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ТОП 

 

ЄС призупинив імпорт м’яса птиці з 

України 

Європейський Союз тимчасово призупинив 

імпорт української курятини у зв'язку з 

виявленням на території нашої країни грипу 

птиці. 

 

 

Україна почала розмову з РФ щодо нового 

обміну полоненими— Зеленський 

Україна проводить переговори щодо 

звільнення утримуваних громадян, які 

перебувають на тимчасово окупованій 

території та в Росії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861592-es-prizupiniv-import-masa-ptici-z-ukraini.html
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Угода Укрзалізниці та Deutsche Bahn: деталі 

співпраці визначать у лютому 

Укрзалізниця та Deutsche Bahn, які підписали в 

Давосі угоду про співпрацю, визначать деталі 

такої взаємодії вже за кілька тижнів. 

 

Іран вирішить долю "чорних скриньок" 

МАУ після підсумків візиту до Києва — 

РНБО 

Іноземні експерти ознайомилися у Києві з 

технічними можливостями зчитування 

інформації з "чорних скриньок", а рішення 

щодо передачі Києву самописців збитого 

літака МАУ ухвалюватиметься після доповіді 

керівництву ІРІ … 

 

Штепа збирається балотуватися в мери 

Слов'янська 

Ексмер Слов'янська Донеччини Неля Штепа, 

обвинувачена у посяганні на територіальну 

цілісність і недоторканність України і 

створення тергрупи, заявила про намір 

балотуватися в мери Слов'янська.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Ізраїльський форум: Зеленський і делегація 

поступилися місцями жертвам Голокосту 

Українська делегація поступилася своїми 

місцями на Всесвітньому форумі пам’яті 

Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861896-ugoda-ukrzaliznici-ta-deutsche-bahn-detali-spivpraci-viznacat-u-lutomu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861295-izrailskij-forum-zelenskij-i-delegacia-postupilisa-miscami-zertvam-golokostu.html
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Трамп звинуватив адміністрацію Обами в 

затримці допомоги Києву 

Президент США Дональд Трамп заявив, що під 

час правління адміністрації тоді ще президента 

США Барака Обами також затримувалася 

допомога ряду країн, включаючи Україну.

 

 

Британія прибере тризуб з 

антитерористичного посібника 

Департамент поліції Великої Британії прибере 

Державний герб України – тризуб – з 

"Посібника з протидії екстремізму". 

 

Битва за історію: Росія атакує, Польща 

захищається, Україна отримує рикошетом 

АНАЛІТИКА 

Кремль активує подальші спроби посварити 

Варшаву з Києвом. Росія розпочала другу хвилю 

офензиви проти Польщі у сфері історичної політики.

 

 

Зеленський помолився за мир в Україні біля 

Стіни плачу 

Президент України Володимир Зеленський 

відвідав Стіну плачу, де долучився до молитви 

за мир в Україні.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2861734-tramp-zvinuvativ-administraciu-obami-v-zatrimci-dopomogi-kievu.html
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Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ 

прокоментував законопроєкт про 

дезінформацію 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу 

кількох положень проєкту закону України 

щодо забезпечення національної 

інформаційної безпеки та права на доступ до 

достовірної інформації. 

БЕЗПЕКА 

 

Україна та Туреччина підписали протокол 

про оборонну кооперацію 

Представники Міністерства оборони України 

та Директорату оборонної промисловості 

Турецької Республіки підписали міжурядовий 

протокол щодо подальших кроків з реалізації 

спільних проектів у галузі озброєння та 

військової техніки.

 

 

Смертельний коронавірус: у ―Борисполі‖ 

літаки з Китаю зустрічатимуть санітари 

МОЗ 

Санітарно-карантинний підрозділ МОЗ 

перевірив літак, що прибув із китайського 

міста Санья.

 

УКРАЇНА 

 

Україна продовжує рухатися у векторі 

європейського розвитку - Разумков 

Позиція української влади щодо процесу 

євроінтеграції залишається незмінною, і 

Україна продовжує рухатися у векторі 

європейського розвитку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861924-predstavnik-obse-zi-svobodi-zmi-prokomentuvav-zakonoproekt-pro-dezinformaciu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861667-ukraina-ta-tureccina-pidpisali-protokol-pro-kooperaciu-oboronnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861667-ukraina-ta-tureccina-pidpisali-protokol-pro-kooperaciu-oboronnih-pidpriemstv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861762-smertelnij-koronavirus-u-borispoli-litaki-z-kitau-zustricatimut-sanitari-moz.html
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Оприлюднили програму медгарантій — 

всього 27 пакетів 

Національна служба здоров’я оприлюднила на 

своєму сайті 27 пакетів медичних послуг 

Програми медичних гарантій на 2020 рік.

