
                           Єдина країна - Україна і світ 22.12.20 

 

 

ТОП 

 

Укртрансгаз звернувся до РНБО через 

арешт усіх рахунків та активів 

підприємства 

Оператор газових сховищ АТ "Укртрансгаз" 

звернувся до Ради національної безпеки та 

оборони через арешт усіх рахунків та активів 

підприємства.

 

 

Дубілет: Перепис населення 2001 року — це 

великий фейк 

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро 

Дубілет вважає, що "класичний" перепис 

населення 2001 року не відображає реальних 

даних про населення.
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Зеленський першим отримав ID-картку з 

електронним підписом 

Президент Володимир Зеленський першим 

отримав кваліфікований електронний підпис на 

чіп ID та отримав сучасну ID-картку.

 

 

Україна отримала тест-системи для 

виявлення коронавірусу 

В Україну доставлено тест-системи німецького 

виробництва для виявлення коронавірусу 

2019nCoV.

 

 

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали 

меморандум 

Укрзалізниця та Deutsche Bahn підписали 

меморандум про взаєморозуміння.

 

В Україні підвищили тарифи на холодну 

воду - ціна зросте на 15-20% 

Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 

рішення про підвищення тарифів на 

централізоване водопостачання та 

водовідведення для 43 підприємств.
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УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський відвідає Італію і Ватикан, де 

зустрінеться з Папою Римським 

Президент України Володимир Зеленський у 

п’ятницю, 7 лютого, здійснить візит до 

Італійської Республіки.

 

 

Україна і США ведуть діалог щодо 

контролю за торгівлею стратегічними 

технологіями 

Україна і США розпочали діалог високого 

рівня щодо контролю за торгівлею 

стратегічними технологіями, який є важливим 

для національної безпеки обох країн. 

 

Віцемаршалок Сейму Польщі не вірить у 

спільний з Україною підручник з історії 

Польща й Україна мають своє бачення 

минулого, відтак складно розраховувати на 

написання спільного підручника з історії.

 

 

МЗС засуджує черговий "вояж" німецьких 

ультраправих на окупований Донбас 

Міністерство закордонних справ України 

рішуче засуджує візит представників партії 

"Альтернатива для Німеччини" Гуннара 

Ліндеманна, Ріхарда Гретцінгера і Хеннінга 

Цоца на тимчасово окуповані українські 

території на Донбасі.
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Кібербезпека, НАТО і деокупація: Україна 

та Грузія розширять співпрацю 

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч 

з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії 

в Україні Теймуразом Шарашенідзе, на якій 

підтримав ініціативу розширити співпрацю 

між РНБО України та Радою національної 

безпеки Грузії.

БЕЗПЕКА 

 

На борту заблокованого біля берегів Японії 

лайнера перебуває 25 українців - МЗС 

На борту лайнера Diamond Princess, 

заблокованого поблизу берегів Японії через 

спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 

українців. 

 

Українців помістять на карантин після 

евакуації з Уханя 

Українських громадян, яких евакуюють з 

Китаю, розмістять в лікарнях на термін 

інкубаційного періоду коронавірусу 2019nCoV.

 

УКРАЇНА 

 

Держстат заперечує фальсифікацію даних 

про кількість населення, які озвучив 

Дубілет 

Державна служба статистики заперечує, що 

оцінка чисельності населення, проведений 

міністром Кабінету міністрів Дмитром 

Дубілетом, був зроблений шляхом звичайних 

математичних операцій.
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На 100 вакансій в Офісі генпрокурора 

претендують 773 кандидати 

Станом на 4 лютого 773 кандидати подали свої 

заяви на 100 вакантних посад в Офісі 

Генерального прокурора.

 

 

Дубілет витрачає на себе близько $3 тисяч у 

місяць 

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро 

Дубілет в місяць на свої потреби витрачає 

близько трьох тисяч доларів.

 

А яка вона, середня зарплата, від якої 

залежатимуть зарплати міністрів? 

АНАЛІТИКА 

У грудні середня зарплата в Україні склала 

понад 12 тисяч гривень. На дві тисячі більше, 

до речі, ніж в листопаді. Теж премії…

 

У Криму активісту Приходьку продовжили 

арешт до квітня 

В окупованому Росією Криму проукраїнському 

активісту Олегу Приходьку продовжили 

термін тримання в СІЗО до 10 квітня.
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Група "Першого грудня": Українською 

елітою мають бути "прагматичні ідеалісти" 

Україні потрібні еліти, які поєднували би 

високий професіоналізм і політичну й особисту 

доброчесність. У їхній системі цінностей на 

першому місці має бути людська гідність.

ЕКОНОМІКА 

 

Зеленський знайшов, куди направити $2,9 

мільярда Газпрому 

Президент України Володимир Зеленський 

запропонував направити 2,9 мільярда доларів, 

які "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" у 

рамках виконання рішення Стокгольмського 

арбітражу, на реалізацію інфраструктурних 

проєктів та розвиток медицини.

