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Авіакатастрофа в Тегерані: Зеленський 

заслухав звіт оперативного штабу 

Президент України Володимир Зеленський 

провів нараду оперативного штабу з питань 

катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні 

авіалінії України" в Ірані. 

 

Зеленський обговорив із президентом Ірану 

розслідування катастрофи літака МАУ 

Президент України Володимир Зеленський 

телефоном поспілкувався з президентом 

Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані 

щодо авіакатастрофи українського літака. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852464-aviakatastrofa-v-tegerani-zelenskij-zasluhav-zvit-operativnogo-stabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852464-aviakatastrofa-v-tegerani-zelenskij-zasluhav-zvit-operativnogo-stabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852464-aviakatastrofa-v-tegerani-zelenskij-zasluhav-zvit-operativnogo-stabu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852423-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-iranu-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852423-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-iranu-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852423-zelenskij-obgovoriv-iz-prezidentom-iranu-rozsliduvanna-katastrofi-litaka-mau.html


 

Катастрофа в Ірані: Кислиця в Радбезі ООН 

зачитав заяву чотирьох держав 

Українські експерти мають отримати 

безумовну підтримку в розслідуванні 

катастрофи пасажирського літака МАУ біля 

Міжнародного аеропорту Тегерана. 

 

Окупанти обстріляли підступи Павлополя і 

хутора Вільного, поранений боєць ЗСУ 

Російські окупаційні війська з початку 

нинішньої доби обстріляли позиції Об'єднаних 

сил поблизу Павлополя та хутора Вільного, 

внаслідок чого поранено військовослужбовця 

Збройних сил України. 

 

Від 20 років до довічного: у Ростові почали 

судилище над кримськими татарами 

У четвер, 9 січня, в Ростові-на-Дону почалося 

попереднє засідання суду у "справі Хізб ут-

Тахрір" (Красногвардійська група. 

 

ВВП України цьогоріч зросте на 3,7% — 

Світовий банк 

Згідно із прогнозом Світового банку, валовий 

внутрішній продукт України за підсумками 

2020 року зросте на 3,7%. 

УКРАЇНА 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852482-katastrofa-v-irani-kislica-v-radbezi-oon-zacitav-zaavu-cotiroh-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852482-katastrofa-v-irani-kislica-v-radbezi-oon-zacitav-zaavu-cotiroh-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852482-katastrofa-v-irani-kislica-v-radbezi-oon-zacitav-zaavu-cotiroh-derzav.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852430-okupanti-obstrilali-pidstupi-pavlopola-i-hutora-vilnogo-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852430-okupanti-obstrilali-pidstupi-pavlopola-i-hutora-vilnogo-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852430-okupanti-obstrilali-pidstupi-pavlopola-i-hutora-vilnogo-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852264-vid-20-rokiv-do-dovicnogo-u-rostovi-pocali-sudilise-nad-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852264-vid-20-rokiv-do-dovicnogo-u-rostovi-pocali-sudilise-nad-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852264-vid-20-rokiv-do-dovicnogo-u-rostovi-pocali-sudilise-nad-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852073-vvp-ukraini-cogoric-sagne-37-svitovij-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852073-vvp-ukraini-cogoric-sagne-37-svitovij-bank.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852073-vvp-ukraini-cogoric-sagne-37-svitovij-bank.html


 

У Мінветеранів розповіли, скільки 

триватиме реабілітація визволених з полону 

Щонайменше до кінця січня визволені у грудні 

з полону ОРДЛО проходитимуть медичну та 

психологічну реабілітацію. 

 

За рік статус учасника бойових дій 

отримали понад 2600 нацгвардійців 

Статус учасника бойових дій у 2019 році 

присвоєно 2616 військовослужбовцям 

Нацгвардії, ще 28 нацгвардійців отримали 

статус учасника війни. 

 

Милованов пояснив, чому профспілки 

проти нового законопроєкту про працю 

Міністр розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства Тимофій Милованов 

вважає, що заяви українських та міжнародних 

профспілок про обмеження прав робітників 

новим законопроєктом №2708 “Про працю” не 

відповідають дійсності. 

