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ТОП 

 

Україна подала заявку на участь у Програмі 

розширених можливостей НАТО 

Україна офіційно подала заявку на отримання 

членства в так званій Програмі розширених 

можливостей НАТО (ІОР), яка є інструментом 

поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу 

з третіми країнами. 

 

Україна вже визначилась з новими 

ділянками розведення на Донбасі - 

Президент 

Президент Володимир Зеленський 

занепокоєний невиконанням домовленостей 

щодо дотримання режиму тиші на Донбасі та 

заявив, що у четвер українська сторона у 

Мінську просуватиме додаткові заходи для 

повного та всеосяжного припинення вогню. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856635-ukraina-podala-zaavku-na-ucast-u-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856635-ukraina-podala-zaavku-na-ucast-u-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856635-ukraina-podala-zaavku-na-ucast-u-programi-rozsirenih-mozlivostej-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856380-ukraina-vze-viznacilas-z-novimi-dilankami-rozvedenna-na-donbasi-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856380-ukraina-vze-viznacilas-z-novimi-dilankami-rozvedenna-na-donbasi-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856380-ukraina-vze-viznacilas-z-novimi-dilankami-rozvedenna-na-donbasi-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856380-ukraina-vze-viznacilas-z-novimi-dilankami-rozvedenna-na-donbasi-prezident.html


 

Збиття літака МАУ: Україна нагадала в 

ОБСЄ про Чиказьку конвенцію 

Технічне розслідування обставин катастрофи 

літака МАУ має продовжуватися відповідно до 

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 

(Чиказька конвенція), а визнання Іраном збиття 

лайнера є першим кроком до шляху 

встановлення справедливості. 

 

Мінекономіки презентувало фінальну 

редакцію законопроєкту про ринок землі 

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України презентували 

представникам обласних департаментів 

агропромислового розвитку та 

сільгоспвиробникам фінальну редакцію 

законопроєкту про земельну реформу. 

 

Профспілки прийшли на Банкову через 

законопроєкт ―Про працю‖ 

На мітинг біля Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів на вулиці Банковій у 

Києві зібрались представники профспілок, які 

виступають проти законопроєкту №2708 "Про 

працю". 

 

У США опублікували листування партнера 

Джуліані з українськими топ-чиновниками 

Комітет з питань розвідки Палати 

представників США оприлюднив листування 

бізнес-партнер адвоката президента США Руді 

Джуліані Лева Парнаса з українськими топ 

чиновниками у рамках справи про імпічмент 

президента США Дональда Трампа. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856556-rozsliduvanna-zbitta-litaka-mau-ukraina-nagadala-v-obse-pro-cikazku-konvenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856556-rozsliduvanna-zbitta-litaka-mau-ukraina-nagadala-v-obse-pro-cikazku-konvenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856556-rozsliduvanna-zbitta-litaka-mau-ukraina-nagadala-v-obse-pro-cikazku-konvenciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856378-minekonomiki-prezentuvalo-finalnu-redakciu-zakonoproektu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856378-minekonomiki-prezentuvalo-finalnu-redakciu-zakonoproektu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856378-minekonomiki-prezentuvalo-finalnu-redakciu-zakonoproektu-pro-rinok-zemli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856416-profspilki-prijsli-na-bankovu-cerez-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856416-profspilki-prijsli-na-bankovu-cerez-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856416-profspilki-prijsli-na-bankovu-cerez-zakonoproekt-pro-pracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856246-u-ssa-opublikuvali-listuvanna-partnera-dzuliani-z-ukrainskimi-topcinovnikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856246-u-ssa-opublikuvali-listuvanna-partnera-dzuliani-z-ukrainskimi-topcinovnikami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856246-u-ssa-opublikuvali-listuvanna-partnera-dzuliani-z-ukrainskimi-topcinovnikami.html


 

Добре зрежисована вистава: Кулеба 

прокоментував відставку уряду РФ 

Оголошена сьогодні відставка уряду Російської 

Федерації є не проявом реальної демократії, а 

результатом домовленостей. 

