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ТОП 

 

Зеленський - Рухані: Винні у збитті літака 

МАУ мають бути покарані 

Президент Володимир Зеленський наполягає 

на невідкладному завершенні ідентифікації тіл 

загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані 

та притягненні винних у збитті Boeing-737 до 

відповідальності. 

 

Україна мала докази ракетного удару по 

літаку МАУ ще до заяви Ірану - секретар 

РНБО 

Українська сторона мала докази ракетного 

удару по літаку "Міжнародних авіаліній 

України" ще до заяви Ірану. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853965-zelenskij-pogovoriv-iz-prezidentom-iranu-pro-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853965-zelenskij-pogovoriv-iz-prezidentom-iranu-pro-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853965-zelenskij-pogovoriv-iz-prezidentom-iranu-pro-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853876-ukraina-mala-dokazi-raketnogo-udaru-po-litaku-mau-se-do-zaavi-iranu-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853876-ukraina-mala-dokazi-raketnogo-udaru-po-litaku-mau-se-do-zaavi-iranu-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853876-ukraina-mala-dokazi-raketnogo-udaru-po-litaku-mau-se-do-zaavi-iranu-sekretar-rnbo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853876-ukraina-mala-dokazi-raketnogo-udaru-po-litaku-mau-se-do-zaavi-iranu-sekretar-rnbo.html


 

Меркель про катастрофу літака МАУ: 

Треба говорити про те, якими будуть 

наслідки 

Визнання Іраном збиття українського 

пасажирського літака є важливим кроком, 

однак необхідно провести ретельне 

розслідування трагедії. 

 

Збиття літака МАУ: Євросоюз чекає від 

Ірану прозорого розслідування 

ЄС узяв до уваги заяву влади Ірану, який 

визнав відповідальність за збиття українського 

літака поблизу Тегерана та висловив 

сподівання, що країна продовжить повноцінно 

співпрацювати в питаннях повного та 

прозорого розслідування обставин трагедії. 

УКРАЇНА 

 

Тіла українців мають повернути з Ірану вже 

наступного тижня – Президент 

Тіла українців, загиблих в авіакатастрофі 

літака МАУ, мають повернути з Ірану вже 

наступного тижня. 

 

Профспілки просять Зеленського про 

зустріч 

Профспілки звернулися до Президента України 

Володимира Зеленського з проханням 

зустрітися з їх активом для вирішення проблем 

стосовно трудового права. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853967-merkel-pro-katastrofu-litaka-mau-treba-govoriti-pro-te-akimi-budut-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853967-merkel-pro-katastrofu-litaka-mau-treba-govoriti-pro-te-akimi-budut-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853967-merkel-pro-katastrofu-litaka-mau-treba-govoriti-pro-te-akimi-budut-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853967-merkel-pro-katastrofu-litaka-mau-treba-govoriti-pro-te-akimi-budut-naslidki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853935-zbitta-litaka-mau-evrosouz-cekae-vid-iranu-prozorogo-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853935-zbitta-litaka-mau-evrosouz-cekae-vid-iranu-prozorogo-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2853935-zbitta-litaka-mau-evrosouz-cekae-vid-iranu-prozorogo-rozsliduvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853983-tila-ukrainciv-maut-povernuti-z-iranu-vze-nastupnogo-tizna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853983-tila-ukrainciv-maut-povernuti-z-iranu-vze-nastupnogo-tizna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853983-tila-ukrainciv-maut-povernuti-z-iranu-vze-nastupnogo-tizna-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853732-profspilki-prosat-zelenskogo-pro-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853732-profspilki-prosat-zelenskogo-pro-zustric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853732-profspilki-prosat-zelenskogo-pro-zustric.html


 

Цей рік стане роком детінізації української 

економіки - Гончарук 

2020 рік стане роком детінізації української 

економіки і вже ведеться робота у кількох 

напрямках. 

 

У минулорічному падінні промисловості 

України винні світові ціни — Милованов 

Головною причиною падіння вітчизняної 

промисловості у 2019 році були несприятливі 

світові ціни, а не зміцнення гривні. 

