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ТОП 

 

Зеленський назвав “кіборгів” найкращим 

прикладом для тих, хто боронить Україну 

Українські воїни, які боронили Донецький 

аеропорт, є символом надлюдських зусиль, 

героїзму та хоробрості українського воїнства.

 

Україна в Мінську запропонувала наступні 

три ділянки для розведення військ 

Українська сторона на засіданні Тристоронньої 

контактної групи запропонувала провести 

повторну верифікацію відведення важких 

озброєнь, створити додаткову робочу підгрупу 

з питань кордону та надала пропозиції щодо 

розведення сил на наступних трьох ділянках. 
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Катастрофа літака МАУ: у Лондоні 

розробили положення щодо співпраці з 

Іраном 

Країни, чиї громадяни загинули в 

авіакатастрофі літака МАУ біля Тегерана 8 

січня, розробили положення щодо подальшої 

співпраці з Іраном. 

 

Рада поновила участь української делегації 

в роботі ПАРЄ 

Верховна Рада ухвалила рішення про 

відновлення участі української делегації в 

роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 

2020 році. 

 

Хакерські атаки на Burisma та "Квартал 

95": Україна просить ФБР долучитися до 

розслідування 

Національна поліція відкрила кримінальне 

провадження через інформацію американських 

ЗМІ про хакерські атаки на сайти кількох 

українських компаній та просить Федеральне 

бюро розслідувань США сприяти у наданні 

інформації. 

 

У Трампа порушили закон, заморозивши 

допомогу Україні - Рахункова палата США 

Адміністративно-бюджетне управління Білого 

дому порушило американське законодавство 

коли заморозило військову допомогу Україні.

 

Новий російський прем'єр — уже в базі 

"Миротворця" 

Сайт "Миротворець" 15 січня вніс на той 

момент ще кандидата на пост прем'єр-міністра 

РФ Михайла Мішустіна у свою базу.
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УКРАЇНА 

 

Зеленський відкликає проєкт змін до 

Конституції щодо децентралізації 

Президент Володимир Зеленський відкликає 

законопроєкт про внесення змін до Конституції 

щодо децентралізації влади та відправляє його 

на доопрацювання. 

 

Гончарук радить звільнитися тим 

працівникам НАЗК, які імітують бурхливу 

діяльність 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

радить не втрачати час і звільнятися тим 

працівникам НАЗК, які імітують бурхливу 

діяльність, удають, що насичено працюють та 

перевіряють інформацію для "галочки". 

 

Чубаров: Наполягаємо, щоб наступний 

обмін був за формулою "всіх на всіх" 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 

Рефат Чубаров наполягає на тому, щоб 

наступний обмін утримуваними особами з 

Росією включав усіх політв'язнів із Криму, 

звільнення відбувалося за принципом "всіх на 

всіх". 

 

Рада переходить на "цифру" - депутати 

ухвалили закон 

Народні депутати ухвалили закон "Про 

внесення змін до Регламенту Верховної Ради 

України щодо вдосконалення електронної 

форми законодавчого процесу" (№2492). 
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Рада ухвалила закон про адміністрування 

податків 

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення адміністрування податків, 

усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому 

законодавстві” (№1209-1). 

 

Рада ухвалила закон з поправками до 

Податкового кодексу 

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в 

цілому законопроєкт №1210 із поправками до 

Податкового кодексу щодо протидії 

розмиванню податкової бази і виведенню 

прибутку з-під оподаткування. 

 

В Україні запустили електронну систему 

комунікації з міждержавними органами 

Міністерство цифрової трансформації України 

офіційно вводить систему комунікації з 

міждержавними органами "Трембіта" у 

промислову експлуатацію. 

 

Рада ухвалила закон, який дозволить 

Укравтодору залучати додаткові кошти 

Верховна Рада України в цілому ухвалила 

закон “Про внесення змін до Бюджетного 

кодексу України", згідно з яким Державне 

агентство автомобільних доріг України у 2020 

році зможе залучити додаткове фінансування 

на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг. 
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Зміни до закону про Службу зовнішньої 

розвідки пройшли перше читання в Раді 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні 

законопроєкт 2414-д "Про внесення змін до 

Закону України "Про Службу зовнішньої 

розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України". 

