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ТОП 

 

Зеркаль призначили радником голови 

правління Нафтогазу 

Олена Зеркаль, яка раніше працювала 

заступник міністра закордонних справ, 

призначена радником голови правління НАК 

"Нафтогаз України".

 

 

Засідання у Мінську: у Кучми розповіли, 

про що домовилися 

Під час засідання Тристоронньої контактної 

групи з урегулювання ситуації на Сході 

України у Мінську наголошувалося, що 

безпекова ситуація на Донбасі залишається 

складною.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865034-zerkal-priznacili-radnikom-golovi-pravlinna-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865034-zerkal-priznacili-radnikom-golovi-pravlinna-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865034-zerkal-priznacili-radnikom-golovi-pravlinna-naftogazu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865565-zasidanna-u-minsku-u-kucmi-rozpovili-pro-so-domovilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865565-zasidanna-u-minsku-u-kucmi-rozpovili-pro-so-domovilisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865565-zasidanna-u-minsku-u-kucmi-rozpovili-pro-so-domovilisa.html


 

Кабмін погодив звільнення керівника 

Укрзалізниці Кравцова 

Кабінет міністрів погодив звільнення голови 

правління АТ “Укрзалізниця” Євгена 

Кравцова. 

 

Уряд призначив голову Держкіно 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про 

призначення на посаду голови Державного 

агентства України з питань кіно Марини 

Кудерчук.

 

 

Законопроєкт "Про медіа" розширює 

повноваження Нацради - Ткаченко 

Законопроєкт № 2693 "Про медіа" передбачає 

визначення статусу Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення та значне 

розширення її повноважень. 

 

Податок для Netflix, Google та Apple: у Раді 

не хочуть затягувати із розглядом 

ЕКСКЛЮЗИВ 

У Верховній Раді ще не визначити дати 

розгляду законопроєкту щодо запровадження 

20% ПДВ на послуги від компаній-

нерезидентів України, зокрема Google, Apple і 

Netflix, у профільному комітеті та на 

пленарному засіданні, але водночас ...

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865291-kabmin-pogodiv-zvilnenna-kerivnika-ukrzaliznici-kravcova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865291-kabmin-pogodiv-zvilnenna-kerivnika-ukrzaliznici-kravcova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865291-kabmin-pogodiv-zvilnenna-kerivnika-ukrzaliznici-kravcova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865226-urad-priznaciv-golovu-derzkino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865226-urad-priznaciv-golovu-derzkino.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865117-zakonoproekt-pro-media-rozsirue-povnovazenna-nacradi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865117-zakonoproekt-pro-media-rozsirue-povnovazenna-nacradi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865117-zakonoproekt-pro-media-rozsirue-povnovazenna-nacradi-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865509-podatok-dla-netflix-google-ta-apple-u-radi-ne-hocut-zataguvati-iz-rozgladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865509-podatok-dla-netflix-google-ta-apple-u-radi-ne-hocut-zataguvati-iz-rozgladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865509-podatok-dla-netflix-google-ta-apple-u-radi-ne-hocut-zataguvati-iz-rozgladom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865509-podatok-dla-netflix-google-ta-apple-u-radi-ne-hocut-zataguvati-iz-rozgladom.html


 

На сайті Нобелівського комітету Івана 

Франка ―записали‖ громадянином Росії 

На  сайті Нобелівського комітету в інформації 

про Івана Франка, який номінувався на 

Нобелівську премію 1916 року, місцем 

проживання українського поета зазначена 

Російська Федерація.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

ПАРЄ ухвалила новий санкційний механізм 

- Україна була проти 

Парламентська асамблея Ради Європи 

ухвалила нову додаткову спільну процедуру 

реагування на серйозні порушення країнами-

членами Ради Європи своїх статутних 

зобов'язань.

 

 

Як делегація США їздила на інавгурацію 

Зеленського - оприлюднили документи 

Офіційна делегація США на чолі з тодішнім 

міністром енергетики Ріком Перрі, яка прибула 

в Київ у травні 2019 року на інавгурацію 

Президента Володимира Зеленського, 

порушувала питання боротьби з корупцією та 

проведення реформ.

