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ТОП 

 

НАТО не має сумніву, що український літак 

під Тегераном був збитий – Столтенберг 

НАТО не має сумніву, що український літак, 

який зазнав катастрофи поблизу Тегерану, був 

збитий іранською системою протиповітряної 

оборони. 

 

МЗС: Україна хоче створити міжнародну 

коаліцію для розслідування авіакатастрофи 

в Ірані 

Україна має намір створити міжнародну 

коаліцію для розслідування причин катастрофи 

українського літака в Ірані. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853235-nato-ne-mae-sumnivu-so-ukrainskij-litak-pid-tegeranom-buv-zbitij-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853235-nato-ne-mae-sumnivu-so-ukrainskij-litak-pid-tegeranom-buv-zbitij-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853235-nato-ne-mae-sumnivu-so-ukrainskij-litak-pid-tegeranom-buv-zbitij-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853249-ukraina-hoce-stvoriti-miznarodnu-koaliciu-dla-rozsliduvanna-aviakatastrofi-v-irani-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853249-ukraina-hoce-stvoriti-miznarodnu-koaliciu-dla-rozsliduvanna-aviakatastrofi-v-irani-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853249-ukraina-hoce-stvoriti-miznarodnu-koaliciu-dla-rozsliduvanna-aviakatastrofi-v-irani-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853249-ukraina-hoce-stvoriti-miznarodnu-koaliciu-dla-rozsliduvanna-aviakatastrofi-v-irani-mzs.html


 

Візит Путіна в окупований Крим і військові 

навчання РФ біля півострова незаконні — 

МЗС 

МЗС України висловило рішучий протест у 

зв’язку з черговим неузгодженим з Україною 

візитом президента Російської Федерації 

Володимира Путіна на тимчасово окуповану 

Росією частину території України – Крим та 

місто Севастополь. 

УКРАЇНА 

 

Нове у законопроєкті ―Про працю‖. 

Інфографіка 

Кабінет міністрів України 27 грудня ухвалив 

довгоочікуваний проєкт закону “Про працю”. 

Документ був зареєстрований у Верховній Раді 

і наразі чекає на розгляд. 

 

В Україні проведуть опитування бізнесу про 

пріоритетні інноваційні розробки 

Міністерство освіти та науки запустило 

опитування для представників бізнесу 

стосовно їх зацікавленості в інноваційних 

розробках українських науковців. 

 

Казначейство перейшло на нові рахунки для 

зарахування податків та зборів 

З 1 січня 2020 року введено в дію нові рахунки 

для зарахування податків, зборів, платежів до 

державного та місцевих бюджетів з 

урахуванням міжнародного номера 

банківського рахунка IBAN. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852863-vizit-putina-v-okupovanij-krim-i-vijskovi-navcanna-rf-bila-pivostrova-nezakonni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852863-vizit-putina-v-okupovanij-krim-i-vijskovi-navcanna-rf-bila-pivostrova-nezakonni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852863-vizit-putina-v-okupovanij-krim-i-vijskovi-navcanna-rf-bila-pivostrova-nezakonni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852863-vizit-putina-v-okupovanij-krim-i-vijskovi-navcanna-rf-bila-pivostrova-nezakonni-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2852963-nove-u-zakonoproekti-pro-pracu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2852963-nove-u-zakonoproekti-pro-pracu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2852963-nove-u-zakonoproekti-pro-pracu-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853180-v-ukraini-provedut-opituvanna-biznesu-pro-prioritetni-innovacijni-rozrobki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853180-v-ukraini-provedut-opituvanna-biznesu-pro-prioritetni-innovacijni-rozrobki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853180-v-ukraini-provedut-opituvanna-biznesu-pro-prioritetni-innovacijni-rozrobki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852750-kaznacejstvo-perejslo-na-novi-rahunki-dla-zarahuvanna-podatkiv-ta-zboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852750-kaznacejstvo-perejslo-na-novi-rahunki-dla-zarahuvanna-podatkiv-ta-zboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852750-kaznacejstvo-perejslo-na-novi-rahunki-dla-zarahuvanna-podatkiv-ta-zboriv.html


 

НБУ уточнив перелік операцій 

розрахунково-касового обслуговування, які 

не оподатковуються 

Національний банк України уточнив перелік 

операцій із розрахунково-касового 

обслуговування, які не є об’єктом 

оподаткування. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський обговорив із Помпео ситуацію 

на Близькому Сході та візит в Україну 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

Держсекретарем США Майком Помпео 

перспективи нормалізації ситуації на 

Близькому Сході та узгодили подальший 

графік двосторонніх контактів на найвищому 

рівні, зокрема візит Помпео в Україну. 