 

У Новосад відкрили 28 освітніх реєстрів: що 

потрапило у відкритий доступ 

Міністерство освіти та науки оприлюднило 28 

освітніх реєстрів. 

 

Почали приймати заявки на здобуття премії 

КМУ за досягнення у розбудові України - 

МКМС 

Розпочався прийом заявок на здобуття премії 

Кабінету міністрів України за особливі 

досягнення молоді у розбудові України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853894-cej-rik-stane-rokom-detinizacii-ukrainskoi-ekonomiki-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853894-cej-rik-stane-rokom-detinizacii-ukrainskoi-ekonomiki-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853894-cej-rik-stane-rokom-detinizacii-ukrainskoi-ekonomiki-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853836-u-minuloricnomu-padinni-promislovosti-ukraini-vinni-svitovi-cini-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853836-u-minuloricnomu-padinni-promislovosti-ukraini-vinni-svitovi-cini-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853836-u-minuloricnomu-padinni-promislovosti-ukraini-vinni-svitovi-cini-milovanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853910-u-novosad-vidkrili-28-osvitnih-reestriv-so-potrapilo-u-vidkritij-dostup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853910-u-novosad-vidkrili-28-osvitnih-reestriv-so-potrapilo-u-vidkritij-dostup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853910-u-novosad-vidkrili-28-osvitnih-reestriv-so-potrapilo-u-vidkritij-dostup.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853905-pocali-prijmati-zaavki-na-zdobutta-premii-kmu-za-dosagnenna-u-rozbudovi-ukraini-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853905-pocali-prijmati-zaavki-na-zdobutta-premii-kmu-za-dosagnenna-u-rozbudovi-ukraini-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853905-pocali-prijmati-zaavki-na-zdobutta-premii-kmu-za-dosagnenna-u-rozbudovi-ukraini-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853905-pocali-prijmati-zaavki-na-zdobutta-premii-kmu-za-dosagnenna-u-rozbudovi-ukraini-mkms.html


 

Укрзалізниця виплатила $24 мільйона за 

єврооблігаціями 

Укрзалізниця здійснила виплату в розмірі $24 

млн за єврооблігаціями, які були розміщені у 

2019 році. 

 

Новий законопроєкт пропонує скасувати 

оподаткування земель залізниці 

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, 

який пропонує скасувати оподаткування землі, 

якою користується АТ "Укрзалізниця". 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Тегеран погоджується з Києвом у питанні 

компенсацій за збиття літака - ОП 

МЗС за дорученням Президента Володимира 

Зеленського негайно надішле Ірану ноту з 

чітким переліком наступних кроків, у тому 

числі юридичних аспектів врегулювання 

питання компенсацій жертвам збитого літака 

МАУ в Тегерані. 

 

У Зеленського анонсували тристоронню 

телефонну розмову Україна-Франція-

Німеччина 

Глава Української держави Володимир 

Зеленський та Президент Франції Еммануель 

Макрон обговорили виконання домовленостей 

нормандського саміту та домовилися про 

тристоронню телефонну розмову у форматі 

Україна – Франція – Німеччина найближчим 

часом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853903-ukrzaliznica-viplatila-24-miljona-za-evroobligaciami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853903-ukrzaliznica-viplatila-24-miljona-za-evroobligaciami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853903-ukrzaliznica-viplatila-24-miljona-za-evroobligaciami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853849-novij-zakonoproekt-proponue-skasuvati-opodatkuvanna-zemel-zaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853849-novij-zakonoproekt-proponue-skasuvati-opodatkuvanna-zemel-zaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853849-novij-zakonoproekt-proponue-skasuvati-opodatkuvanna-zemel-zaliznici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853989-tegeran-pogodzuetsa-z-kievom-u-pitanni-kompensacij-za-zbitta-litaka-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853989-tegeran-pogodzuetsa-z-kievom-u-pitanni-kompensacij-za-zbitta-litaka-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853989-tegeran-pogodzuetsa-z-kievom-u-pitanni-kompensacij-za-zbitta-litaka-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853709-u-zelenskogo-anonsuvali-tristoronnu-telefonnu-rozmovu-ukrainafrancianimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853709-u-zelenskogo-anonsuvali-tristoronnu-telefonnu-rozmovu-ukrainafrancianimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853709-u-zelenskogo-anonsuvali-tristoronnu-telefonnu-rozmovu-ukrainafrancianimeccina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853709-u-zelenskogo-anonsuvali-tristoronnu-telefonnu-rozmovu-ukrainafrancianimeccina.html