УКРАЇНА 

 

Зеленський удруге зустрівся з родичами 

загиблих в Ірані українців 

Президент Володимир Зеленський висловив 

сподівання, що тіла загиблих в авіакатастрофі 

в Ірані українців повернуть додому в межах 19 

січня, та пообіцяв здійснити виплати родичам 

цього тижня. 

 

ВР удосконалила перегляд судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядку 

Верховна Рада внесла зміни до ряду кодексів, 

якими комплексно врегульовуються питання 

організації діяльності Верховного Суду. 

 

Дострокове позбавлення мандату: 

законопроєкт пройшов комітет Ради 

Комітет з питань правової політики 

рекомендував Верховній Раді встановити нові 

терміни підготовки законопроєкту про 

внесення змін до Конституції щодо додаткових 

підстав дострокового припинення повноважень 

народного депутата України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856630-dobre-zrezisovana-vistava-kuleba-prokomentuvav-vidstavku-uradu-v-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856630-dobre-zrezisovana-vistava-kuleba-prokomentuvav-vidstavku-uradu-v-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856630-dobre-zrezisovana-vistava-kuleba-prokomentuvav-vidstavku-uradu-v-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856454-zelenskij-udruge-zustrivsa-z-rodicami-zagiblih-v-irani-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856454-zelenskij-udruge-zustrivsa-z-rodicami-zagiblih-v-irani-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856454-zelenskij-udruge-zustrivsa-z-rodicami-zagiblih-v-irani-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856324-vr-udoskonalila-pereglad-sudovih-risen-v-apelacijnomu-ta-kasacijnomu-poradku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856324-vr-udoskonalila-pereglad-sudovih-risen-v-apelacijnomu-ta-kasacijnomu-poradku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856324-vr-udoskonalila-pereglad-sudovih-risen-v-apelacijnomu-ta-kasacijnomu-poradku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856468-dostrokove-pozbavlenna-mandatu-zakonoproekt-projsov-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856468-dostrokove-pozbavlenna-mandatu-zakonoproekt-projsov-komitet-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856468-dostrokove-pozbavlenna-mandatu-zakonoproekt-projsov-komitet-radi.html


 

Уряд затвердив перелік стратегічних 

підприємств, які не можна приватизувати 

Кабінет міністрів затвердив перелік 

стратегічних підприємств, які не можна 

приватизувати. 

 

Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: 

―клаптикові ремонти‖ йдуть у минуле 

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу 

затвердив Дорожню стратегію на 2020-й рік. 

 

Дубілет: Ми маємо позбутись цього 

"зоопарку" надбавок, премій і допомог 

У Кабінеті міністрів працюють над 

встановленням простих окладів та механізму 

нарахування премій. 

 

Новий очільник НАЗК назвав свої 

першочергові завдання 

Новий голова НАЗК Олександр Новіков 

передусім вирішуватиме завдання 

затвердження антикорупційної стратегії та 

повною автоматизацією перевірки електронних 

декларацій чиновників, які займають особливо 

відповідальне становище. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856257-urad-zatverdiv-perelik-strategicnih-pidpriemstv-aki-ne-mozna-privatizuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856257-urad-zatverdiv-perelik-strategicnih-pidpriemstv-aki-ne-mozna-privatizuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856257-urad-zatverdiv-perelik-strategicnih-pidpriemstv-aki-ne-mozna-privatizuvati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856291-kabmin-zatverdiv-doroznu-strategiu2020-klaptikovi-remonti-jdut-u-minule.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856291-kabmin-zatverdiv-doroznu-strategiu2020-klaptikovi-remonti-jdut-u-minule.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856291-kabmin-zatverdiv-doroznu-strategiu2020-klaptikovi-remonti-jdut-u-minule.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856382-dubilet-mi-maemo-pozbutis-cogo-zooparku-nadbavok-premij-i-dopomog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856382-dubilet-mi-maemo-pozbutis-cogo-zooparku-nadbavok-premij-i-dopomog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856382-dubilet-mi-maemo-pozbutis-cogo-zooparku-nadbavok-premij-i-dopomog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856197-novij-ocilnik-nazk-nazvav-svoi-persocergovi-zavdanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856197-novij-ocilnik-nazk-nazvav-svoi-persocergovi-zavdanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856197-novij-ocilnik-nazk-nazvav-svoi-persocergovi-zavdanna.html


 

Частоти для 5G розподілятимуть виключно 

через тендери — Гончарук 

Кабінет міністрів на засіданні у середу ухвалив 

рішення про розподіл частот, призначених для 

5G, виключно через відкриті тендери. 

