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ТОП 

 

Уряд Ірану вибачився, що заперечував 

збиття літака МАУ 

В уряді Ірану запевняють, що у перший час 

після катастрофи українського пасажирського 

літака не мали інформації про те, що він був 

збитий іранською системою ППО. 

 

Комітет ВР у закритому режимі розглядає 

питання збиття Boeing 737 

Комітет з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва у 

закритому режимі розглядає питання щодо 

збиття літака Міжнародних авіаліній України в 

Ірані. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855087-urad-iranu-vibacivsa-so-zaperecuvav-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855087-urad-iranu-vibacivsa-so-zaperecuvav-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855087-urad-iranu-vibacivsa-so-zaperecuvav-zbitta-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854889-komitet-vr-u-zakritomu-rezimi-rozgladae-pitanna-zbitta-boeing-737.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854889-komitet-vr-u-zakritomu-rezimi-rozgladae-pitanna-zbitta-boeing-737.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854889-komitet-vr-u-zakritomu-rezimi-rozgladae-pitanna-zbitta-boeing-737.html


 

Проєкт закону про ринок землі обмежений 

10 тисяч га в одні руки — голова комітету 

ВР 

У законопроєкті про обіг землі 

сільськогосподарського призначення 

передбачено обмеження кількості землі в одні 

руки — не більше 10 тис. га. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський призначив стипендії 

паралімпійцям і дефлімпійцям 

Президент Володимир Зеленський призначив 

стипендії 77 видатним спортсменам із 

паралімпійських і дефлімпійських видів спорту 

та їх тренерам. 

 

Зеленський підписав закон про посилення 

соцзахисту осіб з інвалідністю внаслідок 

війни 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про посилення соціального захисту осіб з 

інвалідністю внаслідок війни. 

 

Президент підписав закон про штрафи за 

"кнопкодавство" 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо відповідальності народних 

депутатів за неособисте голосування. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854926-proekt-zakonu-pro-rinok-zemli-obmezenij-10-ga-v-odni-ruki-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854926-proekt-zakonu-pro-rinok-zemli-obmezenij-10-ga-v-odni-ruki-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854926-proekt-zakonu-pro-rinok-zemli-obmezenij-10-ga-v-odni-ruki-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854926-proekt-zakonu-pro-rinok-zemli-obmezenij-10-ga-v-odni-ruki-golova-komitetu-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2854765-zelenskij-priznaciv-stipendii-paralimpijcam-i-deflimpijcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2854765-zelenskij-priznaciv-stipendii-paralimpijcam-i-deflimpijcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2854765-zelenskij-priznaciv-stipendii-paralimpijcam-i-deflimpijcam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854810-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854810-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854810-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854810-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854849-prezident-pidpisav-zakon-pro-strafi-za-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854849-prezident-pidpisav-zakon-pro-strafi-za-knopkodavstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854849-prezident-pidpisav-zakon-pro-strafi-za-knopkodavstvo.html


 

Зеленський підписав закон про особливості 

роботи парламентських ТСК 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо роботи тимчасових слідчих комісій 

і тимчасових спеціальних комісій Верховної 

Ради. 

 

Президент підписав закон про протидію 

земельному рейдерству 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про внесення змін до Земельного кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів 

щодо протидії рейдерству. 

 

Президент підписав закон щодо 

вдосконалення системи вищої освіти 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо вдосконалення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти. 

 

Зеленський підписав закон про реєстр 

педофілів 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон щодо впровадження Єдиного реєстру 

осіб, засуджених за злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості 

малолітньої чи малолітнього та посилення 

відповідальності за такі злочини. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854913-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-osoblivosti-roboti-parlamentskih-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854913-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-osoblivosti-roboti-parlamentskih-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854913-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-osoblivosti-roboti-parlamentskih-tsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855021-prezident-pidpisav-zakon-pro-protidiu-zemelnomu-rejderstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855021-prezident-pidpisav-zakon-pro-protidiu-zemelnomu-rejderstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855021-prezident-pidpisav-zakon-pro-protidiu-zemelnomu-rejderstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854999-prezident-pidpisav-zakon-sodo-vdoskonalenna-sistemi-visoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854999-prezident-pidpisav-zakon-sodo-vdoskonalenna-sistemi-visoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854999-prezident-pidpisav-zakon-sodo-vdoskonalenna-sistemi-visoi-osviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854962-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-reestr-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854962-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-reestr-pedofiliv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854962-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-reestr-pedofiliv.html


 

Президент підписав закон про електронну 

фінзвітність партій 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про спрощення процедури подання 

фінансової звітності політичних партій і 

переведення її подання із з паперової в 

електронну форму. 

