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ТОП 

 

Іран відправить в Україну своїх експертів із 

―чорних скриньок‖ і поверне всі уламки 

літака МАУ 

Президент Володимир Зеленський обговорив зі 

спеціальним представником президента Ірану 

Мохаммадом Есламі питання передачі Україні 

бортових самописців збитого українського 

літака.

 

 

Посольство України засуджує акт 

вандалізму на могилі воїнів УПА у Польщі 

ЕКСКЛЮЗИВ 

Посольство України засуджує акт вандалізму 

щодо українського місця пам’яті на горі 

Монастир. Про знищення меморіальної таблиці 

УПА поінформовано МЗС Польщі.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859551-iran-vidpravit-v-ukrainu-svoih-ekspertiv-iz-cornih-skrinok-i-poverne-vsi-ulamki-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859551-iran-vidpravit-v-ukrainu-svoih-ekspertiv-iz-cornih-skrinok-i-poverne-vsi-ulamki-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859551-iran-vidpravit-v-ukrainu-svoih-ekspertiv-iz-cornih-skrinok-i-poverne-vsi-ulamki-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859551-iran-vidpravit-v-ukrainu-svoih-ekspertiv-iz-cornih-skrinok-i-poverne-vsi-ulamki-litaka-mau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859585-posolstvo-ukraini-zasudzue-akt-vandalizmu-na-mogili-voiniv-upa-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859585-posolstvo-ukraini-zasudzue-akt-vandalizmu-na-mogili-voiniv-upa-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859585-posolstvo-ukraini-zasudzue-akt-vandalizmu-na-mogili-voiniv-upa-u-polsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859585-posolstvo-ukraini-zasudzue-akt-vandalizmu-na-mogili-voiniv-upa-u-polsi.html


 

Влада готова до падіння рейтингів через 

непопулярні реформи - Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський 

заявляє, що якщо впровадження необхідних 

реформ вимагатиме втрати рейтингів 

підтримки населення, то влада готова піти на 

цей крок.

 

 

Спецоперація у Херсоні: фігуранта справи 

Гандзюк везуть до суду в Києві 

Правоохоронці везуть із Херсона до Києва 

затриманого у ході спецоперації 

підозрюваного у створенні злочинної 

організації для обрання йому судом 

запобіжного заходу.

 

 

Міністр оборони вручив пам’ятні знаки 

рідним загиблих "кіборгів" 

Міністр оборони України Андрій Загороднюк 

вручив членам сімей загиблих воїнів-кіборгів 

пам’ятні знаки "Героям оборони ДАП".

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Перемир'я на Донбасі: Разумков 

сподівається на допомогу нового голови 

ОБСЄ 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

сподівається, що ОБСЄ за допомогою чинного 

голови Еді Рами зробить так, щоб на сході 

України настало перемир'я.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859450-vlada-gotova-do-padinna-rejtingiv-cerez-nepopularni-reformi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859450-vlada-gotova-do-padinna-rejtingiv-cerez-nepopularni-reformi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859450-vlada-gotova-do-padinna-rejtingiv-cerez-nepopularni-reformi-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2859568-specoperacia-u-hersoni-figuranta-spravi-gandzuk-vezut-do-sudu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2859568-specoperacia-u-hersoni-figuranta-spravi-gandzuk-vezut-do-sudu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2859568-specoperacia-u-hersoni-figuranta-spravi-gandzuk-vezut-do-sudu-v-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2859520-ministr-oboroni-vruciv-pamatni-znaki-ridnim-zagiblih-kiborgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2859520-ministr-oboroni-vruciv-pamatni-znaki-ridnim-zagiblih-kiborgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2859520-ministr-oboroni-vruciv-pamatni-znaki-ridnim-zagiblih-kiborgiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859486-peremira-na-donbasi-razumkov-spodivaetsa-na-dopomogu-novogo-golovi-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859486-peremira-na-donbasi-razumkov-spodivaetsa-na-dopomogu-novogo-golovi-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859486-peremira-na-donbasi-razumkov-spodivaetsa-na-dopomogu-novogo-golovi-obse.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859486-peremira-na-donbasi-razumkov-spodivaetsa-na-dopomogu-novogo-golovi-obse.html


 

МЗС чекає на офіційний коментар Лондона 

щодо Тризуба в антитерористичному 

посібнику 

Міністерство закордонних справ України 

очікує на офіційний коментар від британського 

Форін Офісу та поліції щодо включення 

Тризуба до антитерористичного посібника і в 

разі підтвердження цього факту вимагає 

видалення з нього української державної 

символіки.

 

В Туркменістані відбудеться виїзне 

консульське обслуговування українців 

Виїзне консульське обслуговування громадян 

України заплановане в туркменському місті 

Мари на 31 січня.