 

У комітеті Ради підтримали проєкти, які 

дозволять залучити ще 19,3 мільярда на 

дороги 

Бюджетний комітет Верховної Ради прийняв 

рішення рекомендувати до розгляду, а також 

прийняти за основу та в цілому законопроєкти, 

які дозволять Укравтодору у 2020 році 

додатково залучити 19,274 млрд гривень на 

будівництво, ремонт та експлуатацію доріг. 

 

У Бородянського розповіли, яким буде 

Єдиний туристичний портал 

Єдиний туристичний портал, над розробкою 

якого працює створене при МКМС 

Держагентство розвитку туризму, вміщуватиме 

багато корисної для іноземних гостей 

інформації - від мапи цікавих місць до 

контактів, за якими варто звертатися у різних 

непередбачуваних ситуаціях. 

 

У Нацбанку вважають, що для відновлення 

іпотеки є всі передумови 

У Національному банку вважають, що наразі є 

всі передумови для відновлення іпотечного 

кредитування широких верств населення. 

 

Ощадбанк знизив ставки за кредитами для 

малого бізнесу 

АТ "Ощадбанк" знизило відсоткові ставки на 

1% за всією лінійкою кредитів для малого та 

середнього бізнесу (МСБ). 
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Клімкін очолив нову програму в 

Українському інституті майбутнього 

Ексміністр закордонних справ України Павло 

Клімкін очолив нову Програму європейських, 

регіональних та російських досліджень 

аналітичного центру "Український інститут 

майбутнього". 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна в ОБСЄ: Росія продовжує шантаж, 

підтримуючи насильство на Донбасі 

Росія продовжує використовувати свою 

тактику шантажу, підтримуючи насильство на 

Донбасі з метою примусу України до 

виконання поставлених Кремлем політичних 

вимог. 

 

На засіданні Комісії Україна-НАТО у 

Брюсселі обговорили реформу СБУ 

Міжнародні партнери висловили підтримку 

комплексу реформ у секторі безпеки та 

оборони, які реалізуються в Україні. 

 

Гончарук відвідає Давос разом із 

Президентом 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

разом із Президентом Володимиром 

Зеленським відвідає Давос (Швейцарія) у дні 

проведення щорічної зустрічі Всесвітнього 

економічного форуму 22 та 23 січня. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857427-goncaruk-vidvidae-davos-razom-iz-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857427-goncaruk-vidvidae-davos-razom-iz-prezidentom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857427-goncaruk-vidvidae-davos-razom-iz-prezidentom.html


 

Байденгейт: соратник Джуліані розповів, 

про що домовлявся з Фірташем 

Соратник адвоката президента США Руді 

Джуліані Лев Парнас заявив, що домовлявся з 

українським олігархом Дмитром Фірташем про 

документи у справі проти ексвіцепрезидента 

США Джо Байдена в обмін на закриття 

екстрадиційної справи українського бізнесмена 

у США. 

 

Кулеба сподівається, що закон про середню 

освіту покращить відносини з Угорщиною 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба 

сподівається, що ухвалення Верховною Радою 

України закону про середню освіту допоможе 

Україні та Угорщини подолати проблеми у 

взаєминах. 

 

Україна — друга серед країн за обсягом 

інвестицій ЄБРР 

Європейський банк реконструкції і розвитку 

(ЄБРР) в 2019 році в рамках 51 проекту в 

державному і приватному секторах України 

інвестував 1,1 млрд євро.

ЕКОНОМІКА 

 

За чотири місяці роботи Мінцифри 

заощадило понад мільярд бюджетних 

грошей 

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової 

трансформації Михайло Федоров повідомив, 

що за чотири місяця роботи міністерство 

зекономило більше мільярда гривень. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857006-bajdengejt-soratnik-dzuliani-rozpoviv-pro-so-domovlavsa-z-firtasem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857006-bajdengejt-soratnik-dzuliani-rozpoviv-pro-so-domovlavsa-z-firtasem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857006-bajdengejt-soratnik-dzuliani-rozpoviv-pro-so-domovlavsa-z-firtasem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857275-kuleba-spodivaetsa-so-zakon-pro-serednu-osvitu-pokrasit-vidnosini-z-ugorsinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857275-kuleba-spodivaetsa-so-zakon-pro-serednu-osvitu-pokrasit-vidnosini-z-ugorsinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857275-kuleba-spodivaetsa-so-zakon-pro-serednu-osvitu-pokrasit-vidnosini-z-ugorsinou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857129-ukraina-druga-sered-krain-za-obsagom-investicij-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857129-ukraina-druga-sered-krain-za-obsagom-investicij-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857129-ukraina-druga-sered-krain-za-obsagom-investicij-ebrr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857118-za-cotiri-misaci-roboti-mincifri-zaosadilo-ponad-milard-budzetnih-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857118-za-cotiri-misaci-roboti-mincifri-zaosadilo-ponad-milard-budzetnih-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857118-za-cotiri-misaci-roboti-mincifri-zaosadilo-ponad-milard-budzetnih-grosej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857118-za-cotiri-misaci-roboti-mincifri-zaosadilo-ponad-milard-budzetnih-grosej.html


