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ТОП 

 

На Донбасі за рік загинули 132 українських 

військових, понад 700 поранених 

У період 2019-2020 років на Донбасі загинули 

132 українські військовослужбовці, ще 716 

були поранені. 

 

Залишені помирати: Денісова просить світ 

врятувати українських політв’язнів у Росії 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова закликала 

світову спільноту врятувати від невідворотних 

наслідків для здоров’я і життя громадян 

України, яких Російська Федерація незаконно 

арештувала та утримує в психлікарнях та 

СІЗО. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858141-na-donbasi-za-rik-zaginuli-132-ukrainskih-vijskovih-ponad-500-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858141-na-donbasi-za-rik-zaginuli-132-ukrainskih-vijskovih-ponad-500-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858141-na-donbasi-za-rik-zaginuli-132-ukrainskih-vijskovih-ponad-500-poranenih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858047-zaliseni-pomirati-denisova-prosit-svit-vratuvati-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858047-zaliseni-pomirati-denisova-prosit-svit-vratuvati-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858047-zaliseni-pomirati-denisova-prosit-svit-vratuvati-ukrainskih-politvazniv-u-rosii.html


 

Україна повторно звернулась до Ірану щодо 

передачі "чорних скриньок" МАУ 

Офіс Генпрокуратури повторно звернувся до 

Ірану з проханням передати бортові самописці 

збитого літака "Міжнародних авіаліній 

України". 

 

Заява про відставку прем’єра Гончарука: 

що це означає? 

Укрінформ звернувся до політичних експертів 

із проханням прокоментувати несподіване 

рішення глави Уряду (АНАЛІТИКА) 

 

Разумков закрив Раду, депутати зберуться 4 

лютого 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

закрив другу сесію Верховної Ради ІХ 

скликання. 

УКРАЇНА 

 

Рада ухвалила постанову для поліпшення 

соціального захисту дітей 

Верховна Рада ухвалила постанову 2672 "Про 

стан соціального захисту дітей та невідкладні 

заходи, направлені на захист прав дитини в 

Україні". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858111-ukraina-povtorno-zvernulas-do-iranu-sodo-peredaci-cornih-skrinok-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858111-ukraina-povtorno-zvernulas-do-iranu-sodo-peredaci-cornih-skrinok-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858111-ukraina-povtorno-zvernulas-do-iranu-sodo-peredaci-cornih-skrinok-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858006-vidstavka-premera-goncaruka-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858006-vidstavka-premera-goncaruka-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858006-vidstavka-premera-goncaruka-so-ce-oznacae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857958-razumkov-zakriv-radu-deputati-zberutsa-4-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857958-razumkov-zakriv-radu-deputati-zberutsa-4-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857958-razumkov-zakriv-radu-deputati-zberutsa-4-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857954-rada-uhvalila-postanovu-dla-polipsenna-socialnogo-zahistu-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857954-rada-uhvalila-postanovu-dla-polipsenna-socialnogo-zahistu-ditej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857954-rada-uhvalila-postanovu-dla-polipsenna-socialnogo-zahistu-ditej.html


 

Рада відмовилася скасувати закон щодо 

єдиної юрособи для податкових та митних 

органів 

Верховна Рада відхилила проєкт постанови 

2318-1-П "Про скасування рішення Верховної 

Ради України від 14.01.2020 року про 

прийняття в цілому як закону України проєкту 

Закону України "Про внесення змін до 

Митного кодексу України та деяких інших 

законів України у зв'язку з проведенням 

адміністративної реформи". 

 

Комітет Ради рекомендує ухвалити за 

основу проєкт закону про медіа 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної 

та інформаційної політики рекомендував 

ухвалити в першому читанні законопроєкт 

№2693 "Про медіа". 

 

Кабмін очікує від будівельного бізнесу 

виходу з "тіні" — Гончарук 

Уряд очікує від будівельного бізнесу 

легалізації видобутку матеріалів та 

працевлаштування в галузі. 