 

Помпео - Зеленському: Штати допоможуть 

Україні у розслідуванні авіатрощі МАУ 

США підтримують Україну й готові надати 

допомогу в розслідуванні щодо літака 

"Міжнародних українських авіаліній", який 

розбився в Ірані. 

 

Українські експерти отримали доступ до 

―чорних скриньок‖ і місця катастрофи 

літака - Пристайко 

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко 

запевнив, що українські експерти в Ірані 

отримали доступ до “чорних скриньок” та 

місця авіакатастрофи літака компанії 

"Міжнародні авіалінії України". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852756-nbu-utocniv-perelik-operacij-rozrahunkovokasovogo-obslugovuvanna-aki-ne-opodatkovuutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852756-nbu-utocniv-perelik-operacij-rozrahunkovokasovogo-obslugovuvanna-aki-ne-opodatkovuutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852756-nbu-utocniv-perelik-operacij-rozrahunkovokasovogo-obslugovuvanna-aki-ne-opodatkovuutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852756-nbu-utocniv-perelik-operacij-rozrahunkovokasovogo-obslugovuvanna-aki-ne-opodatkovuutsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853134-zelenskij-obgovoriv-iz-pompeo-situaciu-na-blizkomu-shodi-ta-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853134-zelenskij-obgovoriv-iz-pompeo-situaciu-na-blizkomu-shodi-ta-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853134-zelenskij-obgovoriv-iz-pompeo-situaciu-na-blizkomu-shodi-ta-vizit-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853173-pompeo-zelenskomu-stati-dopomozut-ukraini-u-rozsliduvanni-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853173-pompeo-zelenskomu-stati-dopomozut-ukraini-u-rozsliduvanni-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853173-pompeo-zelenskomu-stati-dopomozut-ukraini-u-rozsliduvanni-aviatrosi-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853221-ukrainski-eksperti-otrimali-dostup-do-cornih-skrinok-i-misca-katastrofi-litaka-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853221-ukrainski-eksperti-otrimali-dostup-do-cornih-skrinok-i-misca-katastrofi-litaka-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853221-ukrainski-eksperti-otrimali-dostup-do-cornih-skrinok-i-misca-katastrofi-litaka-pristajko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853221-ukrainski-eksperti-otrimali-dostup-do-cornih-skrinok-i-misca-katastrofi-litaka-pristajko.html


 

Ракета і теракт: Баканов назвав пріоритетні 

версії катастрофи літака МАУ 

СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин 

катастрофи українського літака в Ірані: 

потрапляння ракети і теракт. 

 

Агресія Росії проти України є загрозою для 

всього континенту - проєкт резолюції ЄП 

Російська агресія проти України і Грузії 

становить загрозу для континенту. 

 

Вітренко - про транзитні переговори: 

"Рубалися" з Росією за кожен пункт 

Підписання транзитного контракту стало 

можливим не лише через санкції США, а й 

завдяки ряду інших чинників. 

 