 

 

Укртрансгаз отримав нового гендиректора 

НАК "Нафтогаз України" як одноосібний 

акціонер АТ "Укртрансгаз" ухвалив рішення 

про затвердження нового статуту товариства, 

який передбачає структурні зміни в компанії. 

 

У рейтингу індексів корупції Україна 

повернулася до результатів 2017 року – TI 

Україна втратила два пункти та з 30 балами 

повернулася на рівень 2017 року. Такі 

результати дослідження Індексу сприйняття 

корупції-2019.

 

 

Патріарх Варфоломій у Давосі закликав до 

боротьби з екологічною кризою 

Світові лідери повинні ставити інтереси 

людства вище фінансових інтересів країн і 

мають негайно розпочати боротьбу з 

екологічною кризою на планеті.
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МКМС запускає новий інструмент 

комунікації - Policy-creator 

Міністерство культури, молоді та спорту 

запускає новий інструмент комунікації зі 

стейкхолдерами – Policy-creator.

 

 

Уряд збирається оприлюднити інформацію 

про офіційні доходи українців 

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро 

Дубілет заявив про плани оприлюднити 

інформацію про офіційні доходи українців.

 

 

Призов до армії з 18 років буде, але не для 

всіх - Загороднюк пояснив деталі 

Згідно з указом Президента, юнаки, які мають 

бажання вступати до лав ЗСУ з 18 років, 

отримали таку можливість. Водночас 

обов'язковий призов до армії залишається, як і 

раніше, з 20 років.

 

ЕКОНОМІКА 

 

 

Гончарук назвав інвесторам "умову", за 

якої вони будуть в Україні як вдома 

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив 

іноземних інвесторів, що нині найкращий час 

для того, щоб вкладати гроші в Україну.
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Визначили 20 великих підприємств, які 

приватизують у першу чергу 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства провело ревізію 

держсектору та визначило 20 першочергових 

великих і понад пів тисячі малих 

держпідприємств для приватизації.

 

 

 

Гончарук обговорив з президентом ЄБРР 

перспективи залучення інвестицій 

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у 

Давосі провів зустріч з президентом 

Європейського банку реконструкції і розвитку 

Сумою Чакрабарті, на якій обговорено 

перспективи залучення інвестицій в українську 

економіку у 2020 році.

 

 

В Україні товарообіг роздрібної торгівлі 

торік збільшився на 19% 

За 2019 рік роздрібний товарообіг підприємств 

роздрібної торгівлі України (юридичних осіб) 

збільшився на 19% у порівнянні із 2018 роком, 

до 795,2 млрд грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

―Український диверсант" Дудка вперше 

зателефонував синові з колонії РФ 

Засуджений у "справі українських диверсантів" 

Володимир Дудка вперше зателефонував 

рідним з російської колонії. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861576-v-ukraini-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-torik-zbilsivsa-na-19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2861576-v-ukraini-tovaroobig-rozdribnoi-torgivli-torik-zbilsivsa-na-19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861842-ukrainskij-diversant-dudka-vperse-zatelefonuvav-sinovi-z-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861842-ukrainskij-diversant-dudka-vperse-zatelefonuvav-sinovi-z-kolonii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861842-ukrainskij-diversant-dudka-vperse-zatelefonuvav-sinovi-z-kolonii-rf.html


 

В'язню Кремля Гафарову призначили 

медобстеження — Денісова 

Фігуранту сімферопольської справи "Хізб ут-

Тахрір" Джемілю Гафарову видали 

направлення на медичне обстеження. 

 

У Росії визнали порушення при утриманні в 

СІЗО політв’язня Мустафаєва 

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда 

отримала відповідь на її запит в прокуратуру 

Краснодарського краю РФ, в якому з трьох 

висунутих нею претензій на утримання в СІЗО 

українського політв'язня Сервера Мустафаєва 

одна визнана обґрунтованою.

 

За три роки на журналістів в Україні 

здійснили 250 нападів - НСЖУ 

Упродовж 2017-2019 років зафіксовано 250 

інцидентів із застосуванням сили проти 

журналістів, зокрема торік було зафіксовано 75 

таких випадків проти 86-ти у 2018 році.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Канадський експерт підтвердив 

