
Керівник Офісу президента України Андрій
Богдан і його заступники Андрій Смирнов та
Юлія Ковалів провели зустріч з послами країн
«Великої сімки».

Чорне море має бути відкритим та
безпечним – посол США при НАТО
Безпека у Чорному морі є одним із головних
пріоритетів НАТО, і це буде одним із питань,
яке обговорюватиметься міністрами оборони
Альянсу під час зустрічі протягом наступних
двох днів.

Нові аргументи Трампа про "відсутність
тиску" на Україну спростували експерти у
США
Чергові Twitter-аргументи Дональда Трампа,
що українська сторона не могла знати про
затримку військової допомоги, а тому це не
можна розглядати як тиск на Київ, були
миттєво розвінчані рядом експертів у США, які
фокусуються на темі України.
Столтенберг закликає країни НАТО
розширити допомогу Україні
Північноатлантичний Альянс та окремі країнисоюзниці будуть продовжувати підтримувати
Україну та нарощувати зусилля із допомоги у
здійсненні реформ у секторах оборони й
безпеки.

Білий дім назвав свідчення Тейлора
"потрійними чутками"
Білий дім назвав свідчення тимчасово
повіреного США в Україні Вільяма Тейлора
"потрійними чутками" і наполягає на тому, що
президент Дональд Трамп не зробив нічого
поганого.

У Трампа чекали від Зеленського заяви про
Байдена в ефірі СNN
Президент США Дональд Трамп хотів, щоб
його український колега Володимир
Зеленський виступив із публічною заявою
перед пресою про початок розслідування щодо
родини Байденів.

Зеленський закликав парламент Японії
надати безвіз українцям
Президент Володимир Зеленський обговорив із
керівництвом парламенту Японії реформи та
залучення інвестицій в Україну, а також
закликав впровадити безвізовий режим для
українців напередодні Олімпійських ігор-2020.

Епіфаній зустрівся в США із Помпео
Митрополит Київський і всієї України
Епіфаній розповів державному секретарю
США Майклу Помпео про ганебну ситуацію зі
свободою релігії і віросповідання на
окупованих територіях Донбасу і анексованого
Криму.

БЕЗПЕКА
На Донбасі проходить форум про
відновлення миру під егідою ООН
У місті Святогірськ Донецької області
проходить Форум «Програма ООН з
відновлення та розбудови миру для реформ на
сході України», який зібрав 120 учасників.

Азов-2019: якщо ми хочемо чогось добитися
— треба лякати, треба перехопити
ініціативу АНАЛІТИКА
Росія виступила з нахабною умовою
«вирішення» Керченської кризи: хочете
морський кордон – визнайте російський Крим!
Це – ціна беззубості України й угодовства
Заходу.

Бомбардувальники США здійснили
тренувальний політ над Чорним морем
Стратегічні бомбардувальники ВПС США B52 провели тренувальний політ над акваторією
Чорного моря.

УКРАЇНА
Радником секретаря РНБО став іще один
"кварталівець"
Народний депутат від фракції "Слуга народу"
Максим Ткаченко став радником секретаря
Ради національної безпеки і оборони України з
питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Усі депутати фінансового комітету ВР
мають пройти поліграф — Зеленський
Президент Володимир Зеленський наполягає
на проходженні всіма членами
парламентського Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики перевірки на
детекторі брехні.

Арахамія обіцяє привести на ТБ свідка
спроб підкупу "слуг народу"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія
в четвер приведе на ток-шоу "Право на владу"
на телеканалі "1+1" свідка спроби підкупу
членів Комітету з питань фінансів, податкової
та митної політики.

100 питань за 100 хвилин: прокурори
почали здавати "іспити"
Генпрокуратура розпочала проведення
тестування прокурорів, які претендують
зайняти посади у Офісі генпрокурора.

Скандальний виступ депутата Шевченка на
росТБ обговорять на фракції ―Слуги
народу‖
Перший заступник голови фракції "Слуга
народу" Олександр Корнієнко прокоментував
участь депутата від "Слуги народу" Євгенія
Шевченка у російському пропогандистському
шоу "Велика гра" і зауважив, що…

Roshen програв суд мерії Борисполя
Господарський суд Київської області
задовольнив у повному обсязі позов
Виконавчого комітету Бориспільської міської
ради до ТОВ «Бісквітний комплекс «Рошен»

"Схеми" не нададуть ДБР дані щодо свого
проєкту про Порошенка на Мальдівах
Редакція програми ―Схеми‖ не вбачає
можливим надавати слідству внутрішню
редакційну інформацію у справі про таємну
відпустку експрезидента Петра Порошенка на
Мальдівах

ЕКОНОМІКА
Укроборонпром розірвав контракти із
керівниками двох підприємствспецекспортерів
Держконцерн ―Укроборонпром‖ відмовився
від співпраці з двома керівниками
підприємств-спецекспортерів ―Укрспецекспорт‖, ―Спецтехноекспорт‖ - та
припинив дію контрактів за згодою сторін.

Нафтогаз спростовує фейк про постачання
газу в ОРДЛО
НАК "Нафтогаз України" постачає газ
підприємствам контрольованої частини
Донбасу, тимчасово не враховуючи їхні борги,
згенеровані до 2015 року об'єктами, які
лишилися на окупованій території.

Гончарук озвучив два прогнози курсу
гривні на 2020 рік
Кабінет міністрів прогнозує курс національної
валюти у 2020 році на рівні 24,8 грн/дол. за
консервативним сценарієм розвитку економіки
і 27,0 грн/дол. - за оптимістичним.