 

Контейнерний поїзд з Китаю до Польщі 

вперше проїхав територією України 

Через територію України пройшов транзитом 

перший контейнерний поїзд з міста Сіань 

(Китай) до Славкува (Польща). 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852480-u-minveteraniv-rozpovili-skilki-trivatime-reabilitacia-vizvolenih-z-polonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852480-u-minveteraniv-rozpovili-skilki-trivatime-reabilitacia-vizvolenih-z-polonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852480-u-minveteraniv-rozpovili-skilki-trivatime-reabilitacia-vizvolenih-z-polonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852312-za-rik-status-ucasnika-bojovih-dij-otrimali-ponad-2600-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852312-za-rik-status-ucasnika-bojovih-dij-otrimali-ponad-2600-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852312-za-rik-status-ucasnika-bojovih-dij-otrimali-ponad-2600-nacgvardijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852180-milovanov-poasniv-comu-profspilki-proti-novogo-zakonoproektu-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852180-milovanov-poasniv-comu-profspilki-proti-novogo-zakonoproektu-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852180-milovanov-poasniv-comu-profspilki-proti-novogo-zakonoproektu-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852266-kontejnernij-poizd-z-kitau-do-polsi-vperse-proihav-teritorieu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852266-kontejnernij-poizd-z-kitau-do-polsi-vperse-proihav-teritorieu-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852266-kontejnernij-poizd-z-kitau-do-polsi-vperse-proihav-teritorieu-ukraini.html


 

Укроборонпром призначив керівників 

трьох підприємств 

Державний концерн "Укроборонпром" 

призначив керівників Заводу імені ім. 

В.О.Малишева, Заводу 410 Цивільної Авіації 

та компанії "Укрспецекспорт". 

 

Назвали умови отримання безкоштовної 

допомоги в лікарнях ―вторинки‖ 

Для отримання з 1 квітня 2020 року 

безоплатної медичної допомоги в медзакладах 

вторинного рівня пацієнти мають укласти 

декларацію з лікарем "первинки" та отримати 

електронне направлення від нього або 

вузькопрофільного спеціаліста на лікування. 

 

Бородянський розповів про майбутній 

Музей сучасного мистецтва 

Міністерство культури, молоді та спорту має 

намір у 2020 році розпочати працювати над 

створенням в Україні Музею сучасного 

мистецтва. 

 

Українські стартапери планують робити 

зубні щітки з паперу 

Українці представлять у США стартап з 

виробництва екологічних зубних щіток з 

паперу. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852406-ukroboronprom-priznaciv-kerivnikiv-troh-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852406-ukroboronprom-priznaciv-kerivnikiv-troh-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852406-ukroboronprom-priznaciv-kerivnikiv-troh-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852378-nazvali-umovi-otrimanna-bezkostovnoi-dopomogi-v-likarnah-vtorinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852378-nazvali-umovi-otrimanna-bezkostovnoi-dopomogi-v-likarnah-vtorinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852378-nazvali-umovi-otrimanna-bezkostovnoi-dopomogi-v-likarnah-vtorinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852267-borodanskij-rozpoviv-pro-majbutnij-muzej-sucasnogo-mistectva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852267-borodanskij-rozpoviv-pro-majbutnij-muzej-sucasnogo-mistectva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852267-borodanskij-rozpoviv-pro-majbutnij-muzej-sucasnogo-mistectva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2852279-ukrainski-startaperi-planuut-robiti-zubni-sitki-z-paperu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2852279-ukrainski-startaperi-planuut-robiti-zubni-sitki-z-paperu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2852279-ukrainski-startaperi-planuut-robiti-zubni-sitki-z-paperu.html


 

Трагедія літака МАУ: п’ять країн в ОБСЄ 

закликали до безумовної підтримки слідства 

Україна, Канада, Німеччина, Швеція та Велика 

Британія наголосили на важливості безумовної 

підтримки експертів, які будуть долучені до 

розслідування причин катастрофи авіалайнера 

"Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. 