 

У МКМС презентували концепцію розвитку 

спортивної інфраструктури 

У Міністерстві культури, молоді та спорту у 

п'ятницю, 17 січня, пройшла презентація 

концепції розвитку спортивної інфраструктури 

в Україні. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857877-rada-vidmovilasa-skasuvati-zakon-sodo-edinoi-urosobi-dla-podatkovih-ta-mitnih-organiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857877-rada-vidmovilasa-skasuvati-zakon-sodo-edinoi-urosobi-dla-podatkovih-ta-mitnih-organiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857877-rada-vidmovilasa-skasuvati-zakon-sodo-edinoi-urosobi-dla-podatkovih-ta-mitnih-organiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857877-rada-vidmovilasa-skasuvati-zakon-sodo-edinoi-urosobi-dla-podatkovih-ta-mitnih-organiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858072-komitet-radi-rekomendue-uhvaliti-za-osnovu-proekt-zakonu-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858072-komitet-radi-rekomendue-uhvaliti-za-osnovu-proekt-zakonu-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858072-komitet-radi-rekomendue-uhvaliti-za-osnovu-proekt-zakonu-pro-media.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857942-kabmin-ocikue-vid-budivelnogo-biznesu-vihodu-z-tini-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857942-kabmin-ocikue-vid-budivelnogo-biznesu-vihodu-z-tini-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857942-kabmin-ocikue-vid-budivelnogo-biznesu-vihodu-z-tini-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2858092-u-mkms-prezentuvali-koncepciu-rozvitku-sportivnoi-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2858092-u-mkms-prezentuvali-koncepciu-rozvitku-sportivnoi-infrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2858092-u-mkms-prezentuvali-koncepciu-rozvitku-sportivnoi-infrastrukturi.html


 

В Україні підвищили ліміти річних доходів 

для фізосіб-підприємців 

Парламент підтримав підвищення лімітів для 

фізичних осіб - підприємців І, ІІ, ІІІ груп 

спрощеної системи оподаткування - відповідно 

до 1 млн грн, 5 млн грн та 7 млн грн на рік. 

 

Україна розвиватиме штучний інтелект: у 

Мінцифри створили експертний комітет 

Міністерство цифрової трансформації України 

створило експертний комітет з питань 

розвитку сфери штучного інтелекту. 

 

Чотири країни можуть зацікавитися 

сховищами газу в Україні 

Сховищами газу в Україні можуть 

зацікавитися Польща, Румунія, Угорщина і 

Молдова. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США закликають Росію припинити 

перешкоджання місії ОБСЄ на Донбасі 

Сполучені Штати Америки закликають Росію 

наказати підконтрольним збройним 

формуванням на Донбасі не перешкоджати 

роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857900-v-ukraini-pidvisili-limiti-ricnih-dohodiv-dla-fizosibpidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857900-v-ukraini-pidvisili-limiti-ricnih-dohodiv-dla-fizosibpidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857900-v-ukraini-pidvisili-limiti-ricnih-dohodiv-dla-fizosibpidpriemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2858118-ukraina-rozvivatime-stucnij-intelekt-u-mincifri-stvorili-ekspertnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2858118-ukraina-rozvivatime-stucnij-intelekt-u-mincifri-stvorili-ekspertnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2858118-ukraina-rozvivatime-stucnij-intelekt-u-mincifri-stvorili-ekspertnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858151-cotiri-kraini-mozut-zacikavitisa-shovisami-gazu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858151-cotiri-kraini-mozut-zacikavitisa-shovisami-gazu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858151-cotiri-kraini-mozut-zacikavitisa-shovisami-gazu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857917-ssa-zaklikaut-rosiu-pripiniti-pereskodzanna-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857917-ssa-zaklikaut-rosiu-pripiniti-pereskodzanna-misii-obse-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857917-ssa-zaklikaut-rosiu-pripiniti-pereskodzanna-misii-obse-na-donbasi.html


 

Помпео — про можливе стеження за 

Йованович в Україні: Ніколи й нічого не 

чув 

Державний секретар США Майкл Помпео 

заявив, що ніколи не мав інформації про 

можливе стеження за послом США в Україні 

Марі Йованович під час її перебування на 

посаді в Києві, про що стало відомо з нових 

доказів по справі імпічменту Трампа. 

 

Глава ОБСЄ на два дні їде в Україну 

Діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр, міністр 

з питань Європи та закордонних справ Албанії 

Еді Рама 20-21 січня перебуватиме з офіційним 

візитом в Україні. 

