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ТОП 

 

Єрмак заявив, що причетні до втручання у 

вибори в США будуть притягнуті до 

відповідальності 

Українська влада зробить усе від неї залежне, 

аби причетні до втручання у вибори в США 

особи були притягнуті до відповідальності.

 

Ціни на газ у платіжках знизяться на 

третину - нарада у Президента 

Президент України Володимир Зеленський 

провів енергетичну нараду за участю членів 

Кабінету Міністрів, представників НКРЕКП, 

очільника НАК «Нафтогаз України» та 

профільних фахівців, на якій було ухвалене 

рішення про зменшення ціни на газ нижче 

ринкової.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170405-ermak-zaaviv-so-pricetni-do-vtrucanna-u-vibori-v-ssa-budut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170405-ermak-zaaviv-so-pricetni-do-vtrucanna-u-vibori-v-ssa-budut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170405-ermak-zaaviv-so-pricetni-do-vtrucanna-u-vibori-v-ssa-budut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170405-ermak-zaaviv-so-pricetni-do-vtrucanna-u-vibori-v-ssa-budut-pritagnuti-do-vidpovidalnosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170205-cini-na-gaz-u-platizkah-znizatsa-na-tretinu-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170205-cini-na-gaz-u-platizkah-znizatsa-na-tretinu-narada-u-prezidenta.html


 

 

Американці про вирок генералу Назарову: 

це заподіяння шкоди самим собі 

Генерали й дипломати США вважають 

рішення суду щодо збитого літака Іл-76 

невиправданим

 

 

Трамп&Янукович: такі несхожі близнюки 

Чому безграмотність та агресивна дурість не 

можуть керувати країною? Україна, а тепер ще 

й США, це переконливо продемонстрували

 

 

В Україні вироблятимуть вакцини проти 

грипу та COVID-19 від Sinovac 

Група фармацевтичних компаній “Лекхім” 

домовилася з китайською компанією Sinovac 

Biotech про виробництво на українських 

потужностях двох вакцин: від грипу та від 

COVID-19

 

Після 24 січня карантин не скасують: 

роз’яснення Кабміну 

В Україні після припинення дії посилених 

карантинних обмежень з 25 січня карантин і 

режим надзвичайної ситуації не буде 

скасований та діятиме до 28 лютого 2021 року. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170042-amerikanci-pro-virok-generalu-nazarovu-ce-zapodianna-skodi-samim-sobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170042-amerikanci-pro-virok-generalu-nazarovu-ce-zapodianna-skodi-samim-sobi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170277-trampanukovic-taki-neshozi-bliznuki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170277-trampanukovic-taki-neshozi-bliznuki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170151-v-ukraini-viroblatimut-vakcini-proti-gripu-ta-covid19-vid-sinovac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170151-v-ukraini-viroblatimut-vakcini-proti-gripu-ta-covid19-vid-sinovac.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169922-pisla-24-sicna-karantin-ne-skasuut-rozasnenna-kabminu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169922-pisla-24-sicna-karantin-ne-skasuut-rozasnenna-kabminu.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

COVAX: Зеленський попросив у Португалії 

сприяння в отриманні вакцин у січні-

лютому 

Президент Володимир Зеленський обговорив з 

Президентом Португальської Республіки 

Марселу Ребелу де Соузою активізацію 

торговельно-економічної співпраці, надання 

Україні вакцини проти коронавірусу через 

механізм COVAX та запросив із візитом до 

Києва.

 

 

Молдова: стратегічний вибір і тактичні 

вибори 

За підсумками візиту до Києва президента Маї 

Санду

 

 

Дозвіл на імміграцію в Україну іноземним 

інвесторам: Кабмін ухвалив постанову  

Уряд схвалив постанову, яка стосується 

можливості для іноземних інвесторів 

звернутися з клопотанням про надання дозволу 

на імміграцію в нашу країну.

 

 

Візи з Британією залишаться, але отримати 

їх стане простіше - Кулеба 

Перспектива спрощення Великою Британією 

процедури отримання українцями віз реальна, 

але про їх скасування наразі не йдеться.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170322-covax-zelenskij-poprosiv-u-portugalii-sprianna-v-otrimanni-vakcin-u-sicnilutomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170322-covax-zelenskij-poprosiv-u-portugalii-sprianna-v-otrimanni-vakcin-u-sicnilutomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170322-covax-zelenskij-poprosiv-u-portugalii-sprianna-v-otrimanni-vakcin-u-sicnilutomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170322-covax-zelenskij-poprosiv-u-portugalii-sprianna-v-otrimanni-vakcin-u-sicnilutomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170059-moldova-strategicnij-vibir-i-takticni-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170059-moldova-strategicnij-vibir-i-takticni-vibori.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170236-dozvil-na-immigraciu-v-ukrainu-inozemnim-investoram-kabmin-uhvaliv-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170236-dozvil-na-immigraciu-v-ukrainu-inozemnim-investoram-kabmin-uhvaliv-postanovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170015-vizi-z-britanieu-zalisatsa-ale-otrimati-ih-stane-prostise-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170015-vizi-z-britanieu-zalisatsa-ale-otrimati-ih-stane-prostise-kuleba.html