справжність голосу Труби на скандальних 

записах — адвокат Порошенка 

Канадський експерт підтвердив ідентичність 

голосу ексдиректора Державного бюро 

розслідувань Романа Труби на записах, 

оприлюднених на Telegram-каналі “Трубу 

прорвало”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861867-vaznu-kremla-gafarovu-priznacili-medobstezenna-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861867-vaznu-kremla-gafarovu-priznacili-medobstezenna-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861867-vaznu-kremla-gafarovu-priznacili-medobstezenna-denisova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861683-u-rosii-viznali-porusenna-pri-utrimanni-v-sizo-politvazna-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861683-u-rosii-viznali-porusenna-pri-utrimanni-v-sizo-politvazna-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2861683-u-rosii-viznali-porusenna-pri-utrimanni-v-sizo-politvazna-mustafaeva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861420-za-tri-roki-na-zurnalistiv-v-ukraini-zdijsnili-250-napadiv-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861420-za-tri-roki-na-zurnalistiv-v-ukraini-zdijsnili-250-napadiv-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861420-za-tri-roki-na-zurnalistiv-v-ukraini-zdijsnili-250-napadiv-nszu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2861600-kanadskij-ekspert-pidtverdiv-spravznist-golosu-trubi-na-skandalnih-zapisah-advokat-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2861600-kanadskij-ekspert-pidtverdiv-spravznist-golosu-trubi-na-skandalnih-zapisah-advokat-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2861600-kanadskij-ekspert-pidtverdiv-spravznist-golosu-trubi-na-skandalnih-zapisah-advokat-porosenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2861600-kanadskij-ekspert-pidtverdiv-spravznist-golosu-trubi-na-skandalnih-zapisah-advokat-porosenka.html


 

Вбивство Гандзюк: адвокати Мангера 

подали заяву про скасування підозри 

Адвокати голови Херсонської облради та 

фігуранта справи про вбивство активістки 

Катерини Гандзюк Владислава Мангера 

подали заяву про скасування підозри, врученої 

йому в лютому минулого року. 

 

 

Учасницю АТО "Пуму" відпустили під 

домашній арешт 

Київський апеляційний суд відпустив під 

домашній арешт учасницю АТО Інну 

Грищенко з позивним "Пума", яку підозрюють 

у причетності до замаху на вбивство жителя 

міста Косів Михайла Чекурака.

 

 

Чиновника Укроборонпрому затримали на 

хабарі 

Служби безпеки України викрила на отриманні 

неправомірної вигоди посадовця державного 

підприємства “Завод “Генератор” ДП 

“Укроборонпром”.

 

 

В Україну не впустили трьох російських 

політиків 

Троє російських політиків не пройшли 

прикордонний контроль на в'їзд в Україну.  

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2861918-vbivstvo-gandzuk-advokati-mangera-podali-zaavu-pro-skasuvanna-pidozri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2861918-vbivstvo-gandzuk-advokati-mangera-podali-zaavu-pro-skasuvanna-pidozri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2861918-vbivstvo-gandzuk-advokati-mangera-podali-zaavu-pro-skasuvanna-pidozri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861658-ucasnicu-ato-pumu-vidpustili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861658-ucasnicu-ato-pumu-vidpustili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861658-ucasnicu-ato-pumu-vidpustili-pid-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861870-cinovnika-ukroboronpromu-zatrimali-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861870-cinovnika-ukroboronpromu-zatrimali-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861870-cinovnika-ukroboronpromu-zatrimali-na-habari.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861492-v-ukrainu-ne-vpustili-troh-rosijskih-politikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861492-v-ukrainu-ne-vpustili-troh-rosijskih-politikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861492-v-ukrainu-ne-vpustili-troh-rosijskih-politikiv.html


 

НАБУ оголосило шість підозр у справі 

―Золотого мандарину Ойл‖ 

Детективи Національного антикорупційного 

бюро повідомили про підозру у заволодінні 54 

млн грн шістьом особам.

 

 

Розкрадання у Нацгвардії: суд арештував 

ще одного фігуранта "справи Микитася" 

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою з 

можливістю внесення застави 6 млн грн 

колишньому заступнику президента державної 

корпорації, підозрюваному у пособництві в 

заволодінні майном Нацгвардії.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

А як за українську залізницю візьмуться і 

німці, і китайці? АНАЛІТИКА 

Поїзди будуть як літаки, а залізниця - без 

корупції? Розділимо з урядовцями їх оптимізм 

– і повернімося в реальність

 

 