 

Фещук розповіла про успіхи українського 

мовлення на Донбасі 

За останніх 4 роки в середньому вдвічі 

збільшилася кількість населення на Донбасі, 

для якого доступне українське радіо і 

телебачення. Значно розширився доступ до 

нього і громадян півдня Херсонщини та 

Криму. 

 

Застава на виборах мера Києва буде 

більшою за президентську — ЧЕСНО 

Новий Виборчий кодекс встановлює майже у 

40 разів вищі застави для місцевих виборів у 

порівнянні із місцевою кампанією 2015 року. 

 

Криклій назвав ділянки автодоріг, які 

планують відновити цьогоріч 

Кабінет міністрів України затвердив перелік 

доріг державного значення, загальною 

довжиною 1345 км, які будуть відновлені у 

2020 році. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2856312-castoti-dla-5g-rozpodilatimut-viklucno-cerez-tenderi-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2856312-castoti-dla-5g-rozpodilatimut-viklucno-cerez-tenderi-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2856312-castoti-dla-5g-rozpodilatimut-viklucno-cerez-tenderi-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2856310-fesuk-rozpovila-pro-uspihi-ukrainskogo-movlenna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2856310-fesuk-rozpovila-pro-uspihi-ukrainskogo-movlenna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2856310-fesuk-rozpovila-pro-uspihi-ukrainskogo-movlenna-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2856509-zastava-na-viborah-mera-kieva-bude-bilsou-za-prezidentsku-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2856509-zastava-na-viborah-mera-kieva-bude-bilsou-za-prezidentsku-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2856509-zastava-na-viborah-mera-kieva-bude-bilsou-za-prezidentsku-cesno.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856462-kriklij-nazvav-dilanki-avtodorig-aki-planuut-vidnoviti-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856462-kriklij-nazvav-dilanki-avtodorig-aki-planuut-vidnoviti-cogoric.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856462-kriklij-nazvav-dilanki-avtodorig-aki-planuut-vidnoviti-cogoric.html


 

У Берліні не розкривають деталі розмови 

Меркель і Зеленського 

У Берліні не розкривають зміст телефонної 

розмови Президента України Володимира 

Зеленського з Федеральним канцлером 

Німеччини Ангелою Меркель. 

 

Меркель виступає за збільшення інвестицій 

в українську ГТС 

Федеральний канцлер Німеччини Ангела 

Меркель висловилася за необхідність 

забезпечення збільшення інвестицій в 

українську газотранспортну систему з метою 

підвищення її конкурентоспроможності. 

 

Британія дає на медреформу в Україні £4 

мільйони 

Велика Британія надасть на реалізацію проєкту 

в межах реформи системи охорони здоров'я в 

Україні 4 млн фунтів стерлінгів. 

 

Посли Польщі, Латвії та Естонії відвідали 

Краматорськ 

Посли Республіки Польща - Бартош Ціхоцкі, 

Латвійської Республіки - Юріс Пойканс, 

Естонської Республіки – Каймо Кууск 

відвідали Краматорськ, де зустрілися з 

керівництвом Донецької області та 

командуванням Операції Об'єднаних сил. 