 

Україна опротестувала в ІМО незаконні дії 

Росії щодо навігації в Азовському морі 

Україна опротестувала у Міжнародній 

морській організації (ІМО) незаконні дії РФ 

щодо розширення радіостанцією НАВТЕКС-

Новоросійськ району обслуговування на 

Азовському морі та в Керченській протоці. 

 

Україна вивчить досвід Ізраїлю у сфері 

безпеки в аеропортах 

Україна зацікавлена у вивченні досвіду Ізраїлю 

у сфері безпеки в аеропортах. 

 

Юні українські винахідники поїдуть на 

конкурс до Кремнієвої долини 

Мала академія наук України повезе 5 

українських юних винахідників на Всесвітній 

конкурс стартапів Startup World Cuр, який 

відбуватиметься в травні у Кремнієвій долині в 

США. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858175-pompeo-pro-mozlive-stezenna-za-jovanovic-v-ukraini-nikoli-j-nicogo-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858175-pompeo-pro-mozlive-stezenna-za-jovanovic-v-ukraini-nikoli-j-nicogo-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858175-pompeo-pro-mozlive-stezenna-za-jovanovic-v-ukraini-nikoli-j-nicogo-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858175-pompeo-pro-mozlive-stezenna-za-jovanovic-v-ukraini-nikoli-j-nicogo-ne-cuv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858139-glava-obse-na-dva-dni-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858139-glava-obse-na-dva-dni-ide-v-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2858076-ukraina-oprotestuvala-v-imo-nezakonni-dii-rosii-sodo-navigacii-v-azovskomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2858076-ukraina-oprotestuvala-v-imo-nezakonni-dii-rosii-sodo-navigacii-v-azovskomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2858076-ukraina-oprotestuvala-v-imo-nezakonni-dii-rosii-sodo-navigacii-v-azovskomu-mori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858148-ukraina-vivcit-dosvid-izrailu-u-sferi-bezpeki-v-aeroportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858148-ukraina-vivcit-dosvid-izrailu-u-sferi-bezpeki-v-aeroportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858148-ukraina-vivcit-dosvid-izrailu-u-sferi-bezpeki-v-aeroportah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858155-uni-ukrainski-vinahidniki-poidut-na-konkurs-do-kremnievoi-dolini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858155-uni-ukrainski-vinahidniki-poidut-na-konkurs-do-kremnievoi-dolini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858155-uni-ukrainski-vinahidniki-poidut-na-konkurs-do-kremnievoi-dolini.html


ЕКОНОМІКА 

 

Внесок будівельної галузі у ВВП має бути на 

рівні 6% - Гончарук 

Кабінет міністрів України має на меті досягти 

6% рівня внеску від будівельної галузі у ВВП 

України. 

 

Україна співпрацює з імпортерами 

агропродукції на основі прозорості - 

Мінекономіки 

Україна вибудовує відносини з імпортерами 

української продукції на основі діалогу, 

прозорості та довіри, а також гарантування 

безпечності продуктів, які постачає. 

 

Державна зернова корпорація погасила 

$115,9 мільйона за китайським кредитом 

ПАТ "Державна продовольчо-зернова 

корпорація України" (ДПЗКУ) 17 січня 2020 

року виплатила Ексім банку Китаю 115,9 млн 

дол. США в рахунок погашення заборгованості 

за кредитом. 

 

У Мінекономіки очікують на зростання 

експорту сої 

Ухвалення закону, який поновив 

відшкодування ПДВ українським експортерам 

сої, сприятиме збільшенню її вирощування та 

експорту, впевнені у Міністерстві розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858083-vnesok-budivelnoi-galuzi-u-vvp-mae-buti-na-rivni-6-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858083-vnesok-budivelnoi-galuzi-u-vvp-mae-buti-na-rivni-6-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858083-vnesok-budivelnoi-galuzi-u-vvp-mae-buti-na-rivni-6-goncaruk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858102-ukraina-spivpracue-z-importerami-agroprodukcii-na-osnovi-prozorosti-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858102-ukraina-spivpracue-z-importerami-agroprodukcii-na-osnovi-prozorosti-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858102-ukraina-spivpracue-z-importerami-agroprodukcii-na-osnovi-prozorosti-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858102-ukraina-spivpracue-z-importerami-agroprodukcii-na-osnovi-prozorosti-kacka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858065-derzavna-zernova-korporacia-pogasila-1159-miljona-za-kitajskim-kreditom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858065-derzavna-zernova-korporacia-pogasila-1159-miljona-za-kitajskim-kreditom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858065-derzavna-zernova-korporacia-pogasila-1159-miljona-za-kitajskim-kreditom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858040-u-minekonomiki-ocikuut-na-zrostanna-eksportu-soi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858040-u-minekonomiki-ocikuut-na-zrostanna-eksportu-soi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858040-u-minekonomiki-ocikuut-na-zrostanna-eksportu-soi.html


