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ТОП 

 

Україна оскаржила обрання росіянина 

Толстого віцепрезидентом ПАРЄ 

У Парламентській асамблеї Ради Європи 

попередньо заблокували обрання депутата 

Держдуми РФ Петра Толстого 

віцепрезидентом Асамблеї за російською 

квотою.

 

 

Українського депутата обрали 

віцепрезидентом ПАРЄ 

Голову Комітету Верховної Ради України з 

питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва 

Олександра Мережка (фракція "Слуги народу") 

обрано віцепрезидентом ПАРЄ.
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Дуда запропонував Зеленському спільно 

відзначити 100-річчя Варшавської битви 

Президент Польщі Анджей Дуда запропонував 

українському колезі Володимиру Зеленському 

спільно відзначити у серпні цього року 100-

річчя Варшавської битви, коли війська Юзефа 

Пілсудського і Симона Петлюри перемогли 

більшовиків.

 

 

КСУ відмовився розглядати закони про 

особливий статус Донбасу та амністію 

Велика палата Конституційного Суду 

відмовилася відкривати провадження щодо 

конституційності законів про особливий 

порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію 

учасників подій на Донбасі.

 

 

У Києві підтвердили випадок коронавірусу, 

але не нового 2019-nCoV 

Київський міський лабораторний центр 

зареєстрував за 4 тиждень майже 1 тисяч 

хворих на ГРВІ та грип. Серед досліджених 

зразків виявлено один випадок коронавірусу, 

який не є вірусом 2019-nCoV.

 

 

Ахметов купив найдорожчу у світі Віллу де 

Седрес у 18 тисяч квадратів — FT (ВІДЕО) 

Український мільярдер Рінат Ахметов купив 

віллу на Французькій Рив'єрі за 200 млн євро у 

італійського виробника напоїв Campari.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Посли ЄС погодили нові санкції за російські 

―вибори‖ в окупованому Криму – ЗМІ 

Посли країн ЄС у понеділок у Брюсселі 

погодили запровадження нових санкцій проти 

Росії за проведення восени 2019 року “виборів” 

в окупованому Криму.

 

 

В українській делегації розповіли про 

―амбітну мету‖ в ПАРЄ 

Постійна делегація України в Парламентській 

асамблеї Ради Європи делегація має на меті 

перейти до постмоніторингового діалогу з 

ПАРЄ. 

 

 

Україна не підтримує проєкт нового 

санкційного механізму ПАРЄ - Тарасюк 

Україна негативно оцінює наміри запровадити 

в Парламентській асамблеї Ради Європи новий 

механізм накладання санкцій на країни-члени, 

які порушують свої статутні зобов'язання.

 

 

Зеленський заявляє про зниження ―градусу 

емоцій‖ в історичних питаннях з Польщею 

Президент Володимир Зеленський наголосив, 

що Україна і Польща у своїх відносинах 

зосереджуються на об’єднавчих факторах, та 

висловив сподівання, що цього року Президент 

РП Анджей Дуда відвідає Україну. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2864061-posli-es-pogodili-novi-sankcii-za-rosijski-vibori-v-okupovanomu-krimu-zmi.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864001-ukraina-ne-pidtrimue-proekt-novogo-sankcijnogo-mehanizmu-pare-tarasuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864001-ukraina-ne-pidtrimue-proekt-novogo-sankcijnogo-mehanizmu-pare-tarasuk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2863788-zelenskij-zaavlae-pro-znizenna-gradusu-emocij-v-istoricnih-pitannah-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2863788-zelenskij-zaavlae-pro-znizenna-gradusu-emocij-v-istoricnih-pitannah-z-polseu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2863788-zelenskij-zaavlae-pro-znizenna-gradusu-emocij-v-istoricnih-pitannah-z-polseu.html


 

Агресія РФ проти України прямо пов'язана 

зі сферою відповідальності Ради Європи – 

Тарасюк 

Рада Європи має розглядати агресію РФ проти 

України як сферу своєї відповідальності щодо 

порушення на окупованих територіях прав 

людини і демократії.

 

 

В МЗС згадали українців, які ціною 

власного життя рятували людей під час 

Голокосту 

В Міністерстві закордонних справ України у 

Міжнародний день пам'яті жертв 

Голокосту згадали українців, які рятували 

євреїв від смерті, підчас ціною власного життя.

 

 

Пєсков спростовує, що Сурков відійшов від 

―питань України‖ 

Речник президента РФ Дмитро Пєсков 

спростував інформацію про зміну стратегії 

Росії щодо України і наголосив, що Владислав 

Сурков як помічник президента РФ продовжує 

займатися «питаннями України».