 

Берлін закликає використати перемир’я для 

просування «Мінська» 

Перемир’я на Донбасі, яке здебільшого 

підтримується з літа, має бути використано для 

досягнення політичних цілей врегулювання, 

зокрема, повернення Україною контролю над 

власною ділянкою кордону.

КОРОНАВІРУС 

 

Степанов: Якщо Sinovac не покаже 

ефективність до 70% - договору не буде 

Україна заклала вимоги до ефективності 

вакцини від коронавірусної хвороби, яку 

планує закуповувати у компанії Sinovac, на 

рівні 70%.

 

 

В Україні зафіксували 6 409 випадків 

COVID-19 за добу 

В Україні станом на 13 січня лабораторно 

підтверджено – 1 130 839 випадків COVID-19, 

з них за добу – 6 409. 

 

МОЗ назвало регіони з найвищим 

показником захворюваності на COVID-19 

Станом на 13 січня найвищий показник 

захворюваності на COVID-19 зафіксовано в 

Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, 

Київській та Луганській областях, а також у 

Києві.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170338-berlin-zaklikae-vikoristati-peremira-dla-prosuvanna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170338-berlin-zaklikae-vikoristati-peremira-dla-prosuvanna-minska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169842-stepanov-akso-sinovac-ne-pokaze-efektivnist-do-70-dogovoru-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169842-stepanov-akso-sinovac-ne-pokaze-efektivnist-do-70-dogovoru-ne-bude.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169806-v-ukraini-zafiksuvali-6-409-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169806-v-ukraini-zafiksuvali-6-409-vipadkiv-covid19-za-dobu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169894-moz-nazvalo-regioni-z-najvisim-pokaznikom-zahvoruvanosti-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3169894-moz-nazvalo-regioni-z-najvisim-pokaznikom-zahvoruvanosti-na-covid19.html


УКРАЇНА 

 

Закон про військово-цивільні адміністрації 

опублікували в «Голосі України» 

Закон про правопорядок утворення військово-

цивільних адміністрацій в ОТГ офіційно 

опубліковано в газеті Верховної Ради «Голос 

України». Він набуде чинності 14 січня.

 

 

КВУ підрахував, скільки законів ухвалили 

голосами монобільшості 

Народні депутати від парламентської фракції 

"Слуга народу" минулого року забезпечили 

226 голосів тільки за 16% ухвалених 

Верховною Радою законів. 

 

 

Зеленський підписав закон про зняття 

вікових обмежень для держслужбовців 

Президент Володимир Зеленський підписав 

Закон «Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо зняття вікових 

обмежень для роботи на державній службі».

 

 

«Слуги народу» 25 січня вирішать, чи 

висувати Вітренка у міністри  

Народні депутати від "Слуги народу" на 

засіданні фракції 25 січня вирішать, чи 

повторно подаватимуть кандидатуру Юрія 

Вітренка на посаду міністра енергетики.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3169973-zakon-pro-vijskovocivilni-administracii-opublikuvali-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3169973-zakon-pro-vijskovocivilni-administracii-opublikuvali-v-golosi-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170096-kvu-pidrahuvav-skilki-zakoniv-uhvalili-golosami-monobilsosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170096-kvu-pidrahuvav-skilki-zakoniv-uhvalili-golosami-monobilsosti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170330-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-znatta-vikovih-obmezen-dla-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170330-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-znatta-vikovih-obmezen-dla-derzsluzbovciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170377-slugi-narodu-25-sicna-virisat-ci-visuvati-vitrenka-u-ministri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170377-slugi-narodu-25-sicna-virisat-ci-visuvati-vitrenka-u-ministri.html


 

Україна відправить нову групу миротворців 

до Косова – Зеленський підписав указ 

Президент Володимир Зеленський підписав 

указ про направлення українських військових 

до Сербії для участі в місії ООН у справах 

тимчасової адміністрації в Косово.