 

 

Південмаш пояснив, чому закуповує 

алюміній у Росії 

Державне підприємство "Виробниче 

об’єднання Південний машинобудівний завод 

імені О.М. Макарова" (Південмаш) пояснило, 

чому в січні 2020 року уклали з ТОВ 

"Промислове забезпечення "Альфа-Металл" 

(Росія) угоду про постачання алюмінію на 

42,90 млн грн.

 

 

Зеленський пропонує дати можливість 

власникам узаконити нелегальні НПЗ 

Президент України Володимир Зеленський 

закликав правоохоронні органи звернути увагу 

на роботу всіх незаконних нафтопереробних 

заводів (НПЗ), але спочатку пропонує надати 

можливість власникам таких НПЗ узаконити 

свій бізнес. 
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Міжнародні резерви України сягнули 

найвищого рівня з листопада-2012 

Міжнародні резерви України у січні 2020 року 

зросли до $26,3 млрд - найвищого рівня з 

листопада 2012 року.

 

 

У завод кормових добавок на Львівщині 

інвестують $20 мільйонів 

У Буську біля Львова інвестори з України і 

Нідерландів збудують завод із виготовлення 

кормових добавок та тваринних жирів. 

Інвестиції складуть 20 млн доларів США.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Справа Шеремета: суд продовжив нічний 

арешт Дугарь 

Печерський районний суд Києва продовжив 

запобіжний захід у вигляді нічного 

домашнього арешту військовій медсестрі Яні 

Дугарь, яка є фігурантом справи про вбивство 

журналіста Павла Шеремета.

 

 

Справа Шеремета: суд залишив Антоненка 

під вартою ще на два місяці 

Печерський районний суд Києва залишив під 

вартою до 3 квітня Андрія Антоненка, який є 

підозрюваним у справі вбивства журналіста 

Павла Шеремета. 
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За фігуранта справи ―Краяна‖ внесли 15,8 

мільйона застави 

За ексдепутата Олександра Дубового, якого 

НАБУ і САП вважають основним 

підозрюваним у справі про придбання мерією 

Одеси за завищеною ціною будівлі заводу 

“Краян”, внесли заставу, встановлену ВАКС.

 

 

Труба через суд намагається повернутися у 

крісло директора ДБР 

Ексдиректор Державного бюро розслідування 

Роман Труба звернувся до Окружного 

адміністративного суду Києва з позовом через 

своє звільнення та просить поновити його на 

посаді.

 

СБУ блокувала постачання в армію 

несправної бронетехніки 

Служба безпеки України завадила поставкам 

несправної бронетехніки до Збройних сил 

України.

 

 

Служба безпеки викрила шахрайську схему 

в КМДА 

Співробітники Служби безпеки України 

викрили та припинили багатомільйонну 

шахрайську схему, організовану посадовими 

особами КМДА.
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ЕКСКЛЮЗИВ 

 

На 6-й рік війни нам нарешті треба сісти й 

відпрацювати єдину стратегію повернення 

окупованих територій - Антон Кориневич, 

Постійний представник президента України 

в АР Крим (ІНТЕРВ'Ю) 

Інтерв'ю з Постійним представником президента 
України в Автономній Республіці Крим Антоном 
Кориневичем, яке сьогодні пропонуємо, відбулося 
одразу після …

  

 

Перспективи єдиної ―платіжки‖ за газ: хто, 

кому, за що (АНАЛІТИКА) 

Ще – буде нова ціна. А також - уже понад 400 

юросіб “застовбили” за собою право продавати 

“блакитне” паливо. Поміж них – навіть 

“Укрпошта”…

 

 

МН17: Чи не перетворять росіяни суд на 

шоу? АНАЛІТИКА 

Чому підозрюваний Пулатов вирішив долучитися 

до судового процессу. Наприкінці січня стало 

відомо, що один із чотирьох підозрюваних у 

справі МН17 хоче долучитися до судового 

процесу. 

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

У Києві на карантин закрили 182 школи 

У Києві повністю припинили заняття у 182 

школах та в окремих класах 49 шкіл.
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Адаптована версія ―Скаженого весілля‖ 

очолила литовський прокат 

Адаптована версія української комедії 

“Скажене весілля”, прем’єра якої 31 січня 

відбулася у Литві, вийшла на перше місце 

кінопрокатного рейтингу країни. 

 

 

Власник месенджера Viber відкриє центр 

досліджень у Києві 

Японська компанія Rakuten, яка володіє 

месенджером Viber, відкриє центр досліджень 

у Києві.

 

 

Koktebel Jazz Festival переїжджає до 

Скадовська 

На Херсонщині у Скадовську цьогоріч 

планують провести джазовий фестиваль 

Koktebel Jazz Festival.

 

 

У Карпатах випало до 1,2 метра снігу 

В Івано-Франківській області, в гірських 

районах, сніговий покрив сягає 1,2 м.
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Україна – на 107 позиції у рейтингу 

найдорожчих країн світу 

У рейтингу найдорожчих для проживання 

країн світу Україна посіла 107 місце серед 132 

позицій. 

 

 

До Українського культурного фонду подали 

34 туристичні проєкти 

Український культурний фонд (УКФ) 

оприлюднив реєстр заявок за програмою 

"Культура. Туризм. Регіони". 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 
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