 

В Україні скорочується поголів'я більшості 

видів сільгосптварин 

аном на 1 січня 2020 року у порівнянні з 

аналогічною датою минулого року поголів'я 

більшості видів сільськогосподарських тварин 

зменшилося на 4,7-5,7%, зросла лише кількість 

свійської птиці — на 3,6%. 

 

Виробництво молока в Україні зменшилося 

на 3,7% — Держстат 

За 2019 рік виробництво молока в Україні 

зменшилось на 3,7% у порівнянні з 2018 

роком. 

 

В Україні виробництво яєць свійської птиці 

збільшилось на 3,4% 

У 2019 році виробництво яєць в Україні 

збільшилось на 3,4% у порівнянні із 2018 

роком. 

 

У Києві за 7 років планують збудувати 14 

нових станцій метро 

У проєкті Генплану Києва упродовж семи 

років планується будівництво та введення в 

експлуатацію 16,4 км ліній та 14 станцій 

метрополітену. 

ПРАВОПОРЯДОК 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857755-v-ukraini-skorocuetsa-pogoliva-bilsosti-vidiv-silgosptvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857755-v-ukraini-skorocuetsa-pogoliva-bilsosti-vidiv-silgosptvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857755-v-ukraini-skorocuetsa-pogoliva-bilsosti-vidiv-silgosptvarin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857892-virobnictvo-moloka-v-ukraini-zmensilosa-na-37-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857892-virobnictvo-moloka-v-ukraini-zmensilosa-na-37-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857892-virobnictvo-moloka-v-ukraini-zmensilosa-na-37-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857809-v-ukraini-virobnictvo-aec-svijskoi-ptici-zbilsilos-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857809-v-ukraini-virobnictvo-aec-svijskoi-ptici-zbilsilos-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857809-v-ukraini-virobnictvo-aec-svijskoi-ptici-zbilsilos-na-34.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2857906-u-kievi-za-7-rokiv-planuut-zbuduvati-14-novih-stancij-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2857906-u-kievi-za-7-rokiv-planuut-zbuduvati-14-novih-stancij-metro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2857906-u-kievi-za-7-rokiv-planuut-zbuduvati-14-novih-stancij-metro.html


 

Банк Порошенка зберігав майже 250 

мільйонів оточення Януковича 

В управління АРМА передано 247 млн грн, які 

заарештовані у рамках справи щодо легалізації 

незаконних доходів у фінансових операціях 

оточенням експрезидента Віктора Януковича. 

 

Запобігання корупції: Рада планує зміни у 

деякі закони 

Верховна Рада підтримала у першому читанні 

законопроєкт внесення змін до деяких 

законодавчих актів у зв'язку з прийняттям 

Закону "Про запобігання корупції". 

 

Справа Шеремета: розгляд апеляції Дугарь 

перенесли 

Печерський районний суд Києва 24 січня 

продовжить розгляд питання про зміну 

запобіжного заходу Яні Дугарь - фігурантці 

справи про вбивство журналіста Павла 

Шеремета. 

 