 

Меркель після зустрічі з Путіним зробила 

заяву щодо врегулювання на Донбасі 

Канцлер ФРН Ангела Меркель вважає, що всі 

учасники "нормандського формату" мають 

волю для врегулювання конфлікту на сході 

України. 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна — третя у світі за обсягами 

експорту агропродукції до ЄС 

Україна за період із листопада 2018 року по 

жовтень 2019 року посіла третє місце у світі 

серед постачальників агропродукції до ЄС із 

показником 7,3 млрд євро. 

 

Оператор ГТС за п’ять років заробить 225 

мільярдів 

ТОВ "Оператор ГТС" у період з 2020 по 2024 

рік отримає 225 млрд грн доходу (з ПДВ). 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Гончарук пообіцяв поставити остаточну 

крапку у справі з нелегальними АЗС 

Боротьба з нелегальними заправками в країні 

буде доведена до кінця. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853961-merkel-pisla-zustrici-z-putinim-zrobila-zaavu-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853961-merkel-pisla-zustrici-z-putinim-zrobila-zaavu-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2853961-merkel-pisla-zustrici-z-putinim-zrobila-zaavu-sodo-vreguluvanna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853686-ukraina-treta-u-sviti-za-obsagami-eksportu-agroprodukcii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853686-ukraina-treta-u-sviti-za-obsagami-eksportu-agroprodukcii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853686-ukraina-treta-u-sviti-za-obsagami-eksportu-agroprodukcii-do-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853612-operator-gts-za-pat-rokiv-zarobit-225-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853612-operator-gts-za-pat-rokiv-zarobit-225-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853612-operator-gts-za-pat-rokiv-zarobit-225-milardiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853796-goncaruk-poobicav-postaviti-ostatocnu-krapku-u-spravi-z-nelegalnimi-azs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853796-goncaruk-poobicav-postaviti-ostatocnu-krapku-u-spravi-z-nelegalnimi-azs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853796-goncaruk-poobicav-postaviti-ostatocnu-krapku-u-spravi-z-nelegalnimi-azs.html


 

Гончарук доручив відстежувати спроби 

"реанімації" грального бізнесу 

Обласні держадміністрації та Національна 

поліція мають відстежувати ситуацію з 

гральним бізнесом, аби не допустити його 

перехід в онлайн. 

 

ДБР сформувало підрозділ зі "справ 

Майдану" 

У Державному бюро розслідувань завершено 

формування спеціального слідчого підрозділу 

у «справах Майдану». 

 

Справа Шеремета: СБУ заперечує заяву 

Авакова, що поліції не передали записи з 

камер 

У СБУ заявляють, що записи розташованих 

поблизу місця вбивства Павла Шеремета камер 

спостереження були передані слідчому з 

відповідним процесуальним оформленням. 

 

СБУ блокувала масштабне виробництво 

підробних ліків 

Співробітники Головного управління по 

боротьбі з корупцією та організованою 

злочинністю Служби безпеки блокували 

діяльність злочинного угруповання, 

причетного до масштабного підпільного 

виробництва фальсифікованих лікарських 

засобів з групи нейростимуляторів. 