Субсидії в цьому опалювальному сезоні не
зменшаться — Мінсоцполітики
У Міністерстві соцполітики запевнили, що
пункт Постанови Кабміну про збільшення
субсидій набуває чинності з 1 травня 2020 року
і не має жодного відношення до нинішнього
опалювального сезону.

Обережніше зі спиртом, панове
реформатори! АНАЛІТИКА
Влада планує скасувати монополію держави на
виробництво і обіг етилового спирту. Експерти
застерігають від поспіху

Зарплати вчителів: бюджетну статтю вже
зменшили, соцпакет ще не покращили
АНАЛІТИКА
Освітяни відстоюють право на підвищення
зарплат. Але уже час давати їх за конкретні
досягнення і продуктивність на уроках

GfK: купівельна спроможність українців найнижча в Європі
Купівельна спроможність українців на душу
населення залишається найнижчою в Європі.

ПРАВА ЛЮДИНИ
Денісова звернулась до омбудсмена РФ
через порушення прав політв'язня
Вигівського
Уповноважений ВР України з прав людини
Людмила Денісова звернулась до російського
омбудсмена Тетяни Москалькової через
порушення прав політв'язня Валентина
Вигівського.

Російські тюремники перевели політв'язня
Вигівського в одиночну камеру
Українського політв'язня Росії Валентина
Вигівського перевели в одиночну камеру.

Дудку і Бессарабова вивезли у невідомому
напрямку з московського СІЗО
Засуджених російським судом у ―справі
―українських диверсантів‖ Володимира Дудку
та Олексія Бессарабова етапували з
московського СІЗО ―Матросская тишина‖ у
невідомому напрямку.

ПРАВОПОРЯДОК
Ексбойовик "ЛНР" дав важливі свідчення
про російські злочини на Донбасі
Бойовик, виведений Службою безпеки України
з тимчасово окупованої території, надав
свідчення про злочини терористичної
організації ―ЛНР‖.

До суду направили справу про напад на
Dzidzio
Київська місцева прокуратура № 7 направила
до суду обвинувальний акт за обвинуваченням
24-річного громадянина Російської Федерації у
заподіянні тілесних ушкоджень артисту
Dzidzio.

Ексзаступника міністра економіки
заарештували, застава — 3,4 мільйона
Колишнього заступника міністра економіки
Юрія Бровченка заарештували на два місяці з
можливістю внесення застави в сумі понад 3
млн грн.

СБУ викрила багатомільйонну схему
контрабанди через Росію з ―ДНР‖
Багатомільйонну схему фінансування
терористів так званої ДНР через незаконну
реалізацію промислової продукції з тимчасово
окупованої території Донецької області
викрила Служба безпеки України.

"Євросолідарність" виграла суд у NewsOne
щодо свободи висловлювань депутатів
Політична партія "Європейська солідарність"
заявила, що виграла судову справу за позовом
телеканалу NewsOne щодо захисту ділової
репутації та відстояла право народних
депутатів і фракцій у Верховній Раді на
свободу висловлювання власної позиції.

ЕКСКЛЮЗИВ
Люстрація: що мають сказати адвокати
держави?
Рішення ЄСПЛ щодо люстрації не означає
відміни Закону «Про очищення влади»

Українский Голодомор і Німеччина: вибір
між совістю та Москвою
Які шанси на визнання парламентом ФРН
Голодомору 1932-33 років геноцидом проти
українського народу?

Якщо багато говоритиметься про Великий
Голодомор в Україні, думаю, що росіяни
його визнають - Агнєшка Голланд, режисер
фільму ―Ціна правди‖ про Голодомор в
Україні (ІНТЕРВ'Ю)
У Варшаві відбулася урочиста прем’єра
художнього фільму “Ціна правди” (у польській
версії “Громадянин Джонс”) про британського
репортера Гарета Джонса.

Використовувати поліграф для дослідження
політичної корупції можна! - Тетяна
Морозова, президент Всеукраїнської
асоціації поліграфологів (ІНТЕРВ'Ю)
Сьогоднішній день може увійти в історію
президента Зеленського, як поліграфний
скандал.

СУСПІЛЬСТВО
Лікар дав поради, як вберегтися від смогу
без ―домашнього арешту‖ ЕКСКЛЮЗИВ
Щоб запобігти шкідливому впливу смогу
потрібно робити вологе прибирання в
приміщенні, пити більше води та істи овочі та
фрукти, а також звернутися до лікаря, якщо
маєте астму чи алергію.

Як ЗМІ подають українцям роботу Ради: хто
видає найбільше ―жовтухи‖
Частка повідомлень, які українські засоби
масової інформації присвятили "жовтим
темам" у контексті роботи Верховної Ради, в
2018 році становила 7%.

У МОЗ розповіли про 12 корисних звичок
для зміцнення імунітету
Центр громадського здоров'я МОЗ України
нагадав про необхідність щеплення та
здорового способу життя задля формування
міцного імунінету.

5 міфів про ―заборонену‖ сукню першої леді
під час візиту до Японії
У вівторок соціальними мережами
поширювалася неперевірена інформація про те,
що перша леді України Олена Зеленська під
час церемонії інтронізації Імператора Японії
була одягнена у плаття нібито забороненого
кольору. Проведу фактчекінг

На Різдво українці відпочиватимуть чотири
дні поспіль
Кабінет міністрів України на засіданні в середу
схвалив проєкт розпорядження про
перенесення робочих днів у 2020 році, яким
зробив 6 січня вихідним днем.

Понад 42% українців повністю довіряють
Президенту — КМІС (ОПИТУВАННЯ)
езидентові України повністю довіряють 42,8%
опитаних українців. Такі дані наведені в

дослідженні ―Думки та погляди населення
України: вересень 2019 року‖.
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