 

 

Сенцов у Вашингтоні закликав відключити 

Росію від системи SWIFT 

Найефективнішим кроком з боку США для 

тиску на Росію, аби примусити її зупинити 

агресію проти України та звільнити всіх 

українських полонених, стане відключення РФ 

від системи міжбанківських каналів зв'язку 

SWIFT.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2864040-agresia-rf-proti-ukraini-pramo-povazana-zi-sferou-vidpovidalnosti-radi-evropi-tarasuk.html
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УКРАЇНА 

 

Зеленський уповноважив Маркарову 

підписати листи про зміни до фінансових 

угод з ЄІБ 

Президент України Володимир Зеленський 

уповноважив міністра фінансів Оксану 

Маркарову підписати листи про зміни до 

фінансових угод з Європейським 

інвестиційним банком.

 

Новий адмінустрій: Мінрегіон опублікував 

основні норми законопроєкту 

Міністерство розвитку громад та територій 

України опублікувало основні норми 

законопроєкту "Про засади адміністративно-

територіального устрою" (№ 2804).

 

 

Зеленський вивів Вітренка з наглядової 

ради Укроборонпрому 

Президент Володимир Зеленський припинив 

повноваження виконавчого директора НАК 

"Нафтогаз України" Юрія Вітренка у складі 

наглядової ради “Укроборонпрому”.

 

 

Держенергоефективності очолить 

віцепрезидент Energy Club 

Переможцем конкурсу на посаду голови 

Державного агентства енергоефективності та 

енергозбереження став Валерій Безус, чинний 

віцепрезидент Energy Club.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2863707-zelenskij-upovnovaziv-markarovu-pidpisati-listi-pro-zmini-do-finansovih-ugod-z-eib.html
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У комітеті Ради припускають відставку 

Авакова, якщо справа Шеремета 

розвалиться 

Якщо справа про вбивство журналіста Павла 

Шеремета розвалиться, це може стати одним з 

приводів для відставки міністра внутрішніх 

справ Арсена Авакова.

 

 

Комісія з журналістської етики вимагає 

переписати "з нуля" законопроєкт про 

дезінформацію 

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) вимагає 

від уряду та Міністерства культури, молоді та 

спорту зняти з розгляду так званий 

законопроєкт щодо дезінформації та розпочати 

процес підготовки законодавчих змін з нуля. 

 

Активісти КримSOS відправили 

"несвяткові подарунки" Путіну (ФОТО) 

У понеділок активісти громадської організації 

КримSOS провели в Києві чергову акцію, 

присвячену порушенню прав людини в 

окупованому Криму, відправивши "несвяткові 

подарунки" президенту РФ Володимиру 

Путіну.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Українські євробонди придбали інвестори з 

31 країни — Маркарова 

Євробонди, які Україна випустила на 

минулому тижні, придбали 200 інвестиційних 

фондів із 31 країни.
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Нацбанк зміцнив гривню до 24,33 

Національний банк України на понеділок, 27 

січня 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні 

на 19 копійок - до 24,3301 грн за долар проти 

24,5212 грн за долар п'ятницю.

 

 

Доступні кредити від держави: ПриватБанк 

почав приймати заявки від малого бізнесу 

ПриватБанк відкрив прийом заявок 

підприємців і представників малого бізнесу на 

отримання пільгових кредитів у рамках нової 

державної програми стимулювання бізнесу 

"Доступні кредити 5-7-9%".

 

 

В Україні помітно знизились оптові ціни на 

картоплю 

В останню декаду січня оптові ціни на 

картоплю в Україні помітно знизились. 

Здешевленню сприяло сезонне зниження 

активності покупців після свят.

 

 

ВООЗ не забороняла транскордонні 

переміщення товарів через коронавірус - 

Укрпошта 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) 

не вводила заборон для переміщення товарів 

через кордони через спалах коронавірусу у 

Китаї.
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Сезон дорожніх робіт має початися 1 березня 

- Гончарук 

Комплексне дорожнє будівництво стартує в 

Україні 1 березня.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

У "бахчисарайській справі" свідок, 

прокурор і суд виступають як "трійка" - 

Мустафаєв 

Обвинувачення російської влади проти 

фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" будується 

на показаннях свідка Артикбаєва, який не є 

експертом-релігієзнавцем, а також на 

свідченнях "прихованих" свідків, які мають 

кримінальне минуле і неприязно ставляться до 

мусульман. 

 

 

Видання за архівами комуністичних 

спецслужб допоможе зруйнувати російські 

міфи про Крим 

Наукове видання “Кримськотатарський 

національний рух у 1917–1920 рр. за архівами 

комуністичних спецслужб” містить чимало 

документів, що вважалися втраченими, і є 

важливим для деконструкції російських міфів 

про Крим.

