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ТОП 

 

Зеленський закликав спікера Кнесету 

Ізраїлю ратифікувати угоду про ЗВТ 

Президент Володимир Зеленський наголосив 

на важливості ратифікації ізраїльською 

стороною Угоди про вільну торгівлю між 

державами, яку Україна ратифікувала 

минулого року в серпні.

 

 

Миколаївський морпорт передали в 

концесію катарській компанії 

Державне підприємство "Стивідорна компанія 

"Ольвія" у Миколаєві передали в концесію 

катарській компанії QTerminals.
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Держдеп підтвердив візит Помпео до 

України 30 січня 

Державний департамент США підтвердив візит 

глави американської дипломатії Майкла 

Помпео до Києва 30 січня, де заплановані його 

зустрічі з керівництвом України. 

 

Скалецька: Ми досліджували три випадки 

підозри на коронавірус 

В Україні вивчали три випадки підозри на 

враження коронавірусом: два з них не 

підтвердилися, а третій досліджують 

епідеміологи.

 

Як вберегтися від коронавірусу: 

оприлюднили поради ВООЗ 

(ІНФОГРАФІКА) 

Комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ 

оприлюднив свої висновки та рекомендації 

щодо коронавірусу.

 

Соціологія «Демініціатив»: з такими 

цифрами – хоч завтра в Євросоюз! 

АНАЛІТИКА 

У січні 2012 року 66,6% хорватів підтримали 

вступ до ЄС на референдумі, хоча двома 

роками раніше таких було менше 50%. А в 

Україні – уже 64% «за»…
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Китайський Новий рік і добрі 

короткометражки: афіша на 24-26 січня 

Прощаємося з січнем на хорошій ноті: знову 

святкуємо Новий рік та вчимося оптимізувати 

своє харчування, що особливо актуально після 

свят

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Дезір у лютому може приїхати до України 

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ 

Арлем Дезір готовий забезпечити юридичний 

перегляд законопроекту про боротьбу з 

дезінформацією, щоб гарантувати, що він 

повністю відповідатиме міжнародним 

стандартам.

 

 

Баканов зустрівся із Сайдіком та новим 

спецпредставником від ОБСЄ 

Держава має напрацювати дієві механізми 

захисту і підтримки громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованих 

територіях.

 

 

Україна у Брюсселі обговорить долучення 

до Європейської "зеленої угоди" 

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу 

групу для подолання наслідків зміни клімату.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2861801-kitajskij-novij-rik-i-dobri-korotkometrazki-afisa-na-2426-sicna.html
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Ізраїль хоче поглиблення співпраці з 

Україною в IT-сфері та туризмі - Нетаньягу 

Ізраїль налаштований на поглиблення 

співпраці з Україною у сфері IT та туризму, а 

також на спільну протидію силам та режимам, 

які зазіхають на демократичні цінності. 

 

США вкотре закликає Росію вивести 

війська з Донбасу 

Сполучені Штати Америки закликають Росію 

забезпечити справжнє припинення вогню на 

Донбасі і вивести звідти свої війська.

 

 

ВООЗ та Світовий банк позитивно оцінили 

медреформу в Україні 

ВООЗ та Світовий банк 

опублікували звіт щодо процесів 

трансформації фінансування системи охорони 

здоров’я України за 2016-2019 роки. 

 

Зеленський із дружиною відвідали 

меморіальний комплекс "Яд Вашем" у 

Єрусалимі ФОТО 

Президент України Володимир Зеленський 

разом з дружиною Оленою Зеленською 

відвідали Меморіальний комплекс «Яд Вашем» 

у Єрусалимі.
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БЕЗПЕКА 

 

В Україні створили оперативний штаб із 

запобігання коронавірусу 

Уряд затвердив чіткий план дій щодо 

запобігання потрапляння коронавірусу на 

територію України, в Міністерстві охорони 

здоров'я створено оперативний штаб.

 

 

РНБО просять забезпечити Луганщину 

“заглушками” для сепаратистського радіо 

та росТБ 

Очільник Луганщини Сергій Гайдай звернувся 

до РНБО щодо забезпечення області 

комплексами придушення ворожого сигналу.

 

УКРАЇНА 

 

Бородянський сказав, яка відповідальність 

передбачена за дезінформацію 

Законопроєкт про дезінформацію не 

передбачає ув'язнення, а кримінальна 

відповідальність наступає після висновку 

ЄСПЛ та передбачає лише суспільно-корисні 

роботи.