 

 

В ООН підготували план гуманітарної 

допомоги для України 

Координаторка системи ООН в Україні Оснат 

Лубрані оприлюднила План гуманітарного 

реагування для України у 2020 році.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865071-na-sajti-nobelivskogo-komitetu-ivana-franka-zapisali-gromadaninom-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865071-na-sajti-nobelivskogo-komitetu-ivana-franka-zapisali-gromadaninom-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865071-na-sajti-nobelivskogo-komitetu-ivana-franka-zapisali-gromadaninom-rosii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865599-pare-uhvalila-novij-sankcijnij-mehanizm-ukrainska-storona-ne-pidtrimue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865599-pare-uhvalila-novij-sankcijnij-mehanizm-ukrainska-storona-ne-pidtrimue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865599-pare-uhvalila-novij-sankcijnij-mehanizm-ukrainska-storona-ne-pidtrimue.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865543-ak-delegacia-ssa-izdila-na-inavguraciu-zelenskogo-opriludnili-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865543-ak-delegacia-ssa-izdila-na-inavguraciu-zelenskogo-opriludnili-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2865543-ak-delegacia-ssa-izdila-na-inavguraciu-zelenskogo-opriludnili-dokumenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865348-v-oon-pidgotuvali-plan-gumanitarnoi-dopomogi-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865348-v-oon-pidgotuvali-plan-gumanitarnoi-dopomogi-dla-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865348-v-oon-pidgotuvali-plan-gumanitarnoi-dopomogi-dla-ukraini.html


 

Американська телеведуча назвала ансамбль 

Вірського російським ВІДЕО 

Еллен Дедженерес виклала відео з репетиції 

українського ансамблю у своєму Інстаграмі з 

хештегом Lookatthisrussian.

 

 

Аваков зустрівся з заступником 

держсекретаря США 

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і 

заступник Держсекретаря США Джорган 

Ендрюс під час зустрічі обговорили різні 

аспекти діяльності Нацполіції і питання її 

розбудови. 

 

ЮНІСЕФ та USAID мають намір допомогти 

Донеччині з водопостачанням 

У Краматорську міжнародні організації 

ЮНІСЕФ та USAID заявили про плани 

допомоги КП «Компанія «Вода Донбасу».

 

УКРАЇНА 

 

Зеленський розповів, як допоміг режисеру 

Ляшенку повернути захоплене рейдерами 

житло 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що Офіс протидії рейдерству працює 

результативно, і розповів про допомогу в 

поверненні захопленого рейдерами житла 

кінорежисерові Юрію Ляшенку.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2865482-amerikanska-televeduca-nazvala-ansambl-virskogo-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2865482-amerikanska-televeduca-nazvala-ansambl-virskogo-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2865482-amerikanska-televeduca-nazvala-ansambl-virskogo-rosijskim.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865588-avakov-zustrivsa-z-zastupnikom-derzsekretara-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865588-avakov-zustrivsa-z-zastupnikom-derzsekretara-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2865588-avakov-zustrivsa-z-zastupnikom-derzsekretara-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2865065-unisef-ta-usaid-maut-namir-dopomogti-doneccini-z-vodopostacannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2865065-unisef-ta-usaid-maut-namir-dopomogti-doneccini-z-vodopostacannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2865065-unisef-ta-usaid-maut-namir-dopomogti-doneccini-z-vodopostacannam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865441-zelenskij-rozpoviv-ak-dopomig-reziseru-lasenku-povernuti-zahoplene-rejderami-zitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865441-zelenskij-rozpoviv-ak-dopomig-reziseru-lasenku-povernuti-zahoplene-rejderami-zitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865441-zelenskij-rozpoviv-ak-dopomig-reziseru-lasenku-povernuti-zahoplene-rejderami-zitlo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865441-zelenskij-rozpoviv-ak-dopomig-reziseru-lasenku-povernuti-zahoplene-rejderami-zitlo.html


 

Джемілєв: У Путіна патологічний страх 

перед кримськими татарами 

Лідер кримськотатарського народу Мустафа 

Джемілєв вважає, що президент Російської 

Федерації Володимир Путін відчуває "якийсь 

патологічний страх" перед кримськими 

татарами і саме тому не бажає включати їх в 

списки обміну утримуваними особами з 

українською стороною.

 

 

В Україні створять Офіс контролю викидів 

у повітря 

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити 

Офіс контролю викидів у повітря. Ця установа 

збиратиме інформацію та здійснюватиме 

екологічний контроль у найскладніших 

промислових регіонах України.

 

 

В українських портах ліквідовують 

―морські інспекції‖ 

Уряд ухвалив рішення, яким ліквідовує 

“морські інспекції” через їхню неефективність.

