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ТОП 

 

ЄС закликає Росію ―рівнятися‖ на Україну 

у політичній волі до переговорів 

Євросоюз поновлює свій заклик до звільнення 

усіх незаконно утримуваних українських 

громадян – як на території окупованого 

Донбасу, так і в незаконно анексованому 

Криму та на території Росії.

 

 

Зеленський - Євросоюзу: Коли одна країна 

зробила exit, можливо, Україні час робити 

enter 

Президент України Володимир Зеленський 

вважає, що момент виходу Великої Британії з 

Європейського Союзу може бути зручним 

часом для ухвалення ЄС рішення стосовно 

євроінтеграції нашої країни.
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Гончарук на зустрічі з прем'єркою 

Фінляндії у Давосі закликав інвестувати в 

Україну 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у рамках 

робочого візиту в Давос провів зустріч із 

прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

 

 

Суд дозволив компанії Коломойського не 

погашати частину боргу перед НБУ 

Суд відхилив касаційну скаргу Національного 

банку щодо стягнення майна компанії ТОВ 

"Гаджибей", яка пов’язана з ексвласником 

ПриватБанку Ігорем Коломойським.

 

 

У столичному ресторані сталася бійка за 

участю народного депутата ВІДЕО 

Столична поліція підтвердила факт бійки за 

участю народного депутата України на вулиці 

Хрещатик.

 

 

Людина, яка вбила Нігояна (АНАЛІТИКА) 

Будь-яка війна, навіть найкровопролитніша, 

починається з одного вбивства – найпершого
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський у Давосі: Українцям замало 

всесвітньої стурбованості 

Світової стурбованості навколо проблеми 

війни в Україні та анексії Росією частини 

української території для українців 

недостатньо.

 

 

Газова угода України та РФ дає надію на 

розв'язання інших чутливих питань – 

Шефчович 

Угода про транзит російського газу до Європи 

територією України, досягнута наприкінці 

минулого року, дає надію, що конструктивні 

рішення можуть бути знайдені також для 

інших питань, які ускладнюють відносини між 

Україною і Росією, ...

 

 

Британія наполягає, що тризубом 

зловживають радикали 

Офіційний Лондон в особі міністра з питань 

безпеки Брендон Льюїс в черговий раз заявив, 

що шкодує через образу українського малого 

герба в антитерористичному посібнику 

британської поліції, але зауважив, що цим 

зображенням зловживають праворадикальні 

групи.

 

 

Зеленський обговорив з Рютте справу МН17 

і збиття українського літака в Ірані 

Президент Володимир Зеленський запросив 

прем’єр-міністра Королівства Нідерланди 

Марка Рютте відвідати Україну з офіційним 

візитом.
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Банкова не виключає зустрічі Зеленського 

та Путіна на полях форуму в Ізраїлі 

Зустріч Президента України Володимира 

Зеленського з Президентом РФ Володимиром 

Путіним у рамках поїздки в Ізраїль 23-24 січня 

не запланована, можливе спілкування на полях 

форуму пам’яті Голокосту.

 

Анкара заявляє, що ніколи не визнає анексії 

Криму 

Анкара ніколи не визнає анексію Криму 

Росією та продовжить підтримувати 

територіальну цілісність України.

 

 

Білий дім опублікував майже 200 сторінок 

документів про блокування допомоги 

Україні 

Адміністративно-бюджетне управління Білого 

дому (OMB) за запитом правозахисної 

організації American Oversight опублікувало 

документи, що стосуються затримок військової 

допомоги Україні адміністрацією Дональда 

Трампа.

 

 

В СКУ в День Соборності України 

наголосили на важливості єдності українців 

Cвітовий конґрес українців та діаспора 

приєднуються до народу України у відзначенні 

Дня Соборності.
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Азербайджан планує інвестувати в Україну 

ще $1,5 мільярда – посол 

Азербайджанська Республіка хоче інвестувати 

в Україну півтора мільярда доларів у 2020 році.

БЕЗПЕКА 

 

Глава ОБСЄ назвав пріоритетом мир в 

Україні 

Сприяння мирному врегулюванню конфлікту в 

Україні є першочерговим пріоритетом 

Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році.

 

 

Україна в ОБСЄ: Росія активно розгортає 

снайперські групи на Донбасі 

Росія активно використовує мобільні 

снайперські групи на Донбасі, які 

переміщуються цивільними автомобілями та 

атакують українських військових.

 

 

Росія знову провела військові навчання біля 

берегів Криму 

Чорноморський флот РФ біля берегів 

окупованого Криму провів несанкціоновані 

навчання "з пошуку і знищення повітряної 

цілі".
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УКРАЇНА 

 

Зеленський: Я Президент 248 днів, і всі ці 

дні працюю на Україну 

Президент України Володимир Зеленський 

заявив, що прагне кожен день на посаді глави 

держави давати якийсь важливий результат для 

країни.