 

Кислиця: Окупація Криму – найганебніше 

порушення Статуту ООН у наш час 

Тимчасова окупація та спроба анексії Криму є 

найганебнішим порушенням Статуту ООН у 

наш час. 

 

Новий голова ОБСЄ здійснить свій перший 

візит до України 

Прем’єр-міністр, міністр з питань Європи та 

закордонних справ Албанії Еді Рама здійснить 

в наступні тижні свій перший візит до України 

як чинний голова ОБСЄ. 

 

Бізнес-омбудсмен: Економіка України може 

досягти рівня Польщі за 15 років 

Бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький вважає, 

що за певних умов економіка України може за 

15 років досягти рівня Польщі. 

 

Посол повідомив Ізраїлю позицію України з 

історичних питань 

Посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко 

довів до ізраїльської сторони позицію щодо 

контрпродуктивності публічної дискусії з 

внутрішніх питань української політики. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852238-tragedia-litaka-mau-pat-krain-v-obse-zaklikali-do-bezumovnoi-pidtrimki-slidstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852238-tragedia-litaka-mau-pat-krain-v-obse-zaklikali-do-bezumovnoi-pidtrimki-slidstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852238-tragedia-litaka-mau-pat-krain-v-obse-zaklikali-do-bezumovnoi-pidtrimki-slidstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852494-kislica-okupacia-krimu-najganebnise-porusenna-statutu-oon-u-nas-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852494-kislica-okupacia-krimu-najganebnise-porusenna-statutu-oon-u-nas-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852494-kislica-okupacia-krimu-najganebnise-porusenna-statutu-oon-u-nas-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852220-novij-golova-obse-zdijsnit-svij-persij-vizit-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852220-novij-golova-obse-zdijsnit-svij-persij-vizit-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852220-novij-golova-obse-zdijsnit-svij-persij-vizit-do-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852110-biznesombudsmen-ekonomika-ukraini-moze-dosagti-rivna-polsi-za-15-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852110-biznesombudsmen-ekonomika-ukraini-moze-dosagti-rivna-polsi-za-15-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852110-biznesombudsmen-ekonomika-ukraini-moze-dosagti-rivna-polsi-za-15-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852169-posol-povidomiv-izrailu-poziciu-ukraini-z-istoricnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852169-posol-povidomiv-izrailu-poziciu-ukraini-z-istoricnih-pitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2852169-posol-povidomiv-izrailu-poziciu-ukraini-z-istoricnih-pitan.html


 

Україну внесли до списку країн-порушників 

інтелектуальної власності 

Україна потрапила до списку країн, які 

порушують права інтелектуальної власності та 

завдають цим шкоду економічним інтересам 

Євросоюзу.

ЕКОНОМІКА 

 

Україна недоотримуватиме $450 мільйонів 

на рік через запуск "Турецького потоку" - 

Макогон 

Україна через запуск газопроводу "Турецький 

потік" недоотримуватиме 450 млн дол. на рік, 

однак Оператор ГТС планує компенсувати цей 

дохід за рахунок надання нових послуг. 

 

Інфляція торік в Україні уповільнилась до 

4,1% - Держстат 

У грудні 2019 року споживчі ціни в Україні 

зменшилися на 0,2% у порівнянні з попереднім 

місяцем. 

 

