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ТОП 

 

Іран оприлюднив звіт розслідування 

катастрофи українського літака 

Український пасажирський літак, який зазнав 

катастрофи біля Тегерана 8 січня, був збитий 

двома ракетами класу "земля – повітря" малого 

радіусу дії.

 

 

НБУ відсудив у компанії Коломойського 

нерухомість на понад 100 мільйонів 

Суд ухвалив рішення стягнути на користь 

Національного банку нерухоме майно ПАТ 

"Дніпрометалсервіс" - майнового поручителя 

за кредитом ПриватБанку до його 

націоналізації. Вартість заставного майна 

перевищує 100 млн грн.
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Про Голокост, Бабин Яр та єврейську кров: 

Зеленський дав інтерв'ю The Times Of Israel 

В неділю ввечері, 19 січня ізраїльська англомовна 
онлайн-газета The Times of Israel опублікувала 
інтерв'ю з президентом України Володимиром 
Зеленським, яке він дав цьому виданню напередодні. 
Укрінформ пропонує повний переклад інтерв’ю The 
Times of Israel.

 

―Вечірні вісті‖ призупиняють випуск газети 

«Вечірні вісті» призупиняють випуск 

паперової газети через фінансові труднощі. 

Останній випуск вийде 27 січня 2020 року.

 

 

Понад 60% українців виступають за вступ 

України до ЄС (ОПИТУВАННЯ) 

Понад 60% опитаних українців вважають вступ 

до Європейського Союзу головним 

інтеграційним напрямом України, а більше 

50% підтримують вступ до НАТО як 

найкращий варіант гарантування безпеки для 

держави.

  

 

Україні доведеться шукати свою власну 

модель амністії  - Микола Гнатовський, 

перший віце-президент Української 

асоціації міжнародного права ІНТЕРВ'Ю 

Чи буде амністія для учасників сепаратистських рухів, 
коли, як і хто її проводитиме? Зрештою, якщо Мінські 
угоди залишаються безальтернативними, то закладена 
в них амністія – це крок, який нам доведеться зробити 
якщо не завтра, то післязавтра.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський у Давосі виступить зі 

спеціальним зверненням 

Президент Володимир Зеленський виступить зі 

спеціальним звернення на Всесвітньому 

економічному форумі у Давосі.

 

 

Повернення Росії у ПАРЄ спричинило кризу 

- Україна висловила свою позицію 

Рада Європи має вийти з існуючої кризи та 

відновити довіру до неї шляхом подолання 

шкоди, завданої безумовним поверненням 

делегації Російської Федерації до 

Парламентської асамблеї Ради Європи.

 

 

В Україні створили ролик з використанням 

"алфавіту НАТО" ВІДЕО 

У грудні 2019 року в 9 країнах членах-НАТО 

відбулася ротація українського ролика, який 

було створено у рамках державної кампанії з 

євроатлантичної інтеграції України.

 

 

Новий посол Сербії Йованович розпочав 

дипмісію в Україні 

Заступник міністра закордонних справ України 

Василь Боднар прийняв копії вірчих грамот від 

посла Сербії Аци Йовановича.
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Посол ЄС радить Україні у відносинах з 

Євросоюзом діяти на випередження 

Голова Представництва Європейського Союзу 

в Україні Матті Маасікас радить Україні у 

відносинах з ЄС демонструвати не лише 

амбіціїї, а й наполегливість у відстоюванні 

своїх євроінтеграційних намірів.

 

 

У Кувейті стартував Тиждень України 

У Кувейті розпочався Тиждень України, в 

рамках якого відбудуться різні заходи у сфері 

бізнесу, спорту, освіти та культури.

 

БЕЗПЕКА 

 

Голова ОБСЄ відвідав пункт пропуску у 

Станиці ФОТО 

Голова ОБСЄ Еді Рама разом із 

Уповноваженою Верховної Ради з прав 

людини Людмилою Денісовою побували в 

КПВВ «Станиця Луганська».