 

Законопроєкт про ринок землі наразі не на 

порядку денному — Разумков 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

зазначив, що законопроєкт про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо 

обігу земель сільськогосподарського 

призначення (№2178-10) наразі не стоїть на 

порядку денному. 

 

300 депутатів у Раді: законопроєкт пройшов 

правовий комітет 

Комітет ВР з питань правової політики 

рекомендував парламенту розглянути 

законопроєкт №1017, який передбачає 

зменшення кількості народних депутатів з 450 

до 300, а також запроваджує пропорційну 

виборчу систему. 

 

Земельна реформа реалізовуватиметься 

поетапно - Уповноважений президента 

Земельна реформа в Україні буде 

реалізовуватися поступово та поетапно. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854971-prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronnu-finzvitnist-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854971-prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronnu-finzvitnist-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854971-prezident-pidpisav-zakon-pro-elektronnu-finzvitnist-partij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854668-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-narazi-ne-na-poradku-dennomu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854668-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-narazi-ne-na-poradku-dennomu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2854668-zakonoproekt-pro-rinok-zemli-narazi-ne-na-poradku-dennomu-razumkov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855068-300-deputativ-u-radi-zakonoproekt-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855068-300-deputativ-u-radi-zakonoproekt-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855068-300-deputativ-u-radi-zakonoproekt-projsov-komitet-vr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854928-zemelna-reforma-realizovuvatimetsa-poetapno-upovnovazenij-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854928-zemelna-reforma-realizovuvatimetsa-poetapno-upovnovazenij-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854928-zemelna-reforma-realizovuvatimetsa-poetapno-upovnovazenij-prezidenta.html


 

Гончарук обіцяє знищити "схематози" і 

"договорняки" у Держгеокадастрі 

У Державній службі України з питань геодезії, 

картографії та кадастру відбувається глобальне 

оновлення: від керівництва до підходів роботи. 

 

Бородянський про зарплати в МКМС: 

Кращим фахівцям слід пропонувати гідні 

умови 

Міністр культури молоді та спорту Володимир 

Бородянський вважає, що фахівцям на 

держслужбі слід пропонувати кращі умови, ніж 

у комерційних компаніях, а відтак рівень 

зарплат теж має бути відповідним.

 

Визнання пластунів: Зеленський підписав 

закон 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон про особливості державної підтримки 

пластового, скаутського руху в Україні. 

 

Нову раду з розвитку ―Мистецького 

арсеналу‖ очолив Бородянський 

Президент Володимир Зеленський затвердив 

новий склад Ради з питань розвитку 

Національного культурно-мистецького та 

музейного комплексу «Мистецький арсенал» 

на чолі з міністром культури, молоді та спорту 

Володимиром Бородянським. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855004-goncaruk-obicae-znisiti-shematozi-i-dogovornaki-u-derzgeokadastri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855004-goncaruk-obicae-znisiti-shematozi-i-dogovornaki-u-derzgeokadastri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2855004-goncaruk-obicae-znisiti-shematozi-i-dogovornaki-u-derzgeokadastri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855085-borodanskij-pro-zarplati-v-mkms-krasim-fahivcam-slid-proponuvati-gidni-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855085-borodanskij-pro-zarplati-v-mkms-krasim-fahivcam-slid-proponuvati-gidni-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855085-borodanskij-pro-zarplati-v-mkms-krasim-fahivcam-slid-proponuvati-gidni-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855085-borodanskij-pro-zarplati-v-mkms-krasim-fahivcam-slid-proponuvati-gidni-umovi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855014-viznanna-plastuniv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855014-viznanna-plastuniv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2855014-viznanna-plastuniv-zelenskij-pidpisav-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854783-novu-radu-z-rozvitku-misteckogo-arsenalu-ocoliv-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854783-novu-radu-z-rozvitku-misteckogo-arsenalu-ocoliv-borodanskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854783-novu-radu-z-rozvitku-misteckogo-arsenalu-ocoliv-borodanskij.html