 

 

В Україні стали відкритими дані про 

координати земельних ділянок 

Інформація про межі земельних ділянок 

(координати поворотних точок) із 2 січня 2020 

року перебуває у відкритому доступі для 

інженерів-землевпорядників, інженерів-

геодезистів, оцінювачів за експертною 

грошовою оцінкою та органів місцевого 

самоврядування.
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Порошенко заявляє, що кримінальні справи 

проти нього інспірує "п’ята колона" 

П’ятий Президент України, лідер партії 

"Європейська солідарність" Петро Порошенко 

заявляє, що кримінальні провадження проти 

нього інспіровані представниками "п’ятої 

колони". 

 

Уряд провів низку кадрових рішень та 

оголосив конкурси на вакантні посади 

Кабінет міністрів України призначив 

очільників Держаудиту, Державного 

космічного агентства та погодив призначення 

виконувача обов’язки ДП “Адміністрація 

морських портів України”.

 

 

“Інформбезлад” vs свобода слова: МКМС 

спростує міфи про законопроєкт щодо 

протидії фейкам 

Міністерство культури, молоді та спорту готує 

інформаційний кейс «Дезінформація про закон 

щодо протидії дезінформації», покликаний 

розвінчати найпоширеніші міфи та негативні 

оцінки напрацьованої законодавчої ініціативи.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Deutsche Bahn офіційно повідомив про 

домовленість з Укрзалізницею 

Deutsche Bahn, домовився з українською 

стороною про співпрацю щодо надання 

підтримки Укрзалізниці.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2862639-porosenko-zaavlae-so-kriminalni-spravi-proti-nogo-inspirue-pata-kolona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2862639-porosenko-zaavlae-so-kriminalni-spravi-proti-nogo-inspirue-pata-kolona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2862610-urad-proviv-nizku-kadrovih-risen-ta-ogolosiv-konkursi-na-vakantni-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2862610-urad-proviv-nizku-kadrovih-risen-ta-ogolosiv-konkursi-na-vakantni-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2862610-urad-proviv-nizku-kadrovih-risen-ta-ogolosiv-konkursi-na-vakantni-posadi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2862369-informbezlad-vs-svoboda-slova-mkms-sprostue-mifi-pro-zakonoproekt-sodo-protidii-fejkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2862369-informbezlad-vs-svoboda-slova-mkms-sprostue-mifi-pro-zakonoproekt-sodo-protidii-fejkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2862369-informbezlad-vs-svoboda-slova-mkms-sprostue-mifi-pro-zakonoproekt-sodo-protidii-fejkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2862369-informbezlad-vs-svoboda-slova-mkms-sprostue-mifi-pro-zakonoproekt-sodo-protidii-fejkam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2862508-deutsche-bahn-oficijno-povidomiv-pro-domovlenist-z-ukrzalizniceu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2862508-deutsche-bahn-oficijno-povidomiv-pro-domovlenist-z-ukrzalizniceu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2862508-deutsche-bahn-oficijno-povidomiv-pro-domovlenist-z-ukrzalizniceu.html


 

В Україні 1 лютого стартує програма 

кредитів для мікро- та малого бізнесу 

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з 

якою програма “Доступні кредити 5-7-9%” для 

мікро- та малого бізнесу стартує з 1 лютого 

2020 року.

 

 

Уряд ініціює компенсації у разі затримки 

пенсій та зарплат - Гончарук 

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який 

передбачає здійснення компенсацій людям у 

разі затримок виплат.

 

 

Милованов назвав галузь промисловості, 

що лідирує за темпами зростання 

Виробництво будівельної продукції у 2019 році 

зросло на 20% у порівнянні із 2018 роком, що 

зробило її лідером за темпами зростання серед 

галузей промисловості.

 

 

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 

на 2020 рік 

Кабінет міністрів України затвердив бюджет 

Пенсійного фонду України на 2020 рік.
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В Україні виробництво кондитерських 

виробів із цукру зменшилось на 27% 

Виробництво кондитерських виробів із цукру у 

2019 році зменшилося на 27% порівняно із 

2018 роком, до 47 тис. тонн.

 

 

Прем'єр заявляє, що знижки на тепло - не 

разова акція 

Теплокомуненерго мають можливість робити 

знижку на тепло для населення відповідно до 

низької ціни на газ до кінця опалювального 

сезону.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

ЄСПЛ зареєстрував скаргу на затримання 

архієпископа Климента в окупованому 

Криму 

Європейський суд з прав людини зареєстрував 

скаргу, у зв'язку з затриманням російськими 

силовиками архієпископа Кримської єпархії 

Православної церкви України Климента 

весною 2019 року на автовокзалі в 

Сімферополі.