Ліквідність українських банків торік була 

на найвищому рівні - МВФ 

У 2019 році жоден банк не збанкрутував, а 

ліквідність банків була на найвищому рівні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853260-raketa-i-terakt-bakanov-nazvav-prioritetni-versii-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853260-raketa-i-terakt-bakanov-nazvav-prioritetni-versii-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853260-raketa-i-terakt-bakanov-nazvav-prioritetni-versii-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853171-agresia-rosii-proti-ukraini-e-zagrozou-dla-vsogo-kontinentu-proekt-rezolucii-ep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853171-agresia-rosii-proti-ukraini-e-zagrozou-dla-vsogo-kontinentu-proekt-rezolucii-ep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853171-agresia-rosii-proti-ukraini-e-zagrozou-dla-vsogo-kontinentu-proekt-rezolucii-ep.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853199-vitrenko-pro-tranzitni-peregovori-rubalisa-z-rosieu-za-kozen-punkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853199-vitrenko-pro-tranzitni-peregovori-rubalisa-z-rosieu-za-kozen-punkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853199-vitrenko-pro-tranzitni-peregovori-rubalisa-z-rosieu-za-kozen-punkt.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852818-likvidnist-ukrainskih-bankiv-torik-bula-na-najvisomu-rivni-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852818-likvidnist-ukrainskih-bankiv-torik-bula-na-najvisomu-rivni-mvf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2852818-likvidnist-ukrainskih-bankiv-torik-bula-na-najvisomu-rivni-mvf.html


 

Україна та В'єтнам зацікавлені у 

поглибленні співпраці 

Україна та В'єтнам зацікавлені у поглибленні 

взаємодії в економічній, торговельній та 

політичній галузях та активізації 

співробітництва у рамках міжнародних 

організацій. 

ЕКОНОМІКА 

 

Торік митники спрямували до держбюджету 

на мільярд доларів більше - Нефьодов 

Нова митниця у 2019 році спрямувала до 

державного бюджету 14,6 млрд дол. - на 

мільярд доларів більше, ніж у 2018 році. 

 

В Україні спрямували в регіони 4,1 

мільярда на виплату соціальних допомог 

На початку січня Міністерство соціальної 

політики спрямувало в регіони 4,1 млрд грн на 

виплату соціальних допомог. 

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Боротьба з нелегальними АЗС: Гончарук 

зустрівся з нафтотрейдерами 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, 

що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів 

будуть ліквідовані, а їхні учасники - притягнуті 

до відповідальності. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853268-ukraina-ta-vetnam-zacikavleni-u-pogliblenni-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853268-ukraina-ta-vetnam-zacikavleni-u-pogliblenni-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853268-ukraina-ta-vetnam-zacikavleni-u-pogliblenni-spivpraci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853188-torik-mitniki-spramuvali-do-derzbudzetu-na-milard-dolariv-bilse-nefodov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853188-torik-mitniki-spramuvali-do-derzbudzetu-na-milard-dolariv-bilse-nefodov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853188-torik-mitniki-spramuvali-do-derzbudzetu-na-milard-dolariv-bilse-nefodov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2852898-v-ukraini-spramuvali-v-regioni-41-milarda-na-viplatu-socialnih-dopomog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2852898-v-ukraini-spramuvali-v-regioni-41-milarda-na-viplatu-socialnih-dopomog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2852898-v-ukraini-spramuvali-v-regioni-41-milarda-na-viplatu-socialnih-dopomog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853272-borotba-z-nelegalnimi-azs-goncaruk-zustrivsa-z-naftotrejderami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853272-borotba-z-nelegalnimi-azs-goncaruk-zustrivsa-z-naftotrejderami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853272-borotba-z-nelegalnimi-azs-goncaruk-zustrivsa-z-naftotrejderami.html


 

Справа Шеремета: апеляційний суд 

залишив Антоненка під вартою 

Апеляційний суд Києва залишив під вартою 

музиканта Андрія Антоненка, якого 

підозрюють у причетності до вбивства 

журналіста Павла Шеремета. 

 

Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити 

українським фірмам понад $80 мільйонів за 

втрати у Криму 

Федеральний суд Швейцарії залишив чинним 

рішення арбітражу в Женеві, згідно з яким РФ 

повинна виплатити понад $80 млн 12 

українським компаніям як компенсацію за 

збитки, завдані їм внаслідок анексії Криму 

Росією. 

 

Українські прикордонники затримали 

охоронця збитого МН17 

Охоронця збитого росіянами літака рейсу 

МН17 затримали оперативники 

Держприкордонслужби. 