 

Вся реклама з 16 січня має бути 

українською — Нацрада 

Норми статті 32 Закону України ―Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної‖, який був ухвалений Верховною 

Радою України 25 квітня минулого року, 

набувають чинності 16 січня 2020 року. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

До та після збитого літака МАУ з Тегерана 

вилетіли два борти на Стамбул 

По одному рейсу авіакомпанії "Турецькі 

авіалінії" та компанії Atlasjet (обидва за 

маршрутом Тегеран-Стамбул), передувало та 

слідувало за літаком МАУ рейсу PS752, в який 

влучила іранська ракета. 

 

Україна направила Ірану ноту щодо збитого 

літака МАУ після розмови президентів 

Київ після розмови президентів України 

Володимира Зеленського та Ірану Хасана 

Рухані офіційно направив Тегерану 

дипломатичну ноту щодо збитого літака МАУ 

 

Із 2021 року запрацюють нові правила 

безвізу з ЄС - що зміниться 

З 2021 року ЄС запроваджує Європейську 

інформаційну систему авторизації подорожей – 

ETIAS. За її правилами, потрібно буде 

отримувати попередній дозвіл, і кожна така 

заявка обійдеться у 7 євро. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854858-vsa-reklama-z-16-sicna-mae-buti-ukrainskou-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854858-vsa-reklama-z-16-sicna-mae-buti-ukrainskou-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2854858-vsa-reklama-z-16-sicna-mae-buti-ukrainskou-nacrada.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855060-do-ta-pisla-zbitogo-litaka-mau-z-tegerana-viletili-dva-borti-na-stambul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855060-do-ta-pisla-zbitogo-litaka-mau-z-tegerana-viletili-dva-borti-na-stambul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2855060-do-ta-pisla-zbitogo-litaka-mau-z-tegerana-viletili-dva-borti-na-stambul.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855042-ukraina-napravila-iranu-notu-sodo-zbitogo-litaka-mau-pisla-rozmovi-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855042-ukraina-napravila-iranu-notu-sodo-zbitogo-litaka-mau-pisla-rozmovi-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2855042-ukraina-napravila-iranu-notu-sodo-zbitogo-litaka-mau-pisla-rozmovi-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2855112-iz-2021-roku-zapracuut-novi-pravila-bezvizu-z-es-so-zminitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2855112-iz-2021-roku-zapracuut-novi-pravila-bezvizu-z-es-so-zminitsa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2855112-iz-2021-roku-zapracuut-novi-pravila-bezvizu-z-es-so-zminitsa.html


 

Голова Фонду держмайна представить 

Україну на форумі в Давосі 

Для Фонду державного майна України Давос-

2020 стане початком масштабного залучення 

інвестицій та роуд-шоу, де потенційним 

інвесторам будуть продемонстровані 

можливості для інвестування в Україну, а 

також найбільш перспективні проєкти для 

капіталовкладень. 

ЕКОНОМІКА 

 

НБУ із початку року купив на міжбанку 

майже $200 мільйонів 

Національний банк України з початку січня 

2020 року придбав на міжбанківському 

валютному ринку $198 млн. 

 

Купівля-продаж землі буде лише у 

безготівковій формі — Милованов 

Після ухвалення законопроєкту про обіг земель 

купівля-продаж землі здійснюватиметься 

тільки у безготівковій формі. 