"Злиття" персональних даних українців з 

держпорталу вакансій: РНБО зібрала 

робочу групу 

Робоча група з реагування на кіберінциденти 

та протидії кібератакам на державні 

інформаційні ресурси при Національному 

координаційному центрі кібербезпеки 

розглянула проблему вразливості Єдиного 

порталу вакансій Нацагентства з питань 

держслужби. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857916-bank-porosenka-zberigav-majze-250-miljoniv-otocenna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857916-bank-porosenka-zberigav-majze-250-miljoniv-otocenna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2857916-bank-porosenka-zberigav-majze-250-miljoniv-otocenna-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857940-zapobiganna-korupcii-rada-planue-zmini-u-deaki-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857940-zapobiganna-korupcii-rada-planue-zmini-u-deaki-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857940-zapobiganna-korupcii-rada-planue-zmini-u-deaki-zakoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857974-sprava-seremeta-rozglad-apelacii-dugar-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857974-sprava-seremeta-rozglad-apelacii-dugar-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857974-sprava-seremeta-rozglad-apelacii-dugar-perenesli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858096-zlitta-personalnih-danih-ukrainciv-z-derzportalu-vakansij-rnbo-zibrala-robocu-grupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858096-zlitta-personalnih-danih-ukrainciv-z-derzportalu-vakansij-rnbo-zibrala-robocu-grupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858096-zlitta-personalnih-danih-ukrainciv-z-derzportalu-vakansij-rnbo-zibrala-robocu-grupu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858096-zlitta-personalnih-danih-ukrainciv-z-derzportalu-vakansij-rnbo-zibrala-robocu-grupu.html


 

Денісова розкрила деталі суду над 

Марківим в Італії 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова поділилась 

деталями розмови зі старшим сержантом 

Нацгвардії Віталієм Марківим в Італії та 

закликала боротися за долю учасника 

Революції Гідності та бойових дій на Сході 

України. 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Демарш Гончарука і крок Зеленського: два 

тижні на пошуки підбурювачів 

Несподівана заява прем'єра про відставку 

унаслідок політичних інтриг це те, що ми вже 

зовсім недавно "куштували", але з дещо іншим 

присмаком 

 

Законопроєкт про дезінформацію: новації та 

ризики 

Розмова про уповноваженого, індекси довіри і 

кримінальну відповідальність за фейки 

 

Стоп-наркотик: Боротьба на вулицях й в 

інтернеті 

У Кременчуку розробляють комплексну 

програму боротьби з наркоторгівлею 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858081-denisova-rozkrila-detali-sudu-nad-markivim-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858081-denisova-rozkrila-detali-sudu-nad-markivim-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858081-denisova-rozkrila-detali-sudu-nad-markivim-v-italii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858098-demars-goncaruka-i-krok-zelenskogo-dva-tizni-na-posuki-pidburuvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858098-demars-goncaruka-i-krok-zelenskogo-dva-tizni-na-posuki-pidburuvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2858098-demars-goncaruka-i-krok-zelenskogo-dva-tizni-na-posuki-pidburuvaciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857933-zakonoproekt-pro-dezinformaciu-novacii-ta-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857933-zakonoproekt-pro-dezinformaciu-novacii-ta-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857933-zakonoproekt-pro-dezinformaciu-novacii-ta-riziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857852-stopnarkotik-borotba-na-vulicah-j-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857852-stopnarkotik-borotba-na-vulicah-j-v-interneti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857852-stopnarkotik-borotba-na-vulicah-j-v-interneti.html


 

Азартні ігри легалізовані наполовину 

Проєкт закону про держрегулювання азартних 

ігор Рада ухвалила в першому читанні, друге 

чекаємо до кінця зими 

 

Доки ФОПи радіють законодавчим змінам, 

частина бізнесу вимагає вето 

Приємні новини для ФОПів: ВР збільшила 

ліміти для ―спрощенців‖, а Нацбанк скасував 

обмеження на використання коштів із бізнес-

рахунків 

 

Супутникове телебачення: платять всі? Чи 

не всі? 

Час Х перенесено з 20 січня на 28. Мовляв, не 

встигають… Але чи мають йти на додаткові 

витрати ті, хто уже платить офіційному 

провайдеру? 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Доба пам'яті: онлайн-марафон збирає 

українців, щоб вшанувати пам'ять 

“кіборгів” 