 

На Українській енергетичній біржі торік 

реалізували ресурсів у 2,5 раза більше 

У 2019 році на Українській енергетичній біржі 

реалізували енергоресурсів на понад 58 млрд 

грн, що у 2,5 раза більше, ніж у 2018-му. 

 

В Україні переробка винограду зменшилась 

удвічі 

За 2019 рік в Україні переробили на 

виноматеріали 124,2 тис. тонн винограду, це 

вдвічі менше, ніж за 2018 рік. 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

"Слуги народу" звернулися до СБУ через 

"плівки Гончарука" 

Нардепи з фракції "Слуга народу" звернулися 

до СБУ у зв’язку з оприлюдненням 

аудіозапису з нібито розмовою Прем’єр-

міністра Олексія Гончарука із заступником 

голови НБУ Катериною Рожковою та 

міністром фінансів Оксаною Маркаровою 

перед зустріччю з Президентом Володимиром 

Зеленським. 

 

Стеження за Йованович: Аваков пропонує 

США взяти участь у розслідуванні 

Міністр внутрішніх справ України Арсен 

Аваков запропонував американській стороні 

взяти участь у розслідуванні щодо можливого 

стеження за експослом США Марі Йованович 

під час її каденції в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857298-na-ukrainskij-energeticnij-birzi-torik-realizuvali-resursiv-u-25-raza-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857298-na-ukrainskij-energeticnij-birzi-torik-realizuvali-resursiv-u-25-raza-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857298-na-ukrainskij-energeticnij-birzi-torik-realizuvali-resursiv-u-25-raza-bilse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857065-v-ukraini-pererobka-vinogradu-zmensilas-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857065-v-ukraini-pererobka-vinogradu-zmensilas-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857065-v-ukraini-pererobka-vinogradu-zmensilas-udvici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857195-slugi-narodu-zvernulisa-do-sbu-cerez-plivki-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857195-slugi-narodu-zvernulisa-do-sbu-cerez-plivki-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857195-slugi-narodu-zvernulisa-do-sbu-cerez-plivki-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857181-stezenna-za-jovanovic-avakov-proponue-ssa-vzati-ucast-u-rozsliduvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857181-stezenna-za-jovanovic-avakov-proponue-ssa-vzati-ucast-u-rozsliduvanni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857181-stezenna-za-jovanovic-avakov-proponue-ssa-vzati-ucast-u-rozsliduvanni.html


 

Чат-бот у Telegram допоміг заблокувати вже 

понад 300 "наркоадрес" 

За допомогою чат-бота у месенджері Telegram 

"СтопНаркотик" заблоковано вже 301 адресу, 

через яку можна було замовити наркотики. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Змінити конституцію РФ: це прояв сили чи 

слабкості? 

Експерти Укрінформу - про пропозиції, 

озвучені президентом Росії та їхнє значення 

для України

 

Дитячі долі. Притулок для врятованих 

На Запоріжжі дітей, яких намагалася порізати 

мати, влаштували до центру реабілітації 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Президент підписав указ про призов в армію 

з 18 років 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про звільнення в запас та призов на 

строкову військову службу у 2020 році. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857277-catbot-u-telegram-dopomig-zablokuvati-vze-ponad-300-narkoadres.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857277-catbot-u-telegram-dopomig-zablokuvati-vze-ponad-300-narkoadres.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857277-catbot-u-telegram-dopomig-zablokuvati-vze-ponad-300-narkoadres.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857449-zminiti-konstituciu-rf-ce-proav-sili-ci-slabkosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857449-zminiti-konstituciu-rf-ce-proav-sili-ci-slabkosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857449-zminiti-konstituciu-rf-ce-proav-sili-ci-slabkosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2857236-ditaci-doli-pritulok-dla-vratovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2857236-ditaci-doli-pritulok-dla-vratovanih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857049-prezident-pidpisav-ukaz-pro-prizov-v-armiu-z-18-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857049-prezident-pidpisav-ukaz-pro-prizov-v-armiu-z-18-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857049-prezident-pidpisav-ukaz-pro-prizov-v-armiu-z-18-rokiv.html


 

Юнаків до 20 років призиватимуть на 

строкову службу лише за їхнім бажанням - 

Загороднюк 

Призов на строкову службу 18-ти та 19-річних 

юнаків відбуватиметься лише за їхнім 

бажанням. Примусового призову хлопців віком 

до 20 років не буде. 