 

Підйом танкера Delfi з мілини можуть 

почати за тиждень 

Голова Одеської облдержадміністрації Максим 

Куций провів сьогодні, 21 січня, засідання 

робочої групи з ліквідації наслідків аварії 

танкера-бункерувальника Delfi, який 22 

листопада сів на мілину біля узбережжя Одеси.
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УКРАЇНА 

 

Фонд розвитку підприємництва отримає 2 

мільярди - Зеленський підписав зміни до 

бюджету 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон “Про внесення змін до закону України 

"Про Державний бюджет України на 2020 рік" 

щодо Фонду розвитку підприємництва” 

(№2589).

 

Кримськотатарський ATR на межі закриття 

- власник телеканалу 

Кримськотатарський телеканал ATR опинився 

на межі закриття через недофінансування.  

 

Бородянський: Іномовлення не закрито, 

воно переформатовується 

омовлення не закрито, воно переформатовується. 

Про це заявив міністр культури, молоді та 

спорту Володимир Бородянський в інтерв”ю 

“Детектор медіа”.

 

 

У Нафтогазі спростували "зраду" у питанні 

зняття арешту з активів Газпрому 

Арешти, накладені на активи російського ПАО 

"Газпром" за позовами НАК "Нафтогаз 

України" у Великій Британії, Нідерландах і 

Люксембурзі, знято, оскільки ці заходи 

вживалися, щоб примусити Газпром заплатити 

борг за рішенням Стокгольмського арбітражу в 

сумі 2,9 млрд дол. 
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Бородянський: Проєкт закону про 

дезінформацію потребує краш-тесту 

оєкт закону про дезінформацію має ще пройти 

публічне обговорення.  Про це заявив міністр 

культури, молоді та спорту Володимир 

Бородянський в інтерв”ю “Детектор медіа”.

 

 

Директору ДБР призначили першого 

заступника 

Першим заступником директора Державного 

бюро розслідувань призначений Олександр 

Бабіков.

 

 

В Україні запустили "Дію" - онлайн-

платформу цифрової грамотності 

Міністерство цифрової трансформації України 

запустило онлайн-платформу з навчання 

цифрових навичок.

 

 

Українці назвали основну складову 

патріотизму 

Основною складовою патріотизму більшість 

українців вважають любов до своєї країни.
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Лише 12% українців підтримують статус 

російської як другої державної 

Статус російської як офіційної в окремих 

регіонах України підтримує лише 15% 

громадян, а як другої державної поряд із 

українською - 12%.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Білорусь планує 30% нафти закуповувати 

через Україну — Лукашенко 

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на 

нараді з питань підвищення ефективності 

реалізації нафтопродуктів на експорт заявив, 

що Білорусь планує 30% нафти закуповувати 

через Україну.

 

 

Гончарук доручив переглянути зарплати 

топ-менеджерів 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства сформулювати 

пропозиції щодо перегляду політики оплати 

праці топменеджерів і наглядових рад.

 

 

У Міненерго повідомили, скільки ще 

діятиме вугільна генерація електрики в 

Україні 

До 2050 року вугільна генерація електроенергії 

в Україні буде повністю заміщена іншими 

джерелами енергії.
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Гончарук обіцяє привезти з Давоса 

позитивні новини 

У дні проведення Всесвітнього економічного 

форуму Прем’єр-міністр України Олексій 

Гончарук перебуватиме з дводенним робочим 

візитом у Давосі, Швейцарія.

 

 

Херсонський морський порт передали в 

концесію 

Херсонський морський торговельний порт 

передано в концесію компанії "Рисоіл-Херсон". 

 

Укрзалізниця та Deutsche Bahn у Давосі 

підпишуть меморандум про співпрацю 

АТ “Укрзалізниця” та німецький залізничний 

оператор Deutsche Bahn підпишуть 

меморандум про співпрацю у Давосі в рамках 

Всесвітнього економічного форуму.

 

 

У центрі Києва парковок не побільшає — 

хочуть підняти тариф і штрафи 

Тариф за парковку планується збільшити у 

центральній частині Києва до 50 гривень за 

годину.
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ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ОБСЄ допомогла Україні забрати 386 

ув’язнених із окупованого Донбасу 

Під час робочого візиту до зони проведення 

ООС омбудсмен Людмила Денісова 

поінформувала голову ОБСЄ Еді Раму про 

переміщення з окупованої території Донбасу 

на підконтрольну уряду України територію для 

подальшого відбування покарання 386 осіб.