 

 

Коронавірус vs медреформа: на Банковій 

пояснили, що змінила пандемія 

Медична реформа в Україні має бути 

продовжена, але з урахуванням викликів 

пандемії коронавірусу та з обов’язковими 

стимулами для медичних працівників.

 

 

Тупицький чекає, що в аеропорту йому 

влаштують «шоу з підозрою» 

Голова Конституційного суду Олександр 

Тупицький заявляє, що сьогодні після 

прильоту в Україну в аеропорту йому мають 

вручити повідомлення про підозру.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Ціни на газ у платіжках знизяться на 

третину - нарада у Президента 

Президент України Володимир Зеленський 

провів енергетичну нараду за участю членів 

Кабінету Міністрів, представників НКРЕКП, 

очільника НАК «Нафтогаз України» та 

профільних фахівців, на якій було ухвалене 

рішення про зменшення ціни на газ нижче 

ринкової.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170248-ukraina-vidpravit-novu-grupu-mirotvorciv-do-kosovo-zelenskij-pidpisav-ukaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170248-ukraina-vidpravit-novu-grupu-mirotvorciv-do-kosovo-zelenskij-pidpisav-ukaz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170314-koronavirus-vs-medreforma-na-bankovij-poasnili-so-zminila-pandemia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170314-koronavirus-vs-medreforma-na-bankovij-poasnili-so-zminila-pandemia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170232-tupickij-cekae-so-v-aeroportu-jomu-vlastuut-sou-z-pidozrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3170232-tupickij-cekae-so-v-aeroportu-jomu-vlastuut-sou-z-pidozrou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170205-cini-na-gaz-u-platizkah-znizatsa-na-tretinu-narada-u-prezidenta.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170205-cini-na-gaz-u-platizkah-znizatsa-na-tretinu-narada-u-prezidenta.html


 

Інфляція у грудні 2020 становила 5% - 

Нацбанк 

У грудні 2020 року споживча інфляція 

прискорилася до 5% у річному вимірі, що 

відповідає цілям грошово-кредитної 

(монетарної) політики Національного банку.

 

 

Кувейт вивчає можливість імпорту та 

налагодження виробництва в Україні 

власних солодощів 

Кувейт вивчає можливість постачання в нашу 

державу власних солодощів та їх виробництва 

на території нашої держави. 

 

 

Торік 65% імпорту електроенергії в Україну 

припало на словацький напрямок 

У 2020 році найбільша частка імпорту припала 

на Словаччину - за цим напрямком в Україну 

надійшло 1,47 млрд кВт-год., або 64,5% від 

загального обсягу електроенергії.

 

 

Програмою доступних кредитів вже може 

користуватися й середній бізнес – Петрашко 

Державною програмою «5-7-9%» з 2021 року 

може користуватися і середній бізнес. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169930-inflacia-u-grudni-2020-stanovila-5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169930-inflacia-u-grudni-2020-stanovila-5.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170260-kuvejt-vivcae-mozlivist-importu-ta-nalagodzenna-virobnictva-v-ukraini-vlasnih-solodosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170260-kuvejt-vivcae-mozlivist-importu-ta-nalagodzenna-virobnictva-v-ukraini-vlasnih-solodosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170260-kuvejt-vivcae-mozlivist-importu-ta-nalagodzenna-virobnictva-v-ukraini-vlasnih-solodosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170260-kuvejt-vivcae-mozlivist-importu-ta-nalagodzenna-virobnictva-v-ukraini-vlasnih-solodosiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170197-torik-65-importu-elektroenergii-v-ukrainu-pripalo-na-slovackij-napramok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170197-torik-65-importu-elektroenergii-v-ukrainu-pripalo-na-slovackij-napramok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169876-programou-dostupnih-kreditiv-vze-moze-koristuvatisa-j-serednij-biznes-petrasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3169876-programou-dostupnih-kreditiv-vze-moze-koristuvatisa-j-serednij-biznes-petrasko.html


 

В Україні стрімко дорожчають цукор, 

гречка та олія 

Серед бакалійних товарів з грудня 2019 року 

по грудень 2020 року найбільше подорожчали 

цукор, гречка та олія, відповідно, на 46,2%, 

34,8% та 22,2%.

 

 

Всі овочі «борщового набору» подешевшали 

- Держстат 

З грудня 2019 року по грудень 2020 року всі 

овочі "борщового набору" подешевшали на 

6,3-42,9%.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Суд РФ продовжив на пів року арешт 

п'ятьом кримським татарам 

Південний окружний військовий суд у Ростові-

на-Дону продовжив на шість місяців - до 20 

липня 2021 року - тримання під вартою п'яти 

фігурантам другої сімферопольської «справи 

Хізб ут-Тахрір».