 

Боротьба з підпільними казино: понад 400 

кримінальних справ і більше тисячі 

обшуків 

Прокуратура спільно з правоохоронними 

органами припинила діяльність 911 

нелегальних гральних закладів. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852950-sprava-seremeta-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852950-sprava-seremeta-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2852950-sprava-seremeta-apelacijnij-sud-zalisiv-antonenka-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852959-sud-svejcarii-zobovazav-rf-viplatiti-ukrainskim-kompaniam-ponad-80-miljoniv-za-vtrati-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852959-sud-svejcarii-zobovazav-rf-viplatiti-ukrainskim-kompaniam-ponad-80-miljoniv-za-vtrati-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852959-sud-svejcarii-zobovazav-rf-viplatiti-ukrainskim-kompaniam-ponad-80-miljoniv-za-vtrati-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2852959-sud-svejcarii-zobovazav-rf-viplatiti-ukrainskim-kompaniam-ponad-80-miljoniv-za-vtrati-u-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852988-ukrainski-prikordonniki-zatrimali-ohoronca-zbitogo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852988-ukrainski-prikordonniki-zatrimali-ohoronca-zbitogo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2852988-ukrainski-prikordonniki-zatrimali-ohoronca-zbitogo-mn17.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853195-borotba-z-pidpilnimi-kazino-ponad-400-kriminalnih-sprav-i-bilse-tisaci-obsukiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853195-borotba-z-pidpilnimi-kazino-ponad-400-kriminalnih-sprav-i-bilse-tisaci-obsukiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853195-borotba-z-pidpilnimi-kazino-ponad-400-kriminalnih-sprav-i-bilse-tisaci-obsukiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853195-borotba-z-pidpilnimi-kazino-ponad-400-kriminalnih-sprav-i-bilse-tisaci-obsukiv.html


 

Російськими "ТОР-М1" могли керувати з 

командного пункту - екскомандувач військ 

ППО 

ЗРК "ТОР-М1", який є на озброєнні Ірану і 

може бути причетний до обстрілу Boeing-737 

авіакомпанії "МАУ", могли керувати з 

командного пункту. 

 

Трагедія українського літака ускладнює 

кризу в Ірані – німецькі ЗМІ 

Загиблі пасажири стають жертвами 

незрозумілої війни 

 

Держава та її представники повинні 

говорити правду – це альфа і омега всього 

- Олег Покальчук, соціальний і військовий 

психолог 

 

Українці їдять все менше хліба: бережемо 

гаманці, здоров’я, фігуру? 

Аналізуємо причини 11% падіння виробництва 

за підсумками 2019-го і майже 300% – у 

порівнянні з 2000-м 

СУСПІЛЬСТВО 
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Перерваний політ, повернення картини й 

різдвяні вертепи 

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах 

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

Росія лідирує у списку "країн-

експлуататорів" українців 

У списку країн експлуатації громадян України 

першість належить Російській Федерації. 

 

Торік половина українців пережили 

стресову ситуацію 

Упродовж 2019 року 50% українців пережили 

якусь стресову ситуацію. 

 

Хто має право вийти на пенсію у 2020 році - 

роз'яснення ПФУ 

Для виходу на пенсію за віком у 2020 році 

жінкам і чоловікам необхідно мати не менше 

27 років страхового стажу. 
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Вивчення української ―з нуля‖: МКМС 

запустить безкоштовну онлайн-платформу 

Міністерство культури, молоді та спорту 

(МКМС) має намір до 1 вересня 2020 року 

запустити безкоштовної онлайн-платформи 

для вивчення української мови. 

 

Просто слухай: уривок із книги Оксани 

Забужко «Музей покинутих секретів» 

«Музей покинутих секретів» – сучасний епос 

сучасної України: родинна сага трьох поколінь, 

події якої охоплюють період від 1940-х років 

до весни 2004-го. 

 

У Мукачеві стартував 25-й фестиваль 

"Червене вино" 

Ювілейний, 25-й фестиваль "Червене вино-

2020" стартував у Мукачеві. Сорок найкращих 

виноробів впродовж п’яти днів 

презентуватимуть свої вина на найбільшому 

винному фесті країни. 

 

Афіша вихідного дня: фестиваль повітряних 

куль та Різдвяна Феєрія 

11 січня ми відпрацьовуємо за Святвечір, тож 

всього за один вихідний день треба встигнути 

все-все-все! 
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