 

Чубаров каже, що дослідження про 

кримських татар запізнилося на 20-30 років 

Наукове видання “Кримськотатарський 

національний рух у 1917–1920 рр. за архівами 

комуністичних спецслужб”, яке випустив 

Галузевий державний архів СБУ, має бути 

одним з орієнтирів задля звільнення Криму і 

визначення його у складі Української держави.
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Українці на окупованому Донбасі та Криму 

зазнають утисків за етнічною ознакою - 

Денісова 

Українці на окупованих територіях Донбасу та 

Криму зазнають утисків за національною та 

етнічною приналежністю.

 

 

Слідком РФ "шиє" справу українському 

полковнику за "обстріл кладовища" 

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну 

справу проти захисника України від російської 

агресії - нібито через "прицільний обстріл з 

мінометів кладовища, розташованого в селищі 

Шахти 6/7 міста Горлівки".

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Фігурант справи Гандзюк змінив 

зовнішність і ходу, його знайшли за 

відбитками 

Фігуранта справи убивства Катерини Гандзюк 

Олексія Москаленка (Левіна) у Болгарії 

встановили за відбитками пальців, оскільки він 

змінив свою зовнішність і ходу.

 

 

Суд продовжив арешт обвинуваченому у 

вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко 

Роздільнянський райсуд Одеської області під 

головуванням Анатолія Панчука розглянув 27 

січня клопотання прокуратури і продовжив на 

60 діб термін тримання під вартою Миколи 

Тарасова, обвинуваченого у вбивстві 11-річної 

Дарини Лук'яненко.
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Податкова зменшила кількість судових 

спорів з бізнесом майже на чверть - 

Верланов 

За словами очільника ДПС України Сергія 

Верланова, кількість судових справ за участю 

ДПС у 2019 році зменшилась на 24,6% 

порівняно з 2018 роком.

 

Підозрюваному в держзраді журналісту 

Муравицькому продовжили нічний арешт 

Корольовський районний суд Житомира 

вдруге застосував до підозрюваного в 

державній зраді журналіста Василя 

Муравицького нічний домашній арешт.

 

 

Стала відома можлива причина пожежі у 

будівлі МКМС 

За попередньою інформацією, причиною 

пожежі у адмінбудівлі Міністерства культури, 

молоді і спорту стала несправність проводки.

 

 

СБУ затримала у Маріуполі 

гранатометника ―ДНР‖ 

У районі проведення операції Об’єднаних сил 

співробітники Служби безпеки України 

затримали бойовика терористичної організації 

“ДНР”, який протягом двох років обстрілював 

позиції українських військ.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Київська інфраструктура: тільки не треба 

розказувати про «визначну перемогу»! 

Що з «больовими точками» столиці – метро на 

Виноградар, Шулявським та Подільським 

мостами? Підрядники з’ясовують стосунки, а 

влада розповідає «казки»

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

"Шість мільйонів сердець": у Києві 

вшанували пам'ять жертв Голокосту 

У Колонній залі КМДА відбулася меморіальна 

церемонія "Шість мільйонів сердець", 

присвячена Міжнародному дню пам'яті жертв 

Голокосту.

 

 

МОЗ оприлюднило наказ щодо протидії 

коронавірусу в Україні 

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило 

наказ стосовно заходів щодо недопущення 

занесення і поширення на території України 

випадків захворювань спричинених новим 

коронавірусом, виявленим у місті Ухань 

(провінція Хубей, Китай).

 

 

У поліції сказали, хто обікрав авто Maruv 

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який 

обікрав машину співачки на вулиці Богдана 

Хмельницького.
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Українка Надія Шпаченко отримала 

―Греммі‖ 

Українська піаністка Надія Шпаченко 

отримала найпрестижнішу музичну нагороду 

«Греммі».

 

 

Новий Генплан Києва: які промзони і 

промрайони забудують та озеленять 

У проєкті нового Генерального плану міста 

Києва закладено зменшення площі 

промислових і комунально-складських 

територій шляхом підвищення ефективності 

використання земельних ділянок та 

виробничих фондів.

 

 

Зінченко - перший український футболіст із 

мільйоном передплатників у соцмережі 

Найдорожчий український футболіст 

Олександр Зінченко є рекордсменом і за 

кількістю передплатників у соцмережі.

 

 

Унікальний Музей дверних молотків може 

з’явитися на Дніпропетровщині 

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, 

планують облаштувати перший у світі Музей 

дверних молотків.
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