 

 

Законопроєкт про медіа дозволить 

"засвітити" власників анонімних Telegram-

каналів — Ткаченко 

Положення законопроєкту "Про медіа" 

передбачають, що анонімні Telegram-канали, 

які підпадають під визначення медіа, мусять 

зазначати своїх власників.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865309-dzemilev-u-putina-patologicnij-strah-pered-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865309-dzemilev-u-putina-patologicnij-strah-pered-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865309-dzemilev-u-putina-patologicnij-strah-pered-krimskimi-tatarami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865274-v-ukraini-stvorat-ofis-kontrolu-vikidiv-u-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865274-v-ukraini-stvorat-ofis-kontrolu-vikidiv-u-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865274-v-ukraini-stvorat-ofis-kontrolu-vikidiv-u-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865178-v-ukrainskih-portah-likvidovuut-morski-inspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865178-v-ukrainskih-portah-likvidovuut-morski-inspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865178-v-ukrainskih-portah-likvidovuut-morski-inspekcii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865165-zakonoproekt-pro-media-dozvolit-zasvititi-vlasnikiv-anonimnih-telegramkanaliv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865165-zakonoproekt-pro-media-dozvolit-zasvititi-vlasnikiv-anonimnih-telegramkanaliv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865165-zakonoproekt-pro-media-dozvolit-zasvititi-vlasnikiv-anonimnih-telegramkanaliv-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865165-zakonoproekt-pro-media-dozvolit-zasvititi-vlasnikiv-anonimnih-telegramkanaliv-tkacenko.html


ЕКОНОМІКА 

 

Уряд відкриває інформацію про надра 

Уряд схвалив рішення, які сприятимуть 

оцифровуванню та відкриттю інформації про 

надра для всіх зацікавлених сторін.

 

Оржель каже, що у лютому ціна на газ знову 

може знизитися 

У лютому ціна на газ знову може знизитися 

завдяки позитивним трендам ринку.

 

 

Середня зарплата за рік зросла на 16% - 

Держстат 

Середня номінальна зарплата українців за 

грудень 2019 року була на 16% більшою за ту, 

яку вони отримали за грудень 2018 року, і 

становила 12 264 грн.

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна залишається у трійці "лідерів" за 

кількістю звернень до ЄСПЛ 

Україна залишається у трійці країн, громадяни 

яких найбільше звертаються до Європейського 

суду з прав людини.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865360-urad-vidkrivae-informaciu-pro-nadra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865360-urad-vidkrivae-informaciu-pro-nadra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865472-orzel-kaze-so-u-lutomu-cina-na-gaz-znovu-moze-znizitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865472-orzel-kaze-so-u-lutomu-cina-na-gaz-znovu-moze-znizitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865472-orzel-kaze-so-u-lutomu-cina-na-gaz-znovu-moze-znizitisa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865062-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-16-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865062-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-16-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2865062-seredna-zarplata-za-rik-zrosla-na-16-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865300-ukraina-zalisaetsa-u-trijci-lideriv-za-kilkistu-zvernen-do-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865300-ukraina-zalisaetsa-u-trijci-lideriv-za-kilkistu-zvernen-do-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865300-ukraina-zalisaetsa-u-trijci-lideriv-za-kilkistu-zvernen-do-espl.html


 

Марш гідності в Криму планується на 

травень — Джемілєв 

Марш гідності, який Меджліс 

кримськотатарського народу анонсував в 

грудні, планується на 2 травня. Маршрут поки 

що не розголошується.

 

 

Денісова відвідала ув'язненого в Грузії 

українця 

Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини Людмила Денісова відвідала у 

Кутаїсі ув'язненого за зберігання наркотичних 

речовин українця.

 

 

"Призов" кримчан до армії РФ порушує 

зобов’язання держави-окупанта — ООН 

Російська Федерація у 2019 році продовжила 

кампанію з призову мешканців Криму до своїх 

Збройних сил, що є порушенням її зобов'язань 

окупаційної держави.