 

Допомога на дітей одиноким матерям 

цьогоріч зросте тричі 

До кінця цього року державна допомога 

одиноким матерям на дітей віком до 6 років 

досягне 1921 грн. 

 

Скільки в Україні безробітних жінок і 

чоловіків — дані Держстату 

Кількість зареєстрованих безробітних в 

Україні протягом 2019 року зменшилася на 

26,1 тис. осіб: з 364,3 тис. у січні минулого 

року до 338,2 тис. у грудні. 

 

5 фактів про безвізові поїздки до ЄС з 2021 

року. Інфографіка 

2021-му ЄС впроваджує систему авторизації 

подорожей. Українцям потрібно буде 

заздалегідь отримувати дозвіл на мандрівку. 

Відтак Укрінформ підготував інфографіку про 

майбутні зміни. 

 

Що почитати: 10 книжок для теплого січня 

Пропонуємо Вам десять новинок від 

українських видавництв, які варто б прочитати 

цього січня. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2857466-unakiv-do-20-rokiv-prizivatimut-na-strokovu-sluzbu-lise-za-ihnim-bazannam-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2857466-unakiv-do-20-rokiv-prizivatimut-na-strokovu-sluzbu-lise-za-ihnim-bazannam-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2857466-unakiv-do-20-rokiv-prizivatimut-na-strokovu-sluzbu-lise-za-ihnim-bazannam-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2857466-unakiv-do-20-rokiv-prizivatimut-na-strokovu-sluzbu-lise-za-ihnim-bazannam-zagorodnuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857067-dopomoga-na-ditej-odinokim-materam-cogoric-zroste-trici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857067-dopomoga-na-ditej-odinokim-materam-cogoric-zroste-trici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857067-dopomoga-na-ditej-odinokim-materam-cogoric-zroste-trici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857324-skilki-v-ukraini-bezrobitnih-zinok-i-colovikiv-dani-derzstatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857324-skilki-v-ukraini-bezrobitnih-zinok-i-colovikiv-dani-derzstatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857324-skilki-v-ukraini-bezrobitnih-zinok-i-colovikiv-dani-derzstatu.html
https://www.facebook.com/UkraineEUMission/photos/a.520557987957400/2974963902516784/
https://www.facebook.com/UkraineEUMission/photos/a.520557987957400/2974963902516784/
https://www.facebook.com/UkraineEUMission/photos/a.520557987957400/2974963902516784/
https://www.facebook.com/UkraineEUMission/photos/a.520557987957400/2974963902516784/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2856851-so-pocitati-10-knizok-dla-teplogo-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2856851-so-pocitati-10-knizok-dla-teplogo-sicna.html


 

Циклон Heike несе в Україну дощі, сніги та 

вітри — синоптик 

Перші опади в Україні очікуються через 

тиждень - з 24 січня. 

 

Купання в ополонці не змиває гріхів: ПЦУ 

спростовує міфи про свято Хрещення 

Обмивання в ополонці на Водохреща ніяким 

чином не призводить до духовного очищення і 

не "звільняє" від гріхів. 

 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2857147-ciklon-heike-nese-v-ukrainu-dosi-snigi-ta-vitri-sinoptik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2857147-ciklon-heike-nese-v-ukrainu-dosi-snigi-ta-vitri-sinoptik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2857147-ciklon-heike-nese-v-ukrainu-dosi-snigi-ta-vitri-sinoptik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2857421-kupanna-v-opolonci-ne-zmivae-grihiv-pcu-sprostovue-mifi-pro-svato-hresenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2857421-kupanna-v-opolonci-ne-zmivae-grihiv-pcu-sprostovue-mifi-pro-svato-hresenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2857421-kupanna-v-opolonci-ne-zmivae-grihiv-pcu-sprostovue-mifi-pro-svato-hresenna.html