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Бізнес почнуть штрафувати за клієнтів без 

масок - опублікували закон 

Закон, який запроваджує штрафи для 

підприємств і бізнесу за допуск осіб без засобів 

індивідуального захисту під час дії карантину, 

оприлюднений у парламентській газеті "Голос 

України" і набуде чинності 14 січня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170389-v-ukraini-strimko-dorozcaut-cukor-grecka-ta-olia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170389-v-ukraini-strimko-dorozcaut-cukor-grecka-ta-olia.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170082-vsi-ovoci-borsovogo-naboru-podesevsali-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3170082-vsi-ovoci-borsovogo-naboru-podesevsali-derzstat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170012-sud-rf-prodovziv-na-piv-roku-arest-patom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3170012-sud-rf-prodovziv-na-piv-roku-arest-patom-krimskim-tataram.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170056-biznes-pocnut-strafuvati-za-klientiv-bez-masok-opublikuvali-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170056-biznes-pocnut-strafuvati-za-klientiv-bez-masok-opublikuvali-zakon.html


 

СБУ за рік викрила 81 організоване 

злочинне угруповання та 536 корупційних 

злочинів 

Упродовж 2020 року Служба безпеки України 

викрила 81 організоване злочинне угруповання 

(ОЗУ), із них – 17 ОЗУ, в діяльності яких брали 

участь посадовці владних структур.

 

Вбивство подружжя з Києва: 

«чорнокнижникам» змінили вироки - на 

довічне та 15 років 

Чернігівський апеляційний суд скасував вирок 

у справі про вбивство й пограбування 

"цілителями" подружжя з Києва, призначивши 

більш суворе покарання: чоловікові у вигляді 

довічного позбавлення волі, його спільниці - 15 

років ув’язнення.

СУСПІЛЬСТВО 

 

Кличко просить уряд дозволити молодшим 

класам ходити до школи 

Київський міський голова Віталій Кличко 

звернувся до Міністерства освіти і науки та 

Кабінету Міністрів з пропозицією відновити 

навчання у молодшій школі для учнів перших-

четвертих класів.

 

МКІП роз’яснило, за яких умов можлива 

ліквідація закладу культури 

Міністерство культури та інформаційної 

політики роз’яснило, за яких умов можлива 

ліквідація закладу культури.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170113-sbu-za-rik-vikrila-81-organizovane-zlocinne-ugrupovanna-ta-536-korupcijnih-zlociniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170113-sbu-za-rik-vikrila-81-organizovane-zlocinne-ugrupovanna-ta-536-korupcijnih-zlociniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170113-sbu-za-rik-vikrila-81-organizovane-zlocinne-ugrupovanna-ta-536-korupcijnih-zlociniv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3170173-vbivstvo-podruzza-z-kieva-cornokniznikam-zminili-viroki-na-dovicne-ta-15-rokiv.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3170075-klicko-prosit-urad-dozvoliti-molodsim-klasam-hoditi-do-skoli.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3170268-mkip-rozasnilo-za-akih-umov-mozliva-likvidacia-zakladu-kulturi.html


 

Київ не підвищить тариф на тепло і гарячу 

воду 

У Києві цього опалювального сезону тарифи 

на опалення та гаряче водопостачання не 

зміняться.

 

 

Ще три унікальні школи Сластіона на 

Полтавщині стали пам’ятками 

Три будівлі земських шкіл у стилі українського 

архітектурного модерну, збудовані на 

Полтавщині за проєктом українського 

архітектора Опанаса Сластіона на початку XX 

століття, отримали статус пам’яток місцевого 

значення.

 

В Українському інститути в Лондоні 

запланували нові проєкти на цей рік 

Український інститут в Лондоні в 2021 році 

реалізує три нових проєкти, спрямованих на 

популяризацію української культури в 

королівстві, та просить їх підтримати.

 

 

Українські мігранти в Латвії зможуть 

безкоштовно вакцинуватися від 

коронавірусу 

У Латвії українські мігранти, як і громадяни 

інших країн, зможуть безкоштовно 

вакцинуватися від коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3170045-kiiv-ne-pidvisit-tarif-na-teplo-i-garacu-vodu.html
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В Йорданії українці провели День казки, 

присвячений творчості Василя Симоненка 

Активісти УКЦ «Українська Хата в Йорданії» 

провели 12 січня в Аммані дитячий 

інтерактивно-пізнавальний захід «День казки», 

приурочений до дня народження українського 

поета Василя Симоненка.
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