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ТОП 

 

Послаблення карантину у квітні точно не 

буде – Шмигаль 

Уряд не планує послаблювати карантинні 

заходи у квітні, як про це повідомили деякі 

ЗМІ.

 

 

ЄС дає Україні €190 мільйонів для боротьби 

з корона вірусом 

Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро 

в рамках загального пакету допомоги країнам 

Східного Партнерства для боротьби із 

сплеском коронавірусу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001240-poslablenna-karantinu-u-kvitni-tocno-ne-bude-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001240-poslablenna-karantinu-u-kvitni-tocno-ne-bude-smigal.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001682-es-dae-ukraini-190-miljoniv-dla-borotbi-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001682-es-dae-ukraini-190-miljoniv-dla-borotbi-z-koronavirusom.html


 

Посилення карантину оскаржують у суді - 

засідання призначили на 11 травня 

Окружний адміністративний суд м.Києва 

відкрив провадження у справі про обмеження 

роботи закладів харчування та розважальних 

центрів до 24 квітня 2020 та призначив 

підготовче засідання на 11 травня. 

 

Як оцінюють президентство Порошенка і 

Зеленського експерти та суспільство 

ОПИТУВАННЯ 

Експертна спільнота і громадськість 

діаметрально протилежно оцінюють діяльність 

п’ятого і шостого президентів України Петра 

Порошенка і Володимира Зеленського.

 

 

Вбивство лідера гурту "Лесик Band": 

поліція розповіла деталі 

Поліція відкрила кримінальне провадження за 

статтею про умисне вбивство за фактом смерті 

лідера гурту "Лесик Band" Олександра Дацюка, 

який помер унаслідок ножового поранення.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Активи Іванющенка у Швейцарії 

залишаться замороженими 

Федеральний суд Швейцарії підтвердив 

попереднє рішення Федерального адмінсуду, 

згідно з яким кошти та активи олігарха Юрія 

Іванющенка були заморожені урядом 

Швейцарії після падіння режиму Віктора 

Януковича у лютому 2014 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001511-posilenna-karantinu-oskazuut-u-sudi-zasidanna-priznacili-na-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001511-posilenna-karantinu-oskazuut-u-sudi-zasidanna-priznacili-na-11-travna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001255-ak-ocinuut-prezidentstvo-porosenka-i-zelenskogo-eksperti-ta-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001255-ak-ocinuut-prezidentstvo-porosenka-i-zelenskogo-eksperti-ta-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001255-ak-ocinuut-prezidentstvo-porosenka-i-zelenskogo-eksperti-ta-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001255-ak-ocinuut-prezidentstvo-porosenka-i-zelenskogo-eksperti-ta-suspilstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001142-vbivstvo-lidera-gurtu-lesik-band-policia-rozpovila-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001142-vbivstvo-lidera-gurtu-lesik-band-policia-rozpovila-detali.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001648-aktivi-ivanusenka-u-svejcarii-zalisatsa-zamorozenimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001648-aktivi-ivanusenka-u-svejcarii-zalisatsa-zamorozenimi.html


 

Японія передасть Україні противірусний 

препарат, ефективний у лікуванні COVID-

19 

Японія безкоштовно передасть Україні 

лікарський препарат «Авіган», який вже довів 

свою ефективність проти грипу нового типу, і 

може бути ефективним у лікуванні COVID-19.

 

Росія має забезпечити ОБСЄ 

безперешкодний доступ до окупованого 

Донбасу – Боррель 

Росія та збройні формування, яких вона 

підтримує, мають надати безпечний та 

безперешкодний доступ для ОБСЄ, 

міжнародних неурядових і гуманітарних 

організацій до тимчасово не підконтрольних… 

 

Росії не вдасться уникнути відповідальності 

за МН17 – постпред України при ООН 

(ЕКСКЛЮЗИВ) 

Росія вкотре намагалася використати 

майданчик ООН, аби завадити правосуддю 

щодо збитого над Україною пасажирського 

літака рейсу MH17, однак отримала 

попередження, що їй не вдасться уникнути 

відповідальності за цей злочин. 