 

 

В Австрії продемонстрували, як ставити 

країну вище власного его - Олександр 

Щерба, Посол України в Австрії 

(ІНТЕРВ'Ю) 

З часу попереднього інтерв’ю Посла України в 
Австрії Олександра Щерби Укрінформу минуло 
трохи більше року. 

 

У Торонто відзначать 70-ліття провідництва 

в українській громаді Канади 

У Торонто 22 лютого відбудеться гала-вечір 

«Українці. Боротьба без кордонів», яким 

відзначать одразу кілька визначних для 

української громади Канади річниць.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859422-mzs-cekae-na-oficijnij-komentar-londona-sodo-trizuba-v-antiteroristicnomu-posibniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859422-mzs-cekae-na-oficijnij-komentar-londona-sodo-trizuba-v-antiteroristicnomu-posibniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859422-mzs-cekae-na-oficijnij-komentar-londona-sodo-trizuba-v-antiteroristicnomu-posibniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859422-mzs-cekae-na-oficijnij-komentar-londona-sodo-trizuba-v-antiteroristicnomu-posibniku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859456-v-turkmenistani-vidbudetsa-viizne-konsulske-obslugovuvanna-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859456-v-turkmenistani-vidbudetsa-viizne-konsulske-obslugovuvanna-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859456-v-turkmenistani-vidbudetsa-viizne-konsulske-obslugovuvanna-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577353-oleksandr-serba-posol-ukraini-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577353-oleksandr-serba-posol-ukraini-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577353-oleksandr-serba-posol-ukraini-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577353-oleksandr-serba-posol-ukraini-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577353-oleksandr-serba-posol-ukraini-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2577353-oleksandr-serba-posol-ukraini-v-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859293-u-toronto-vidznacat-70litta-providnictva-v-ukrainskij-gromadi-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859293-u-toronto-vidznacat-70litta-providnictva-v-ukrainskij-gromadi-kanadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859293-u-toronto-vidznacat-70litta-providnictva-v-ukrainskij-gromadi-kanadi.html


 

Україна планує відкрити посольство в 

Албанії 

Україна має намір цього року відкрити 

посольство у Тирані в Албанії.

 

БЕЗПЕКА 

 

Зеленський обговорив із головою ОБСЄ 

розширення мандату СММ на Донбасі 

Президент Володимир Зеленський обговорив із 

прем’єр-міністром, міністром європейських і 

закордонних справ Албанії, чинним головою 

ОБСЄ Еді Рамою розширення мандату 

Спеціальної моніторингової місії на Донбасі.

 

 

Гончарук — голові ОБСЄ: Місія має 

працювати на Донбасі у режимі 24/7 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

обговорив із діючим головою ОБСЄ Еді Рамою 

збільшення фінансування моніторингової місії 

в Україні для забезпечення цілодобового 

спостереження.

 

УКРАЇНА 

 

Подвійне громадянство допоможе діаспорі 

повернутися додому - Зеленський 

Успішне втілення реформи щодо подвійного 

громадянства сприятиме поверненню в 

Україну талановитої молоді.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859146-ukraina-planue-vidkriti-posolstvo-v-albanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859146-ukraina-planue-vidkriti-posolstvo-v-albanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859146-ukraina-planue-vidkriti-posolstvo-v-albanii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859384-zelenskij-obgovoriv-iz-golovou-obse-rozsirenna-mandatu-smm-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859384-zelenskij-obgovoriv-iz-golovou-obse-rozsirenna-mandatu-smm-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859384-zelenskij-obgovoriv-iz-golovou-obse-rozsirenna-mandatu-smm-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859378-goncaruk-golovi-obse-misia-mae-pracuvali-na-donbasi-u-rezimi-247.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859378-goncaruk-golovi-obse-misia-mae-pracuvali-na-donbasi-u-rezimi-247.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859378-goncaruk-golovi-obse-misia-mae-pracuvali-na-donbasi-u-rezimi-247.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859480-podvijne-gromadanstvo-dopomoze-diaspori-povernutisa-dodomu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859480-podvijne-gromadanstvo-dopomoze-diaspori-povernutisa-dodomu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2859480-podvijne-gromadanstvo-dopomoze-diaspori-povernutisa-dodomu-zelenskij.html


 

Венедіктова заявляє, що особисто 

контролює справи Майдану 

Справи Майдану у Державному бюро 

розслідувань курує особисто виконувач 

обов’язків директора відомства Ірина 

Венедіктова.

 

 

Хто в Раді працює найбільше - КВУ назвав 

трійку лідерів серед депутатів 

Співголови фракції "Європейська солідарність" 

Ірина Геращенко й Артур Герасимов та лідер 

фракції "Голос" Сергій Рахманін мають 

найвищі показники роботи під час другої сесії 

Верховної Ради дев’ятого скликання.