Протягом доби - 20-21 січня - відбудеться 

безперервний добовий онлайн-марафон ―Доба 

пам'яті‖ з нагоди вшанування всіх захисників 

ДАП. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857385-azartni-igri-legalizovani-napolovinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2857385-azartni-igri-legalizovani-napolovinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858104-doki-fopi-radiut-zakonodavcim-zminam-castina-biznesu-vimagae-veto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858104-doki-fopi-radiut-zakonodavcim-zminam-castina-biznesu-vimagae-veto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2858104-doki-fopi-radiut-zakonodavcim-zminam-castina-biznesu-vimagae-veto.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857842-suputnikove-telebacenna-platat-vsi-ci-ne-vsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857842-suputnikove-telebacenna-platat-vsi-ci-ne-vsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2857842-suputnikove-telebacenna-platat-vsi-ci-ne-vsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858059-doba-pamati-onlajnmarafon-zbirae-ukrainciv-sob-vsanuvati-pamat-kiborgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858059-doba-pamati-onlajnmarafon-zbirae-ukrainciv-sob-vsanuvati-pamat-kiborgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858059-doba-pamati-onlajnmarafon-zbirae-ukrainciv-sob-vsanuvati-pamat-kiborgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2858059-doba-pamati-onlajnmarafon-zbirae-ukrainciv-sob-vsanuvati-pamat-kiborgiv.html


 

“Вони вистояли! Не витримав бетон!”: 

Укрпошта вшанувала подвиг "кіборгів" 

новою маркою 

―Укрпошта‖ вводить в обіг поштову марку 

―Вони вистояли! Не витримав бетон!‖ на 

вшанування подвигу ―кіборгів‖ - захисників 

Донецького аеропорту, що боронили об'єкт 242 

дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 

року. 

 

МАУ назвала дату повернення тіл загиблих 

в Ірані українців 

Репатріація тіл пасажирів і членів екіпажу 

українського літака, збитого у Тегерані, 

відбудеться у неділю, 19 січня. 

 

Зізнання Ірану, океан окропу й рекордний 

банош 

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

камер фотокореспондентів Укрінформу. 

 

На Водохреща Епіфаній освятить води 

Дніпра у столичному Гідропарку 

З нагоди великого свята Богоявлення – 

Хрещення Господнього, Предстоятель 

Православної церкви України митрополит 

Епіфаній очолить урочисті богослужіння у 

кафедральному Свято-Михайлівському 

Золотоверхому соборі, а також освятить води 

Дніпра у столичному Гідропарку. 

 

Водохреще, магія кіно та "Золотий хрін": 

афіша на 17-19 січня 

Завершуємо цикл різдвяних свят, а також не 

забуваємо підтримати українське кіно! 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858144-voni-vistoali-ne-vitrimav-beton-ukrposta-vsanuvala-podvig-kiborgiv-novou-markou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858144-voni-vistoali-ne-vitrimav-beton-ukrposta-vsanuvala-podvig-kiborgiv-novou-markou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858144-voni-vistoali-ne-vitrimav-beton-ukrposta-vsanuvala-podvig-kiborgiv-novou-markou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858144-voni-vistoali-ne-vitrimav-beton-ukrposta-vsanuvala-podvig-kiborgiv-novou-markou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858169-mau-nazvala-datu-povernenna-til-zagiblih-v-irani-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858169-mau-nazvala-datu-povernenna-til-zagiblih-v-irani-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858169-mau-nazvala-datu-povernenna-til-zagiblih-v-irani-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858002-ziznanna-iranu-okean-okropu-j-rekordnij-banos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858002-ziznanna-iranu-okean-okropu-j-rekordnij-banos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2858002-ziznanna-iranu-okean-okropu-j-rekordnij-banos.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2858184-na-vodohresa-epifanij-osvatit-vodi-dnipra-u-stolicnomu-gidroparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2858184-na-vodohresa-epifanij-osvatit-vodi-dnipra-u-stolicnomu-gidroparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2858184-na-vodohresa-epifanij-osvatit-vodi-dnipra-u-stolicnomu-gidroparku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858110-vodohrese-magia-kino-ta-zolotij-hrin-afisa-na-1719-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858110-vodohrese-magia-kino-ta-zolotij-hrin-afisa-na-1719-sicna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2858110-vodohrese-magia-kino-ta-zolotij-hrin-afisa-na-1719-sicna.html


 

Говоримо з режисером фільму «Мої думки 

тихі» Антоніо Лукічем 

Гість розповів, чому писав роль мами саме під 

Ірму Вітовську, про ставлення до використання 

нецензурної лексики в комедіях та майбутні 

роботи. 

 

Про Андре Тана зняли документальний 

фільм 

Про українського дизайнера Андре Тана зняли 

повнометражний документальний фільм, 

присвячений 20-річчю існування його бренду. 
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