 

 

Політв’язень Шейхалієв у психлікарні має 

проблеми з тиском, але йому не 

допомагають - адвокат 

У п'ятницю в окупованому Криму адвокат 

Еміне Авамілєва заявила, що її підзахисному 

Рустему Шейхалієву, якого з 16 січня 

тримають у республіканській психіатричній 

лікарні в Сімферополі, стало недобре і йому не 

надають медичної допомоги.
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ПРАВОПОРЯДОК  

 

САП закрила справу проти ексглави 

Центрвиборчкому Охендовського 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

закрила кримінальну справу стосовно 

колишнього голови Центральної виборчої 

комісії Михайла Охендовського.

 

 

ВАКС продовжив запобіжний захід "королю 

контрабанди" Альперіну 

Вищий антикорупційний суд продовжив до 23 

березня запобіжний захід одеському 

бізнесмену Вадиму Альперіну, який 

підозрюється у справі про схеми на митниці.

 

 

ДБР заявляє, що депутати 

"Євросолідарності" порушили закон 

Народні депутати, які намагалися у п'ятницю, 

24 січня, проникнути до Державного бюро 

розслідувань, порушили законодавство.

 

 

Суд змінив Дугарь цілодобовий домашній 

арешт на нічний 

Печерський районний суд Києва обрав 

запобіжний захід у вигляді нічного 

домашнього арешту військовій медсестрі Яні 

Дугарь, яка є фігурантом справи про вбивство 

журналіста Павла Шеремета. 
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Нацбанк сказав, які купюри підробляють 

найчастіше 

Найчастіше у 2019 році підробляли банкноти 

старого зразка – номіналом 500 гривень зразка 

2006 року та 100 гривень зразка 2005 року, їх 

кількість становила близько 65% та 15% від 

загальної кількості вилучених з обігу підробок 

відповідно.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Нас 37 мільйонів? А може, 42, якщо «з 

усіма»? АНАЛІТИКА 

Не розганяйте «зраду». Якщо врахувати всіх, 

то українців буде стільки, скільки й 

прогнозувалося – 42-43 млн. А взагалі, краще 

анкетування людство поки що нічого не 

винайшло

 

 

Податкова система: весна прийде – міняти 

будемо. Що саме? АНАЛІТИКА 

У Давосі український прем’єр ділився планами 

податкового “зменшення” і “спрощення”. 

Узагальнюємо пропозиції влади, бізнесу та 

експертів

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Олені Зеленській показали ізраїльську 

систему соціалізації дітей з інвалідністю 

Перша леді України Олена Зеленська під час 

робочого візиту до Держави Ізраїль відвідала у 

Єрусалимі школу Ха-Двір ха-хадаш для учнів 

зі складними формами інвалідності.
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Українські архітектори отримали 

престижну міжнародну нагороду ФОТО 

Архітектурна студія Сергія Махна отримала 

престижну міжнародну нагороду International 

Design Awards за проєкт "Дім Шкруба" - 

будинок в українсько-японському стилі.

 

 

Український фонд стартапів відібрав 12 

претендентів, які позмагаються за $75 000 

В Українському фонді стартапів обиратимуть 

переможця серед 12 претендентів на 

отримання грантового фінансування для свого 

проєкту.

 

 

Олег Скрипка та Христина Соловій 

презентували спільний кліп ВІДЕО 

24 січня Олег Скрипка разом із Христиною 

Соловій презентували спільний кліп на пісню 

“Зима”.

 

Київ визначив лікарню, куди 

доправлятимуть пасажирів літаків з 

підозрою на коронавірус 

Епідеміологи будуть оцінювати стан здоров’я 

пасажирів літаків, якщо будуть повідомлення 

про скарги на здоров’я під час польоту, за 

підозри хворих направлятимуть до 

Олександрівської лікарні в Києві.
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SkyUp анонсував відкриття рейсів до 

островів Греції 

Український лоукостер SkyUp запускає рейси 

до грецьких островів.

 

Караванська представила у Давосі колекцію 

Ukrainian Haute Couture 

Українська дизайнерка Оксана Караванська 

представила свою колекцію Ukrainian Haute 

Couture під час Всесвітнього економічного 

форуму в Давосі.

 

Київ став 33-м серед найінстаграмніших 

місць світу 

Експерти Big 7 Travel склали список із 50 

найінстаграмніших дестинацій світу 2020 року.

 

Українську піаністку номіновано на дві 

нагороди «Греммі» 

Українська піаністка Надія Шпаченко зі США 

претендує одразу на дві нагороди однієї з 

найпрестижніших премій у сучасній музиці 

«Греммі».
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