 

Україна передала Італії п’ять тонн 

дезінфікуючих засобів 

П’ять тонн дезінфікуючої рідини відправили 

літаком Національної гвардії до Риму у середу 

зранку.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000823-aponia-peredast-ukraini-protivirusnij-preparat-efektivnij-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000823-aponia-peredast-ukraini-protivirusnij-preparat-efektivnij-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000823-aponia-peredast-ukraini-protivirusnij-preparat-efektivnij-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000823-aponia-peredast-ukraini-protivirusnij-preparat-efektivnij-u-likuvanni-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001658-rosia-mae-zabezpeciti-obse-bezpereskodnij-dostup-do-okupovanogo-donbasu-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001658-rosia-mae-zabezpeciti-obse-bezpereskodnij-dostup-do-okupovanogo-donbasu-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001658-rosia-mae-zabezpeciti-obse-bezpereskodnij-dostup-do-okupovanogo-donbasu-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001658-rosia-mae-zabezpeciti-obse-bezpereskodnij-dostup-do-okupovanogo-donbasu-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001643-rosii-ne-vdastsa-uniknuti-vidpovidalnosti-za-mn17-postpred-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001643-rosii-ne-vdastsa-uniknuti-vidpovidalnosti-za-mn17-postpred-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001643-rosii-ne-vdastsa-uniknuti-vidpovidalnosti-za-mn17-postpred-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001643-rosii-ne-vdastsa-uniknuti-vidpovidalnosti-za-mn17-postpred-ukraini-pri-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000995-ukraina-peredala-italii-pat-ton-dezinfikuucih-zasobiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000995-ukraina-peredala-italii-pat-ton-dezinfikuucih-zasobiv.html


 

Таїланд продовжив візи всім іноземцям до 

30 квітня 

Прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча в 

середу, 8 квітня, ухвалив рішення щодо 

автоматичного продовження віз для іноземців, 

які перебувають у країні, до 30 квітня.

 

КОРОНАВІРУС 

 

В Україні зареєстрували 1668 випадків 

COVID-19, летальних - 52 

За даними Центру громадського здоров’я, 

станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 

лабораторно підтверджених випадків COVID-

19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За 

добу було зафіксовано 206 нових випадків.

 

 

Додаток «Дій Вдома» буде за вами стежити. 

Але, звісно, якщо ви погодитесь 

АНАЛІТИКА 

В Україні розроблено програму для контролю 

людей, які мають пройти обсервацію. 

Закордоном такий софт діє значно «гостріше», 

але й ефективніше

 

 

Дезінфекція щодня, маски та рукавички: як 

доглядати за хворим з COVID-19 вдома 

Центр громадського здоров'я оприлюднив 

правила догляду за хворим на COVID-19 в 

домашніх умовах.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3001603-tailand-prodovziv-vizi-vsim-inozemcam-do-30-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3001603-tailand-prodovziv-vizi-vsim-inozemcam-do-30-kvitna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000966-v-ukraini-zareestruvali-1668-vipadkiv-covid19-52-letalnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000966-v-ukraini-zareestruvali-1668-vipadkiv-covid19-52-letalnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001538-dodatok-dij-vdoma-bude-za-vami-steziti-ale-zvisno-akso-vi-pogodites.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001538-dodatok-dij-vdoma-bude-za-vami-steziti-ale-zvisno-akso-vi-pogodites.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001538-dodatok-dij-vdoma-bude-za-vami-steziti-ale-zvisno-akso-vi-pogodites.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001538-dodatok-dij-vdoma-bude-za-vami-steziti-ale-zvisno-akso-vi-pogodites.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001414-dezinfekcia-sodna-maski-ta-rukavicki-ak-dogladati-za-hvorim-z-covid19-vdoma.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001414-dezinfekcia-sodna-maski-ta-rukavicki-ak-dogladati-za-hvorim-z-covid19-vdoma.html


 

МОЗ затвердило рекомендації щодо 

поховання померлих від коронавірусу 

Міністерство охорони здоров'я затвердило 

рекомендації щодо безпечного поховання 

померлих від COVID-19.