 

 

Сенцов заявив, що проти нього ведеться 

інформатака 

Колишній політв'язень Кремля, український 

режисер Олег Сенцов заявив про те, що проти 

нього ведеться інформаційна атака. На його 

переконання, це говорить про те, що він діє 

правильно.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865288-mars-gidnosti-v-krimu-planuetsa-na-traven-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865288-mars-gidnosti-v-krimu-planuetsa-na-traven-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865288-mars-gidnosti-v-krimu-planuetsa-na-traven-dzemilev.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865283-denisova-vidvidala-uvaznenogo-v-gruzii-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865283-denisova-vidvidala-uvaznenogo-v-gruzii-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865283-denisova-vidvidala-uvaznenogo-v-gruzii-ukrainca.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865396-prizov-krimcan-do-armii-rf-porusue-zobovazanna-derzaviokupanta-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865396-prizov-krimcan-do-armii-rf-porusue-zobovazanna-derzaviokupanta-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2865396-prizov-krimcan-do-armii-rf-porusue-zobovazanna-derzaviokupanta-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865119-sencov-zaaviv-so-proti-nogo-vedetsa-informataka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865119-sencov-zaaviv-so-proti-nogo-vedetsa-informataka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2865119-sencov-zaaviv-so-proti-nogo-vedetsa-informataka.html


ПРАВОПОРЯДОК  

 

САП може використати матеріали пранкера 

Джокера у разі їх законності - 

Холодницький 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

готова долучати до розслідувань матеріали, 

передані пранкером Джокером, якщо вони 

відповідатимуть критеріям законності.

 

 

Росіяни та переселенці з Донбасу 

організували в Києві ―ботоферму‖ 

У Києві блоковано діяльність «ботоферми», 

яку організували громадяни РФ та переселенці 

з ОРДЛО.

 

 

Справа Мартиненка: суд відмовився 

переносити розгляд на 2,5 місяця 

Вищий антикорупційний суд продовжить 6 

лютого розгляд справи щодо незаконного 

заволодіння коштами "Енергоатому", одним із 

фігурантів якої є колишній народний депутат 

Микола Мартиненко

 

 

Захист Порошенка подає 14 позовів про 

відшкодування моральної шкоди 

Захист п’ятого президента Петра Порошенка 

подає 14 позовів про відшкодування моральної 

шкоди.
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Організатору рейдерських захоплень землі у 

Дніпрі оголосили підозру 

Організатору злочинної групи повідомлено про 

підозру через низку рейдерських захоплень 

землі на території Дніпра.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

102 роки бою під Крутами. Історична 

довідка та інфографіка АНАЛІТИКА 

29 січня 2020 року в Україні відбувається 

вшанування пам’яті Героїв Крут

 

 

Другий візит Зеленського до Польщі й 

―одинадцята заповідь‖ колишнього в’язня 

АНАЛІТИКА 

100-річчя Варшавської битви – добрий привід 

для вшануванням в Польщі діячів УНР, разом з 

якими воювали проти більшовиків

СУСПІЛЬСТВО 

 

Київ дванадцятий у світі та третій в Європі 

за кількістю заторів ТАБЛИЦЯ 

Згідно з індексом руху транспорту в 2019 році 

Київ посів 12 місце у світі та третє у Європі 

серед мегаполісів, схильних до заторів на 

дорогах.
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У прокат виходить патріотична комедія 

―Наші Котики‖ ФОТО  

У четвер, 30 січня, у широкий прокат виходить 

неполіткоректна патріотична комедія 

Володимира Тихого “Наші Котики або Як ми 

полюбили лопати в умовах обмеженої 

антитерористичної операції з елементами 

тимчасового воєнного стану”.

 

 

Майже 50% українців готові терпіти 

матеріальні труднощі заради реформ 

Серед українців зросла готовність терпіти 

певні матеріальні труднощі заради успіху 

реформ в Україні.

 

 

Дебютанти Українського балу у Відні 

вальсуватимуть під спів Христини Соловій 

Дебютанти Українського благодійного балу, 

який пройде 15 лютого у Відні, танцюватимуть 

віденський вальс під мелодію пісні "Тримай", 

яку наживо виконуватиме популярна 

українська співачка Христина Соловій.

 

 

В Укрпошті розповіли, як доставляють 

посилки з Китаю 

Доставка поштових відправлень з та в Китай 

здійснюється в штатному режимі, жодної 

небезпеки у зв'язку з поширенням нового 

коронавірусу для роботи поштових служб 

немає.
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На Прикарпатті для велотуристів створять 

мережу байк-пойнтів 

В Івано-Франківській області розпочали 

роботу над створенням Просторового плану 

розвитку транспортної велосипедної мережі.

 

 

Уряд дозволив реєстрацію за е-правами на 

авіарейси та потяги по Україні 

Кабінет міністрів підтримав впровадження 

експериментального проєкту з використання 

електронного посвідчення водія через додаток 

"ДіЯ" під час реєстрації та оформлення на 

внутрішні авіарейси та потяг.
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