 

Туреччина сподівається на виконання 

рішень ―нормандського саміту‖ 

Туреччина сподівається, що сторонам 

конфлікту на Донбасі вдасться 

продемонструвати потрібну політичну волю з 

тим, щоб реалізувати на практиці 

домовленості, досягнуті в ході саміту 

нормандської четвірки в Парижі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856459-u-berlini-ne-rozkrivaut-detali-rozmovi-merkel-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856459-u-berlini-ne-rozkrivaut-detali-rozmovi-merkel-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856459-u-berlini-ne-rozkrivaut-detali-rozmovi-merkel-i-zelenskogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856371-merkel-vistupae-za-zbilsenna-investicij-v-ukrainsku-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856371-merkel-vistupae-za-zbilsenna-investicij-v-ukrainsku-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856371-merkel-vistupae-za-zbilsenna-investicij-v-ukrainsku-gts.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856452-britania-dae-na-medreformu-v-ukraini-4-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856452-britania-dae-na-medreformu-v-ukraini-4-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856452-britania-dae-na-medreformu-v-ukraini-4-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856498-posli-polsi-latvii-ta-estonii-vidvidali-kramatorsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856498-posli-polsi-latvii-ta-estonii-vidvidali-kramatorsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2856498-posli-polsi-latvii-ta-estonii-vidvidali-kramatorsk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856516-tureccina-spodivaetsa-na-vikonanna-risen-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856516-tureccina-spodivaetsa-na-vikonanna-risen-normandskogo-samitu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856516-tureccina-spodivaetsa-na-vikonanna-risen-normandskogo-samitu.html


 

Український інститут книги візьме участь у 

шести міжнародних виставках — МКМС 

Український інститут книги візьме участь у 

шести міжнародних виставках у 2020 році та 

розпочне втілювати у життя низку важливих 

проєктів. 

ЕКОНОМІКА 

 

Україна скоротила експорт цукру більш як 

удвічі 

Українські виробники поставили у 2019 році 

на зовнішні ринки 236,8 тис. т цукру, що більш 

як удвічі менше попереднього року – 584,9 тис. 

т. 

 

Частка електрики з відновлюваних джерел у 

листопаді зросла більш як утричі 

В Україні частка електроенергії з 

відновлюваних джерел (сонячні та вітрові 

електростанції, біомаса) у листопаді 2019 року 

зросла до 4,1% у загальній структурі 

виробництва електроенергії - проти 1,7% 

станом на листопад попереднього року. 

 

Укроборонпром продаватиме списане майно 

на ProZorro 

Державний концерн "Укроборонпром" 

реалізовуватиме списане майно своїх 

підприємств через систему електронних торгів 

ProZorro.Продажі. 

ПРАВОПОРЯДОК 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856433-ukrainskij-institut-knigi-vizme-ucast-u-sesti-miznarodnih-vistavkah-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856433-ukrainskij-institut-knigi-vizme-ucast-u-sesti-miznarodnih-vistavkah-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856433-ukrainskij-institut-knigi-vizme-ucast-u-sesti-miznarodnih-vistavkah-mkms.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856425-ukraina-skorotila-eksport-cukru-bils-ak-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856425-ukraina-skorotila-eksport-cukru-bils-ak-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856425-ukraina-skorotila-eksport-cukru-bils-ak-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856407-castka-elektriki-z-vidnovluvanih-dzerel-u-listopadi-zrosla-bils-ak-utrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856407-castka-elektriki-z-vidnovluvanih-dzerel-u-listopadi-zrosla-bils-ak-utrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856407-castka-elektriki-z-vidnovluvanih-dzerel-u-listopadi-zrosla-bils-ak-utrici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856160-ukroboronprom-prodavatime-spisane-majno-na-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856160-ukroboronprom-prodavatime-spisane-majno-na-prozorro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856160-ukroboronprom-prodavatime-spisane-majno-na-prozorro.html


 

Порушення прав кримських татар: Human 

Rights заявляє про судилища і катування 

Протягом року російська влада в окупованому 

Криму продовжувала знущатися з кримських 

татар, переслідуючи десятки людей за 

непідтвердженими звинуваченнями в 

тероризмі. 

 

Затримали ще одного члена групи, 

причетної до вбивства Окуєвої 

Поліція затримала ще одного члена злочинної 

групи, яка підозрюється у скоєнні резонансних 

вбивств, зокрема й Аміни Окуєвої. 