 

ФСБ намагалася завербувати працівника 

одного з підприємств Укроборонпрому 

Контррозвідка Служби безпеки України 

викрила факти вербування представниками 

ФСБ РФ українських громадян. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853740-goncaruk-doruciv-vidstezuvati-sprobi-reanimacii-gralnogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853740-goncaruk-doruciv-vidstezuvati-sprobi-reanimacii-gralnogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2853740-goncaruk-doruciv-vidstezuvati-sprobi-reanimacii-gralnogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853918-dbr-sformuvalo-pidrozdil-zi-sprav-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853918-dbr-sformuvalo-pidrozdil-zi-sprav-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853918-dbr-sformuvalo-pidrozdil-zi-sprav-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853604-sprava-seremeta-sbu-zaperecue-zaavu-avakova-so-policii-ne-peredali-zapisi-z-kamer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853604-sprava-seremeta-sbu-zaperecue-zaavu-avakova-so-policii-ne-peredali-zapisi-z-kamer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853604-sprava-seremeta-sbu-zaperecue-zaavu-avakova-so-policii-ne-peredali-zapisi-z-kamer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853604-sprava-seremeta-sbu-zaperecue-zaavu-avakova-so-policii-ne-peredali-zapisi-z-kamer.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853956-sbu-blokuvala-masstabne-virobnictvo-pidrobnih-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853956-sbu-blokuvala-masstabne-virobnictvo-pidrobnih-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853956-sbu-blokuvala-masstabne-virobnictvo-pidrobnih-likiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853789-fsb-namagalasa-zaverbuvati-pracivnika-odnogo-z-pidpriemstv-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853789-fsb-namagalasa-zaverbuvati-pracivnika-odnogo-z-pidpriemstv-ukroboronpromu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2853789-fsb-namagalasa-zaverbuvati-pracivnika-odnogo-z-pidpriemstv-ukroboronpromu.html


 

У Денісової кажуть, що у ―бунтівній‖ 

колонії Харкова не надають матеріали для 

перевірки 

Адміністрація Олексіївської колонії №25, що у 

Харкові, не надала представникам 

уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини записи камер відеоспостереження та 

необхідні документи для перевірки. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Брати Мельники на захисті України 

Із 11 дітей, яких виховала сім’я Мельників, 

шість синів захищали суверенітет України на 

Донбасі 

 

Україна готується до чергового ―герцю за 

землю‖ 

Аналізуємо зміни, внесені до законопроєкту 

про відкриття ринку землі при підготовці до 

другого читання 

 

Опале листя замість поліетилену. Перші 

успіхи 

Ідею молодого новатора – виготовляти папір із 

нетрадиційної сировини – вже “обкатують” на 

виробництві 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2853897-u-denisovoi-kazut-so-u-buntivnij-kolonii-harkova-ne-nadaut-materiali-dla-perevirki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2853897-u-denisovoi-kazut-so-u-buntivnij-kolonii-harkova-ne-nadaut-materiali-dla-perevirki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2853897-u-denisovoi-kazut-so-u-buntivnij-kolonii-harkova-ne-nadaut-materiali-dla-perevirki.html
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Київ увійшов до сотні "найрозумніших" 

міст світу 

Київ увійшов до ТОП-100 найбільш 

"розумних" міст світу, в якому враховувалися 

рівень охорони здоров’я і безпеки, мобільність 

та громадська активність. 

 

Святкова хода і 660 зірок: у Франківську 

встановили рекорд 

В Івано-Франківську жителі й гості міста 

встановили рекорд України, зібравши на 

святковій ході максимальну кількість 

різдвяних зірок - 660. 

 

У Франківську встановили національний 

рекорд - приготували 1420 літрів баношу 

В Івано-Франківську встановили національний 

рекорд країни із приготування найбільшої 

кількості баношу в одному казані. 

 

На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 

10 тисяч осіб 

З початку реєстрації на пробне незалежне 

зовнішнє тестування, яке розпочалося 3 січня, 

на пробне ЗНО зареєструвалося понад 10 тисяч 

400 осіб. 
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Синоптики попереджають про сильний 

вітер 

Сьогодні ввечері та вночі 12 січня у західних 

та північних областях України, у Києві та 

Київській області очікуються пориви вітру 15-

20 м/с. 
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