 

 

В е-кабінеті забудовника підприємці уже 

можуть поскаржитись на корупцію — 

Мінцифри 

Міністерство цифрової трансформації України 

відкрило в “Електронному кабінеті 

забудовника” можливість поскаржитися на 

корупцію.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Nord Stream 2 є зашморгом на українській 

ГТС – Щерба 

Австрія та Німеччина не вбачають для себе 

небезпеки в російському проєкті газопроводу 

Nord Stream 2, який насправді є зашморгом на 

українській газотранспортній системі (ГТС).

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859471-venediktova-zaavlae-so-osobisto-kontrolue-spravi-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859471-venediktova-zaavlae-so-osobisto-kontrolue-spravi-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859471-venediktova-zaavlae-so-osobisto-kontrolue-spravi-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859358-hto-v-radi-pracue-najbilse-kvu-nazvav-trijku-lideriv-sered-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859358-hto-v-radi-pracue-najbilse-kvu-nazvav-trijku-lideriv-sered-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859358-hto-v-radi-pracue-najbilse-kvu-nazvav-trijku-lideriv-sered-deputativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859536-v-ekabineti-zabudovnika-pidpriemci-uze-mozut-poskarzitis-na-korupciu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859536-v-ekabineti-zabudovnika-pidpriemci-uze-mozut-poskarzitis-na-korupciu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859536-v-ekabineti-zabudovnika-pidpriemci-uze-mozut-poskarzitis-na-korupciu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859536-v-ekabineti-zabudovnika-pidpriemci-uze-mozut-poskarzitis-na-korupciu-mincifri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859599-nord-stream-2-e-zasmorgom-na-ukrainskij-gts-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859599-nord-stream-2-e-zasmorgom-na-ukrainskij-gts-serba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859599-nord-stream-2-e-zasmorgom-na-ukrainskij-gts-serba.html


 

На Українському сніданку у Давосі 

очікують Гончарука 

У якості почесного спікера на традиційному 

Українському сніданку з нагоди Всесвітнього 

економічного форуму у Давосі (Швейцарія) 

очікується прем’єр-міністр України Олексій 

Гончарук.

 

 

Україна опустилася в рейтингу 

інноваційних економік Bloomberg 

У рейтингу інноваційних економік-2020, який 

склав Bloomberg, Україна опустилася на 3 

сходинки в порівнянні з минулим роком.

 

 

Укрзалізниця співпрацюватиме з 

китайською компанією CRCC - меморандум 

АТ “Укрзалізниця” та китайська залізнична 

компанія CRCC підписали меморандум про 

взаєморозуміння та співробітництво.

 

 

Київські власники домашніх 

електростанцій торік заробили 6,5 мільйона 

доходу 

У столиці до мережі від 177 домашніх 

сонячних електростанцій надійшло 1,6 млн 

кВт-год електроенергії; їхні власники заробили 

6,5 млн гривень доходу.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859396-na-ukrainskomu-snidanku-u-davosi-ocikuut-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859396-na-ukrainskomu-snidanku-u-davosi-ocikuut-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2859396-na-ukrainskomu-snidanku-u-davosi-ocikuut-goncaruka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859436-ukraina-opustilasa-v-rejtingu-innovacijnih-ekonomik-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859436-ukraina-opustilasa-v-rejtingu-innovacijnih-ekonomik-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859436-ukraina-opustilasa-v-rejtingu-innovacijnih-ekonomik-bloomberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859515-ukrzaliznica-spivpracuvatime-z-kitajskou-kompanieu-crcc-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859515-ukrzaliznica-spivpracuvatime-z-kitajskou-kompanieu-crcc-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859515-ukrzaliznica-spivpracuvatime-z-kitajskou-kompanieu-crcc-memorandum.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2859492-kiivski-vlasniki-domasnih-elektrostancij-torik-zarobili-65-miljona-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2859492-kiivski-vlasniki-domasnih-elektrostancij-torik-zarobili-65-miljona-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2859492-kiivski-vlasniki-domasnih-elektrostancij-torik-zarobili-65-miljona-dohodu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2859492-kiivski-vlasniki-domasnih-elektrostancij-torik-zarobili-65-miljona-dohodu.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Окупанти на Донбасі незаконно утримують 

184 особи – СБУ 

У Службі безпеки України повідомили, що на 

сьогодні незаконно позбавленими волі на 

тимчасово окупованих територіях Донбасу 

вважаються 184 людини.