 

Справа Шеремета: суд відклав розгляд 

апеляції Дугарь 

Печерський районний суд Києва 17 січня 

продовжить розгляд питання про зміну 

запобіжного заходу Яні Дугарь - фігурантці 

справи про вбивство журналіста Павла 

Шеремета. 

 

Родина Соболєва обіцяє два мільйони за 

дані про замовника замаху та вбивства сина 

Родина депутата Київської облради В’ячеслава 

Соболєва готова винагородити 2 мільйонами 

гривень того, хто надасть інформацію про 

замовників замаху на Соболєва, внаслідок чого 

загинув трирічний син посадовця. 

 

Чиновники податкової сприяли виведенню 

у "тінь" понад 500 мільйонів щомісяця — 

СБУ 

СБУ викрила та припинила діяльність 

новопризначених посадовців Державної 

податкової служби, які сприяли комерсантам у 

виведенні в тіньовий сектор економіки понад 

500 мільйонів гривень щомісяця. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2856264-porusenna-prav-krimskih-tatar-human-rights-zaavlae-pro-sudilisa-i-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2856264-porusenna-prav-krimskih-tatar-human-rights-zaavlae-pro-sudilisa-i-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2856264-porusenna-prav-krimskih-tatar-human-rights-zaavlae-pro-sudilisa-i-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856440-zatrimali-se-odnogo-clena-grupi-pricetnoi-do-vbivstva-okuevoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856440-zatrimali-se-odnogo-clena-grupi-pricetnoi-do-vbivstva-okuevoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856440-zatrimali-se-odnogo-clena-grupi-pricetnoi-do-vbivstva-okuevoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856373-sprava-seremeta-sud-vidklav-rozglad-apelacii-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856373-sprava-seremeta-sud-vidklav-rozglad-apelacii-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856373-sprava-seremeta-sud-vidklav-rozglad-apelacii-dugar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856332-rodina-soboleva-obicae-dva-miljoni-za-dani-pro-zamovnika-zamahu-ta-vbivstva-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856332-rodina-soboleva-obicae-dva-miljoni-za-dani-pro-zamovnika-zamahu-ta-vbivstva-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856332-rodina-soboleva-obicae-dva-miljoni-za-dani-pro-zamovnika-zamahu-ta-vbivstva-sina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856447-cinovniki-podatkovoi-spriali-vivedennu-u-tin-ponad-500-miljoniv-somisaca-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856447-cinovniki-podatkovoi-spriali-vivedennu-u-tin-ponad-500-miljoniv-somisaca-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856447-cinovniki-podatkovoi-spriali-vivedennu-u-tin-ponad-500-miljoniv-somisaca-sbu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856447-cinovniki-podatkovoi-spriali-vivedennu-u-tin-ponad-500-miljoniv-somisaca-sbu.html


 

ВС визнав незаконною угоду, яка дозволила 

заволодіти 300 мільйонами «Енергоринку» 

Верховний Суд став на бік Національного 

антикорупційного бюро у питанні визнання 

недійсним договору позики між ТОВ «Токмак 

Солар Енерджі» та ПП «Компанія «Пріма-

Транс», укладення якого сприяло заволодінню 

понад 300 млн грн ДП «Енергоринок».

 

Мер Миколаєва назвав арешт майна заводу 

"Океан" ударом по бізнесу від власної 

держави 

На думку Миколаївського міського голови 

Олександра Сєнкевича, арешт цілісно-

майнового комплексу суднобудівного заводу 

”Океан” у Миколаєві за поданням Офісу 

генпрокурора - це удар по бізнесу та 

непоправна шкода репутації від власної 

держави. 

 

Продаж Мотор Січі китайським компаніям: 

АМКУ наразі не призначив дату розгляду 

справи 

В Антимонопольному комітеті України 

(АМКУ) наразі не призначили дату розгляду 

справи щодо продажу акцій АТ “Мотор Січ” 

китайським компаніям. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Смартфон чи Коран? А якщо поєднати? 