 

Фермери зможуть на пільгових умовах 

викупити землю у власність - Сольський 

Фермери, які мають в обробці землю в 

постійному користуванні, матимуть право, за 

бажанням, викупити її із безвідсотковою 

розстрочкою протягом 7 років по нормативно-

грошовій оцінці. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854771-golova-fondu-derzmajna-predstavit-ukrainu-na-forumi-v-davosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854771-golova-fondu-derzmajna-predstavit-ukrainu-na-forumi-v-davosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854771-golova-fondu-derzmajna-predstavit-ukrainu-na-forumi-v-davosi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854686-nbu-iz-pocatku-roku-kupiv-na-mizbanku-majze-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854686-nbu-iz-pocatku-roku-kupiv-na-mizbanku-majze-200-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2854686-nbu-iz-pocatku-roku-kupiv-na-mizbanku-majze-200-miljoniv.html
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Облікова ставка знижуватиметься 

швидшими темпами - Рожкова 

У Національному банку не виключають, що 

подальші темпи зниження облікової ставки 

будуть більш швидкими. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

У розслідуванні вбивства Окуєвої з’явився 

новий підозрюваний 

Правоохоронці затримали підозрюваного, 

якого вважають можливим організатором та 

посібником у вбивстві активістки Аміни 

Окуєвої. 

 

Справа Януковича: адвокати доповідали 

про ―порушення‖, допущені судом 

Київський апеляційний суд переніс розгляд 

апеляційних скарг на вирок Оболонського 

райсуду Києва у справі щодо державної зради 

експрезидента Віктора Януковича на 20 січня. 

 

Санкції для Курченка: Верховний Суд 

залучив до справи СБУ 

Верховний Суд залучив Службу безпеки до 

участі у справі щодо застосування 

персональних санкцій до Сергія Курченка. 

ЕКСКЛЮЗИВ 
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Спогади «кіборгів»: «Ми щохвилини були 

готові до смерті…» 

До Дня пам'яті кіборгів – наводимо спогади 

захисників Донецького аеропорту про події 

травня 2014 – січня 2015 років

 

В Україні знали, що рейс 752 було збито, але 

не протистояли Ірану через обережність – 

WP 

Автори публікації в The Washington Post 

проаналізували дії українського керівництва в 

перші дні після авіакатастрофи 

 

З ринку АЗС ―витісняють‖ нелегалів: 

правда чи PR, і що нам від того буде? 

Укрінформ – про анатомію незаконного 

автозаправного бізнесу і про те, як споживачеві 

розпізнати ―ліву‖ заправку 

 

Інфляція-2019: сюрприз, якому не зрозуміло 

чи радіти 

За підсумками року рівень інфляції в Україні 

скоротився до шестирічного мінімуму – до 

4,1%. Дефляція в грудні – це взагалі вперше. 

Але що далі? 

СУСПІЛЬСТВО 
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В Україні створили 1029 об’єднаних 

тергромад 

В Україні створили 1029 об’єднаних 

територіальних громад з населенням 11,7 

мільйона людей. 

 

Федоров сподівається, що ―Державою у 

смартфоні" цьогоріч скористаються 10 

мільйонів 

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров сподівається, 

що цього року активними користувачами 

урядового проєкту "Дія" ("Держава у 

смартфоні") стануть 10 мільйонів українців. 

 

Що дасть нам закон про землю. Інфографіка 

В перший пленарний тиждень (14-17 січня) 

Рада повернеться до законопроєкту ―Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо умов обігу земель 

сільськогосподарського призначення‖. 

 

Зеленський призначив державні премії в 

галузі науки і техніки 

Президент Володимир Зеленський призначив 

Державні премії України в галузі науки і 

техніки 2019 року. 
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Набирають чинності норми щодо мови 

реклами в Україні 

Із 16 січня 2020 року набирають чинності 

норми закону ―Про забезпечення 

функціонування української мови як 

державної‖, згідно з якими мовою реклами в 

Україні визначається державна мова. 

 

Дні українського кіно пройдуть у Брюсселі 

У Брюсселі з 22 по 26 січня в рамках 

щорічного міжнародного проєкту Bridges. East 

of West. пройдуть традиційні Дні українського 

кіно. 

 

Google відкрив центр досліджень і розробки 

в Україні — ЗМІ 

У компанії Google офіційно з'явився R&D-

центр в Україні, створювати новий напрямок 

будуть на базі компанії CloudSimple. 

 

У США оголосили номінантів на "Оскар" 

У США у понеділок, 13 січня, оголосили 

номінантів на премію Американської академії 

кіномистецтва "Оскар". 

 

Невеликий сніг на "старий" Новий рік 

прогнозують лише у трьох областях 

До кінця тижня опадів в Україні не 

передбачається, а температура коливатиметься 

навколо нуля. 
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