Війна очима солдата: Почав по-

справжньому любити життя АНАЛІТИКА 

“Тепер, навіть коли дуже сердитий, – не 

вживаю слова «уб’ю», бо почав розуміти – що 

таке смерть”, – каже захисник ДАПу Андрій 

Воробець

 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861436-nabu-ogolosilo-sist-pidozr-u-spravi-zolotogo-mandarinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861436-nabu-ogolosilo-sist-pidozr-u-spravi-zolotogo-mandarinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861436-nabu-ogolosilo-sist-pidozr-u-spravi-zolotogo-mandarinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861639-rozkradanna-u-nacgvardii-sud-arestuvav-se-odnogo-figuranta-spravi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861639-rozkradanna-u-nacgvardii-sud-arestuvav-se-odnogo-figuranta-spravi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861639-rozkradanna-u-nacgvardii-sud-arestuvav-se-odnogo-figuranta-spravi-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861796-a-ak-za-ukrainsku-zaliznicu-vizmutsa-i-nimci-i-kitajci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861796-a-ak-za-ukrainsku-zaliznicu-vizmutsa-i-nimci-i-kitajci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861796-a-ak-za-ukrainsku-zaliznicu-vizmutsa-i-nimci-i-kitajci.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2861468-vijna-ocima-soldata-pocav-pospravznomu-lubiti-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2861468-vijna-ocima-soldata-pocav-pospravznomu-lubiti-zitta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2861468-vijna-ocima-soldata-pocav-pospravznomu-lubiti-zitta.html


 

Українка вийшла на подіум у прощальному 

шоу Готьє ФОТО 

Ледь чи не увесь Париж вітав маестро з 50-

річчям творчості та проголосив Adieu!

 

Уряд нарахував в Україні понад 37 

мільйонів громадян 

Результати оцінки чисельності наявного 

населення України, яку провів уряд, показали, 

що нині в країні мешкає 37 мільйонів 289 

тисяч громадян.

 

 

В Україні стартував шкільний проєкт 

неформальної освіти ―Відкривай Україну: 

Ідентифікація‖ 

Розпочався всеукраїнський проєкт 

неформальної освіти “Відкривай Україну: 

Ідентифікація”.

 

 

Ukraїner опублікував англомовний ролик 

про Україну ВІДЕО 

Проєкт Ukraїner презентував англомовний 

відеоролик "Explore Ukraine!", в якому з висоти 

пташиного польоту показав яскраві атракції 

усіх регіонів країни. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2861340-ukrainka-vijsla-na-podium-u-prosalnomu-sou-gote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2861340-ukrainka-vijsla-na-podium-u-prosalnomu-sou-gote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2861340-ukrainka-vijsla-na-podium-u-prosalnomu-sou-gote.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861427-urad-narahuvav-v-ukraini-ponad-37-miljoniv-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861427-urad-narahuvav-v-ukraini-ponad-37-miljoniv-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861427-urad-narahuvav-v-ukraini-ponad-37-miljoniv-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861911-v-ukraini-startuvav-skilnij-proekt-neformalnoi-osviti-vidkrivaj-ukrainu-identifikacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861911-v-ukraini-startuvav-skilnij-proekt-neformalnoi-osviti-vidkrivaj-ukrainu-identifikacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861911-v-ukraini-startuvav-skilnij-proekt-neformalnoi-osviti-vidkrivaj-ukrainu-identifikacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2861911-v-ukraini-startuvav-skilnij-proekt-neformalnoi-osviti-vidkrivaj-ukrainu-identifikacia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2861496-ukrainer-opublikuvav-anglomovnij-rolik-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2861496-ukrainer-opublikuvav-anglomovnij-rolik-pro-ukrainu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2861496-ukrainer-opublikuvav-anglomovnij-rolik-pro-ukrainu.html


 

Авіарейс із Харкова до Мінська з 30 квітня 

стане щоденним 

Із 30 квітня літаки почнуть курсувати з 

Харкова до Мінська кожен день. 

 

 

Туристам покажуть 52 стилі життя в 

Карпатах 

В Івано-Франківську презентували 

транскордонний проєкт «52 стилі життя в 

Карпатах: відродження традиційних культур 

праці». Його мета – запропонувати туристам 

цікаво провести 52 вікенди в чотирьох країнах.

 

 

На Закарпатті запускають перший у країні 

лижний патруль 

На гірськолижному курорті Красія з суботи, 25 

січня, щовихідних почне працювати лижний 

патруль, який стежитиме за порядком та 

безпекою.

 

 

Історичний будинок з "балконом 

Грушевського" не має статусу пам'ятки — 

КМДА 

Історичний будинок на вулиці Софійській, 

20/21, з балкона якого Михайло Грушевський 

проголосив незалежність УНР, не перебуває на 

обліку як пам'ятка або щойно виявлений об'єкт 

культурної спадщини.

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2861649-aviarejs-iz-harkova-do-minska-z-30-kvitna-stane-sodennim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2861649-aviarejs-iz-harkova-do-minska-z-30-kvitna-stane-sodennim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2861649-aviarejs-iz-harkova-do-minska-z-30-kvitna-stane-sodennim.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2861361-na-zakarpatti-zapuskaut-persij-u-kraini-liznij-patrul.html
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