 

 

У Денісової заявляють, що деякі в’язні 

Лук'янівського СІЗО змушені спати на 

підлозі 

У Київському слідчому ізоляторі не всі 

ув'язнені забезпечені спальними місцями, а 

тому деякі в'язні вимушені спати на підлозі.

 

 

Українського капітана Viking Sigyn у 

Будапешті посадили під домашній арешт 

Суд Будапешта звільнив з-під варти і повернув 

під домашній арешт 64-річного одесита, 

капітана швейцарського круїзного судна 

Viking Sigyn, який минулого року зіткнувся з 

екскурсійним катером на річці Дунай. 

 

Латвійські активісти отримали листа від 

політв'язня Куку 

Український політв'язень у РФ Емір-Усеїн 

Куку в листі латвійським активістам подякував 

усім за підтримку.
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Розширення "русского мира" у Конституції 

РФ означає оголошення Україні війни - 

Клімкін 

Зміни до конституції РФ мають на меті 

легалізацію окупації Криму та подальше 

розширення "русского мира", завдяки якому 

Кремль може спробувати відірвати в України 

південь та схід.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд арештував фігуранта справи Гандзюк 

Павловського до 4 березня 

Печерський суд міста Києва обрав запобіжний 

захід для фігуранта справи про вбивство 

Катерини Гандзюк Ігоря Павловського у 

вигляді взяття під варту до 4 березня 2020 

року.

 

 

Справа на 27 мільйонів: хабарники з 

Укргазвидобування постануть перед судом 

Прокурори Спецалізованої антикорупційної 

прокуратури передали до суду справу щодо 

службовців ПАТ "Укргазвидобування", який 

викрили на одержанні 26, 9 млн грн 

неправомірної вигоди. 

 

Розкрадання квартир Нацгвардії: у справі 

з’явився шостий підозрюваний 

У справі щодо заволодіння майном Нацгвардії 

з’явився шостий підозрюваний.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Допоки зерно дороге – світова криза Україні 

не страшна. А якщо здешевіє? АНАЛІТИКА 

Аналітики вважають, що світову економіку 

ось-ось струсоне. Але не всі. Учасникам 

«Давосу», що розпочався 21 січня, треба 

обговорити і це питання

 

 

43 дні після Парижу: війна триває, люди 

гинуть, а пан Сайдік несподівано підтримує 

Україну АНАЛІТИКА 

Щоправда, спецпредставник ОБСЄ на 

переговорах у Мінську зробив це лише після 

того, як склав свої повноваження. Але це дуже 

важливо

 

 

―Анатомія‖ зарплати Смілянського: 

завдяки чому ―набігає‖ майже 2 млн. 

АНАЛІТИКА 

Про зарплатню керівника “Укрпошти” 

українцям уже відомо аж “до копійки”. Але 

звідкіля така точність?

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Бренд Poustovit не братиме участі у 45-му 

сезоні Ukrainian Fashion Week 

У 45-ому сезоні Ukrainian Fashion Week 

вперше за всі роки не братиме участі бренд 

Poustovit.
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На Рівненщині лабораторно підтвердили 

три випадки грипу А 

У Рівненській області зафіксовано вже третій 

випадок захворювання грипом А.

  

 

Прем’єра фільму ―Номери‖ Сенцова 

відбудеться на Berlinale 2020 

Фільм “Номери”, створений за однойменною 

п’єсою Олега Сенцова, вперше покажуть 18 

лютого 2020 року в межах спеціальних показів, 

присвячених ювілею Берлінського 

міжнародного кінофестивалю (Berlinale).

 

 

У Нідерландах взяли під варту українця за 

жорстоке поводження з донькою 

47-річний громадян України перебуває під 

вартою за жорстоке поводження із 3-річною 

дочкою.

 

 

Паркування у три кліки: як платити через 

Kyiv Smart City 

У додатку Kyiv Smart City тепер можна 

сплатити за паркування погодинно.
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