 

 

Україні слід тимчасово відмовитися від 

гармонізації законодавства із ЄС - Арахамія 

Україні слід тимчасово відмовитися від 

політики гармонізації власного законодавства 

із ЄС, натомість створивши власні правила гри 

й використовувати конкурентні переваги.

 

 

Гончарук очолить делегацію на Раді 

асоціації Україна-ЄС 

Українську делегацію на засіданні Ради 

асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться 28 січня 

у Брюсселі, очолить Прем’єр-міністр Олексій 

Гончарук. 

 

 

Разумков вважає, що буде достатньо й 300 

депутатів у Раді 

Важлива якість роботи народних депутатів, а 

не їх кількість.
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Нова традиція: перед Радою урочисто 

підняли Державний прапор 

Перед Верховною Радою відбулася урочиста 

церемонія підняття Державного прапора 

України з нагоди Дня Соборності.

 

 

Для управління земельними відносинами в 

Україні створили Керівний комітет 

В рамках проєкту міжнародної технічної 

допомоги ЄС створено Керівний комітет із 

питань удосконалення земельних відносин.

 

 

Разумков каже, що до нього не зверталися з 

приводу телеканалу ATR 

Звернень з приводу того, що 

кримськотатарський телеканал ATR опинився 

на межі закриття через недофінансування не 

було.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Гончарук: Маємо цікаві плани для 

інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає 

весь прибуток 

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 

заявив, що влада має цікаві плани для 

інвесторів, і перший, хто ризикне, отримає весь 

прибуток.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2860563-nova-tradicia-pered-radou-urocisto-pidnali-derzavnij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2860563-nova-tradicia-pered-radou-urocisto-pidnali-derzavnij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2860563-nova-tradicia-pered-radou-urocisto-pidnali-derzavnij-prapor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861062-dla-upravlinna-zemelnimi-vidnosinami-v-ukraini-stvorili-kerivnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861062-dla-upravlinna-zemelnimi-vidnosinami-v-ukraini-stvorili-kerivnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861062-dla-upravlinna-zemelnimi-vidnosinami-v-ukraini-stvorili-kerivnij-komitet.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2860700-razumkov-kaze-so-do-nogo-ne-zvertalisa-z-privodu-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2860700-razumkov-kaze-so-do-nogo-ne-zvertalisa-z-privodu-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2860700-razumkov-kaze-so-do-nogo-ne-zvertalisa-z-privodu-telekanalu-atr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2860622-goncaruk-maemo-cikavi-plani-dla-investoriv-i-persij-hto-rizikne-otrimae-ves-pributok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2860622-goncaruk-maemo-cikavi-plani-dla-investoriv-i-persij-hto-rizikne-otrimae-ves-pributok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2860622-goncaruk-maemo-cikavi-plani-dla-investoriv-i-persij-hto-rizikne-otrimae-ves-pributok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2860622-goncaruk-maemo-cikavi-plani-dla-investoriv-i-persij-hto-rizikne-otrimae-ves-pributok.html


 

Гончарук обговорив із директоркою МВФ 

нову програму фінансування 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив з 

директоркою-розпорядницею Міжнародного 

валютного фонду Крісталіною Георгієвою 

виконання заходів, необхідних для 

затвердження програми розширеного 

фінансування МВФ для України.

 

 

Разумков сказав, коли можна говорити про 

відновлення співпраці «Зорі»-

«Машпроєкту» з РФ 

Питання щодо відновлення співпраці з 

Російською Федерацією державного 

підприємства НВКГ «Зоря»-«Машпроєкт» 

можливо буде обговорювати лише після 

закінчення війни і повернення територій.

 

 

Україна підписала меморандум з 

найбільшим залізничним оператором 

Німеччини - Гончарук 

Міністерство інфраструктури підписало 

«Меморандум про взаєморозуміння» із 

залізничним оператором Німеччини Deutsche 

Bahn. 

 

 

Ощадбанк першим розпочав кредитування 

клієнтів з Донбасу в рамках FinancEast 

АТ "Ощадбанк" першим розпочав 

кредитування клієнтів на сході України у 

рамках програми FinancEast.
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Україна оголосила про випуск євробондів 

терміном на 10 років 

Україна оголосила про випуск облігацій 

зовнішніх державних позик у євро. 

  

 

Укравтодор формуватиме інвестпроєкти з 

компанією Deloitte 

Державне агентство автомобільних доріг 

України (Укравтодор) і консалтингово-

аудиторська компанія Deloitte 

співпрацюватимуть над формуванням 

інвестиційного портфоліо дорожньої галузі 

України.