 

 

Назвали причину заборони для журналіста 

Ібрагімова на в'їзд до Криму 

Причина заборони на в'їзд на 34 роки до 

окупованого Криму для журналіста Тараса 

Ібрагімова - адміністративний протокол за 

незаконну трудову діяльність.

 

 

Політв'язня Бекірова у Криму місяць 

тримали в психлікарні з підозрюваними у 

вбивстві 

Політв'язень Ремзі Бекіров майже місяць 

перебував у психіатричній лікарні на 

примусовій експертизі в одній палаті з 

пацієнтами, яких обвинувачували у вбивстві.

 

 

Денісова обговорила з новим послом Грузії 

права людини на окупованих територіях 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова провела 

зустріч з новим послом Грузії в Україні 

Теймуразом Шарашенідзе, під час якої вони 

обговорили питання дотримання прав людини 

на окупованих територіях.
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Полозов повідомив про ще одного 

українського політв'язня в Криму 

Адвокат Микола Полозов повідомив про ще 

одного українського політв'язня, громадянина 

України Івана Яцкіна, затриманого ФСБ в 

режимі суворої секретності в окупованому 

Криму минулої осені. Полозов прийняв 

доручення на захист Яцкіна.

 

 

Штепа отримала 3600 євро компенсації за 

рішенням ЄСПЛ 

Ексмер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена 

в посяганні на територіальну цілісність і 

недоторканність України та створення 

терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ 

отримала 3600 євро компенсації за порушення 

права на свободу.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

САП дала дозвіл на виїзд Микитася за 

кордон - адвокат 

Виконувач обов’язків керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Максим Грищук надав дозвіл на виїзд 

колишнього народного депутата Максима 

Микитася за кордон на чотири дні.

 

 

Екскерівнику аеропорту Запоріжжя 

оголосили підозру 

Під час слідчих дій на території КП 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 17 січня 

було вилучено понад 1 млн грн, чорнову 

бухгалтерію, а також оголошену про підозру 

колишньому керівнику підприємства.
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Суд відправив до психлікарні "мінера" 

столичного мосту Метро 

Підозрюваного у мінуванні мосту Метро 

переведуть до психіатричного закладу.

 

 

Рослинний жир знайшли у майже 20% 

"вершкового масла" 

Проєкт “СТОП Фальсифікат” виявив, що 

близько 20% солодковершкового масла у 

роздрібних мережах Сум, Нової Одеси, Черкас 

та Калуша містить рослинні жири.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Українці, то ви насправді «зубожіли», чи не 

дуже? АНАЛІТИКА 

Ціни зростають, зарплати – теж, але ми 

переконані в тому, що не настільки ж швидко. 

Пора вчитися заробляти пасивно, по-

європейськи. А що це таке?

 

 

Схема ―Укрбуду‖ померла, спровокувавши 

підвищення вартості житла АНАЛІТИКА 

Столична нерухомість зростає в ціні. За 2019 

рік: +11% “вторинка”, +3% – новобудови. 

Зростає ціна і в регіонах. 2020-й теж “обіцяє” 

помірне зростання
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СУСПІЛЬСТВО 

 

Jerry Heil, Khayat, Katya Chilly: назвали 

півфіналістів нацвідбору на Євробачення 

СПИСОК 

НСТУ та СТБ оголосили імена півфіналістів, 

які з 8 лютого боротимуться за право 

представляти Україну на міжнародному 

пісенному конкурсі “Євробачення-2020” у 

Нідерландах.

 

 

В Укрзалізниці назвали п’ять вокзалів з 

найбільшим пасажиропотоком минулого 

року ІНФОГРАФІКА 

В Укрзалізниці назвали п’ятірку вокзалів 

України з найбільшим пасажиропотоком у 

2019 році. 

 

Гільдія продюсерів США назвала "1917" 

найкращим фільмом року 

Американська гільдія продюсерів назвала 

фільм "1917" режисера Сема Мендеса 

найкращим фільмом 2019 року.

 

 

У Польщі українців номіновано на премію в 

категорії "Підприємництво іммігрантів" 

Дві українки, а також ціла родина з України 

претендують на перемогу в конкурсі "Гданськ - 

місто ініціативних 2019" в номінації 

"Ініціативність іммігрантів". 
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Ми робимо іншу музику - DZ'OB, 

український акустично-електронний гурт 

(ІНТЕРВ'Ю) 

Український гурт DZ'OB має дуже цікавий та незвичний 
формат. Колективу вдалося поєднати непоєднуване – 
академічну та електронну музику.

 

Україна відправляє до Антарктиди 

наймолодшу експедицію - середній вік 

полярників 37 років СПИСОК 

Конкурсна комісія визначила склад ювілейної, 

25-ї, Української антарктичної експедиції 

(УАЕ).
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