Катастрофа українського літака в небі над 

Тегераном, та визнання Іраном своєї провини, 

передусім, вплинула на розвиток внутрішнього 

конфлікту в Ірані 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856564-vs-viznav-nezakonnou-ugodu-aka-dozvolila-zavoloditi-300-miljonami-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856564-vs-viznav-nezakonnou-ugodu-aka-dozvolila-zavoloditi-300-miljonami-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856564-vs-viznav-nezakonnou-ugodu-aka-dozvolila-zavoloditi-300-miljonami-energorinku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856533-mer-mikolaeva-nazvav-arest-majna-zavodu-okean-udarom-po-biznesu-vid-vlasnoi-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856533-mer-mikolaeva-nazvav-arest-majna-zavodu-okean-udarom-po-biznesu-vid-vlasnoi-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856533-mer-mikolaeva-nazvav-arest-majna-zavodu-okean-udarom-po-biznesu-vid-vlasnoi-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856533-mer-mikolaeva-nazvav-arest-majna-zavodu-okean-udarom-po-biznesu-vid-vlasnoi-derzavi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856449-prodaz-motor-sici-kitajskim-kompaniam-amku-narazi-ne-priznaciv-datu-rozgladu-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856449-prodaz-motor-sici-kitajskim-kompaniam-amku-narazi-ne-priznaciv-datu-rozgladu-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856449-prodaz-motor-sici-kitajskim-kompaniam-amku-narazi-ne-priznaciv-datu-rozgladu-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856449-prodaz-motor-sici-kitajskim-kompaniam-amku-narazi-ne-priznaciv-datu-rozgladu-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856285-smartfon-ci-koran-a-akso-poednati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2856285-smartfon-ci-koran-a-akso-poednati.html


 

Визнання Іраном провини за збиття 

українського Боїнга вдарило по російській 

пропаганді – EuvsDisinfo 

Чому б і Путіну не зізнатися у злочині, який 

призвів до трагедії з МН17? 

 

Селфі в музеї. Срібло магнатів, «жлукто» й 

брежнєвський Шевроле 

Історія музейних експонатів сповнена 

таємниць і буває доволі химерною 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Дипломати з України, Швеції і Канади 

поклали квіти на місці катастрофи літака 

МАУ 

Представники Посольства України в Ірані 

разом зі шведськими та канадськими колегами 

поклали квіти на місці катастрофи літака 

компанії МАУ в Тегерані. 

 

Компенсацію родичам жертв катастрофи в 

Ірані виплатять протягом тижня — 

Гончарук 

Кабмін сьогодні прийме розпорядження про 

виділення коштів для надання одноразової 

грошової допомоги сім я̓м загиблих в 

авіакатастрофі в Ірані, і ці виплати сім'ї мають 

отримати протягом тижня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856525-viznanna-iranom-provini-za-zbitta-ukrainskogo-boinga-vdarilo-po-rosijskij-propagandi-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856525-viznanna-iranom-provini-za-zbitta-ukrainskogo-boinga-vdarilo-po-rosijskij-propagandi-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856525-viznanna-iranom-provini-za-zbitta-ukrainskogo-boinga-vdarilo-po-rosijskij-propagandi-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856525-viznanna-iranom-provini-za-zbitta-ukrainskogo-boinga-vdarilo-po-rosijskij-propagandi-euvsdisinfo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2856375-selfi-v-muzei-sriblo-magnativ-zlukto-j-breznevskij-sevrole.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2856375-selfi-v-muzei-sriblo-magnativ-zlukto-j-breznevskij-sevrole.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2856375-selfi-v-muzei-sriblo-magnativ-zlukto-j-breznevskij-sevrole.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856521-diplomati-z-ukraini-svecii-i-kanadi-poklali-kviti-na-misci-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856521-diplomati-z-ukraini-svecii-i-kanadi-poklali-kviti-na-misci-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856521-diplomati-z-ukraini-svecii-i-kanadi-poklali-kviti-na-misci-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2856521-diplomati-z-ukraini-svecii-i-kanadi-poklali-kviti-na-misci-katastrofi-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856177-kompensaciu-rodicam-zertv-katastrofi-v-irani-viplatat-protagom-tizna-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856177-kompensaciu-rodicam-zertv-katastrofi-v-irani-viplatat-protagom-tizna-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856177-kompensaciu-rodicam-zertv-katastrofi-v-irani-viplatat-protagom-tizna-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856177-kompensaciu-rodicam-zertv-katastrofi-v-irani-viplatat-protagom-tizna-goncaruk.html


 

Асєєв передав Зеленському списки 

полонених для майбутнього обміну 

Журналіст Станіслав Асєєв (Васін) особисто 

передав Президенту списки полонених для 

майбутнього обміну. 