Великі платники податків торік 

перерахували до бюджету на 12% більше 

Великі платники податків (ВПП) у 2019 році 

перерахували до бюджету 344,8 млрд грн, що 

на 12% більше порівняно з 2018 роком. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852491-ukrainu-vnesli-do-spisku-krainporusnikiv-intelektualnoi-vlasnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852491-ukrainu-vnesli-do-spisku-krainporusnikiv-intelektualnoi-vlasnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852491-ukrainu-vnesli-do-spisku-krainporusnikiv-intelektualnoi-vlasnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852223-ukraina-nedootrimuvatime-450-miljoniv-na-rik-cerez-zapusk-tureckogo-potoku-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852223-ukraina-nedootrimuvatime-450-miljoniv-na-rik-cerez-zapusk-tureckogo-potoku-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852223-ukraina-nedootrimuvatime-450-miljoniv-na-rik-cerez-zapusk-tureckogo-potoku-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852223-ukraina-nedootrimuvatime-450-miljoniv-na-rik-cerez-zapusk-tureckogo-potoku-makogon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852409-inflacia-v-2019-roci-v-ukraini-upovilnilas-do-41-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852409-inflacia-v-2019-roci-v-ukraini-upovilnilas-do-41-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852409-inflacia-v-2019-roci-v-ukraini-upovilnilas-do-41-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852371-veliki-platniki-podatkiv-torik-pererahuvali-do-budzetu-na-12-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852371-veliki-platniki-podatkiv-torik-pererahuvali-do-budzetu-na-12-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852371-veliki-platniki-podatkiv-torik-pererahuvali-do-budzetu-na-12-bilse.html


 

Єгипет закупив 60 тисяч тонн пшениці з 

України 

Єгипет закупив на тендері 8 січня 2020 року 

300 тис. тонн пшениці, з них 60 тис. тонн зерна 

з України. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Офіс генпрокурора буде розслідувати 

небойові втрати серед військових 

Офіс генерального прокурора змінив структуру 

військової прокуратури об’єднаних сил для 

ефективного розслідування небойових смертей 

військовослужбовців. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Тегеранська трагедія, або Удар "під дих" 

вітчизняному авіатранзиту 

Катастрофа регулярного рейсу МАУ – 

ключового транзитного авіаперевізника 

України – і для галузі, і для компанії стане 

суттєвим випробуванням 

 

Трудовий договір зберігає гарантії та 

відкриває нові можливості 

- Юлія Свириденко, заступниця глави 

Мінекономіки 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852283-egipet-zakupiv-60-tisac-tonn-psenici-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852283-egipet-zakupiv-60-tisac-tonn-psenici-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852283-egipet-zakupiv-60-tisac-tonn-psenici-z-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852404-ofis-genprokurora-bude-rozsliduvati-nebojovi-vtrati-sered-vijskovih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852404-ofis-genprokurora-bude-rozsliduvati-nebojovi-vtrati-sered-vijskovih.html
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Іпотека під 14-15% – можлива. Питання 

лише: коли… 

В НБУ обіцяють українцям доступні кредити 

на житло вже у 2020-му. Та чи готові до цього 

комерційні банки, які непогано заробляють на 

ОВДП?

 

Із пісочниці — до зірок 

У житомирській інжиніринговій школі 

створили космічний стартап 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Україну на Юнацьких Олімпійських іграх 

представлять 39 спортсменів - МКМС 

Україну представлятимуть 39 спортсменів під 

час ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор, 

які пройдуть з 9 по 22 січня 2020 року в 

Лозанні (Швейцарія). 

 

У Торонто відсвяткували українське Різдво 

У найбільшому місті Канади - Торонто - 

пройшов святковий захід з нагоди українського 

Різдва. 
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У Мельбурні українську громаду 

запрошують на Щедрий вечір 

Катедральний собор Святих апостолів Петра і 

Павла у Мельбурні (Австралія) запрошує 

представників української громади на Щедрий 

вечір. 

 

Київ увійшов до трійки лідерів місць для 

подорожей у новому десятилітті 

Столиця України посіла другу сходинку 

списку з 50 місць, які варто відвідати цього 

десятиліття, за версією туристичного порталу 

Big 7 Travel. 

 

Конвенція про рівні права жінок і чоловіків 

лишається актуальною і через 40 років - 

експерт 

Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінаціі щодо жінок (CEDAW) і після 40 

років з дати ухвалення лишається актуальним 

механізмом для розвитку державної політики 

щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

 

Збереження номера: як українці змінюють 

мобільних операторів 

Станом на початок січня 2020 року в Україні 

було зареєстровано понад 62,3 тис. заявок 

абонентів на зміну мобільного оператора зі 

збереженням номеру. 
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Україну накриє густий туман 

У північних, центральних та південних 

областях України очікується туман вночі та 

вранці 10 січня. 
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