 

 

Експерти пояснили, що призвело до 

рекордного падіння виробництва молока в 

Україні 

Агропідприємства минулого року суттєво 

скоротили поголів'я дійних корів, що призвело 

до рекордного зменшення виробництва молока 

в Україні.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Чубаров закликає світ мобілізуватися проти 

окупації Криму 

Соборність України полягає в єдності 

українців та неподільності усіх наших земель.
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З російської колонії вийшов ще один 

фігурант "севастопольської справи" 

Незаконно засудженого у севастопольській 

"справі Хізб ут-Тахрір" Юрія (Нурі) Примова 

звільнено з російської колонії у зв'язку із 

закінченням п'ятирічного терміну ув'язнення. 

 

Багато українських телеканалів ігнорують 

новини про Крим - політв'язень Бекіров 

На багатьох українських телеканалах новини 

щодо анексованого Криму ігноруються як 

"нерейтингові" та "нецікаві". 

 

Кримський "суд" завернув апеляцію 

блогера Гайворонського 

В окупованому Криму так званий суд не став 

розглядати апеляційну скаргу у «справі» 

блогера і журналіста Гайворонського, який був 

примусово видворений за межі півострова.

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Укртрансгаз звернувся до ДБР і НАБУ через 

арешт 2,3 мільярда на його рахунках 

Укртрансгаз звернувся із заявою до 

Державного бюро розслідувань та НАБУ з 

проханням не допустити заволодіння коштами 

держкомпанії у розмірі 2,3 млрд грн компаніям 

ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» та 

ПрАТ «Укренергозбут».
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У ДБР стверджують, що адвокат Януковича 

Бабіков не матиме відношення до справ 

Майдану 

У Державному бюро розслідувань заявляють, 

що перший заступник директора ДБР 

Олександр Бабіков не матиме відношення до 

розслідувань справ Майдану.

 

 

СБУ викрила схему з розкрадання 

оборонного замовлення — 32 мільйони 

збитків 

Контррозвідка Служби безпеки України 

викрила механізм привласнення бюджетних 

коштів під час виконання державного 

оборонного замовлення.

 

Суд зобов’язав повернути українське 

громадянство єпископу УПЦ МП Гедеону 

Шостий апеляційний суд зобов’язав Державну 

міграційну службу повернути українське 

громадянство єпископу Української 

православної церкви Московського 

патріархату Гедеону.

 

 

Рябошапка доручив активізувати 

розслідування корупції в Укроборонпромі 

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 

доручив керівникам регіональних прокуратур 

активізувати розслідування кримінальних 

проваджень за фактами правопорушень на 

підприємствах ДК"Укроборонпром".
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

"Живі ланцюги" Соборності: якими вони 

були 

Цьогоріч першому "живому ланцюгу" до Дня 

Соборності України виповнюється 30 років.

 

 

Бізнес готується до дешевих кредитів. Що 

для цього потрібно 

Якщо виконанню підписаного напередодні 

Закону ніщо не завадить, Фонд розвитку 

підприємництва в Україні повноцінно 

запрацює вже навесні

 

 

Пам'ять про Злуку: а вона у нас 

залишилась? АНАЛІТИКА 

22 січня 1919 року – день Злуки, за рік до того 

тут же було проголошено незалежність УНР. А 

на фото – будинок, з балкону якого 

Грушевський її проголосив…

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Харківський міст у Сумах став місцем 

єднання Сходу і Заходу України 

У День Соборності у Сумах кілька сот містян 

утворили «ланцюг єдності», який зімкнувся на 

Харківському мосту через Псел – річку, що 

ділить місто на східну і західну частину.
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Електронні сигарети стануть менш 

доступними для молоді — Рада готує зміни 

до закону 

Електронні сигарети з наступного року стануть 

менш доступними для молоді завдяки 

ухваленим Верховною Радою змінам до 

законодавства, якими збільшено акцизний 

податок на рідини для електронних сигарет та 

заборонено їх продаж особам до 18 років.

 

 

Львів'янка стала призеркою міжнародного 

конкурсу краси серед жінок за 50 

57-річна львів'янка Оксана Бобошко-

Вандерховен стала призеркою міжнародного 

конкурсу краси для зрілих жінок Grandma 

Universe 2020, який проходив у столиці 

Болгарії Софії.

 

 

У словацькому Кошице пройдуть Дні 

України 

У словацькому місті Кошице у квітні вшосте 

пройдуть Дні України.

 

 

Спалах пташиного грипу: українцям радять 

не купувати з рук курятину та яйця 

Українців закликають не купувати курятину та 

яйця у місцях стихійної торгівлі з огляду на 

спалах пташиного грипу.
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