 

В ―Голосі України‖ опублікували закон про 

посилення соцзахисту осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

У парламентській газеті "Голос України" 

опубліковано закон про посилення соціального 

захисту осіб з інвалідністю внаслідок війни. 

 

Реорганізація лікарень: у "Голосі України" 

опублікували закон 

У парламентській газеті "Голос України" 

опубліковано закон про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я. 

 

"Голос України" опубліковав закон щодо 

протидії земельному рейдерству 

У парламентській газеті "Голос України" 

опубліковано Закон "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

протидії рейдерству". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856604-aseev-peredav-zelenskomu-spiski-polonenih-dla-majbutnogo-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856604-aseev-peredav-zelenskomu-spiski-polonenih-dla-majbutnogo-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856604-aseev-peredav-zelenskomu-spiski-polonenih-dla-majbutnogo-obminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856289-v-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856289-v-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856289-v-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856289-v-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-posilenna-soczahistu-osib-z-invalidnistu-vnaslidok-vijni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856308-reorganizacia-likaren-u-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856308-reorganizacia-likaren-u-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856308-reorganizacia-likaren-u-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856220-golos-ukraini-opublikovav-zakon-sodo-protidii-zemelnomu-rejderstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856220-golos-ukraini-opublikovav-zakon-sodo-protidii-zemelnomu-rejderstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2856220-golos-ukraini-opublikovav-zakon-sodo-protidii-zemelnomu-rejderstvu.html


 

У ―Голосі Україні‖ опублікували закон про 

визнання пластунів 

У парламентській газеті "Голос України" 

опубліковано Закон "Про визнання пластового 

руху та особливості державної підтримки 

пластового, скаутського руху". 

 

Закон щодо вдосконалення системи вищої 

освіти опублікували в офіційній пресі 

У парламентській газеті "Голос України" 

опубліковано закон щодо вдосконалення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

 

Стенфордський університет відкрив 

стипендіальну програму для українців 

Стенфордський університет Сполучених 

Штатів Амеркии (Stanford University) оголосив 

про четвертий набір на спеціальну програму 

для українців під назвою The Ukrainian 

Emerging Leaders Program. 

 

Мінцифри та Київстар підписали 

меморандум про співпрацю у сфері 

цифрової грамотності 

Міністерство цифрової трансформації України 

і національний телекомоператор “Київстар” 

підписали меморандум про співпрацю у сфері 

цифрової грамотності українських громадян. 

 

На Водохреща у Києві облаштували 16 

локацій 

19 січня християни відзначають одне з 

найвеличніших релігійних свят – Хрещення 

Господнє (Водохреще). Традиційно в цей день 

у Києві відбудуться освячення води та купання 

у водах Дніпра. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856353-u-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-viznanna-plastuniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856353-u-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-viznanna-plastuniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856353-u-golosi-ukraini-opublikuvali-zakon-pro-viznanna-plastuniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856335-zakon-sodo-vdoskonalenna-sistemi-visoi-osviti-opublikuvali-v-oficijnij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856335-zakon-sodo-vdoskonalenna-sistemi-visoi-osviti-opublikuvali-v-oficijnij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2856335-zakon-sodo-vdoskonalenna-sistemi-visoi-osviti-opublikuvali-v-oficijnij-presi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2856033-stenfordskij-universitet-vidkriv-stipendialnu-programu-dla-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2856033-stenfordskij-universitet-vidkriv-stipendialnu-programu-dla-ukrainciv.html
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