 

 

Смертельні випадки від Covid-19: вчені 

назвали групи ризику 

Нове дослідження спільної групи китайських і 

американських учених показало групи ризику 

при Covid-19, а також припустило, які ознаки 

можуть бути провісниками несприятливого 

прогнозу на основі систематизації смертельних 

випадків 

 

Карантинні правила: солдати у військових 

частинах їдять по одному за столом 

Через карантинні заходи у військових частинах 

солдати приймають їжу по одному за столом.

 

До кінця квітня кількість інфікованих в 

Україні може досягти 60 тисяч — експерти 

Пік захворюваності на COVID-19 в Україні 

очікується з 14 по 23 квітня.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001404-moz-zatverdilo-rekomendacii-sodo-pohovanna-pomerlih-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001404-moz-zatverdilo-rekomendacii-sodo-pohovanna-pomerlih-vid-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000941-smertelni-vipadki-vid-covid19-vceni-nazvali-grupi-riziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000941-smertelni-vipadki-vid-covid19-vceni-nazvali-grupi-riziku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001554-karantinni-pravila-soldati-u-vijskovih-castinah-idat-po-odnomu-za-stolom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001554-karantinni-pravila-soldati-u-vijskovih-castinah-idat-po-odnomu-za-stolom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000798-do-kinca-kvitna-kilkist-infikovanih-v-ukraini-moze-dosagti-60-tisac-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000798-do-kinca-kvitna-kilkist-infikovanih-v-ukraini-moze-dosagti-60-tisac-eksperti.html


УКРАЇНА 

 

Кабмін утворив Раду з питань економічного 

розвитку 

Кабінет міністрів схвалив внесений міністром 

КМУ Олегом Немчіновим проєкт постанови 

про утворення Ради з питань економічного 

розвитку України.

 

 

Епіфаній розповів Зеленському про плани 

ПЦУ на “карантинний” Великдень 

Президент України Володимир Зеленськй і 

митрополит Київський і всієї України Епіфаній 

обговорили проведення богослужінь у період 

карантину.

 

У півторамісячної дитини депутата Ганни 

Скороход виявили коронавірус 

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход разом 

із півторамісячною дитиною госпіталізовані до 

столичної лікарні, в обох підтверджено 

коронавірус.

 

 

У Сєвєродонецьку призупинили 

будівництво "стратегічного" мосту 

Призупинено роботи з будівництва-

реконструкції заплавного мосту №1, що 

знаходиться на автошляху між 

Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001248-kabmin-utvoriv-radu-z-pitan-ekonomicnogo-rozvitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001248-kabmin-utvoriv-radu-z-pitan-ekonomicnogo-rozvitku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000979-epifanij-rozpoviv-zelenskomu-pro-plani-pcu-na-karantinnij-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000979-epifanij-rozpoviv-zelenskomu-pro-plani-pcu-na-karantinnij-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000866-u-pivtoramisacnoi-ditini-deputata-ganni-skorohod-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3000866-u-pivtoramisacnoi-ditini-deputata-ganni-skorohod-viavili-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3001159-u-severodonecku-prizupinili-budivnictvo-strategicnogo-mostu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3001159-u-severodonecku-prizupinili-budivnictvo-strategicnogo-mostu.html


ЕКОНОМІКА 

 

Скорочення видатків бюджету торкнеться 

зарплат чиновників та низки заходів - 

Мінфін 

Основне скорочення видаткової частини 

Державного бюджету на 2020 рік відбудеться 

за рахунок зменшення фінансування 

фестивалів, форумів, культурних заходів, 

зарплат держчиновників та капітальних 

видатків, які не є першочерговими.

 

 

Петрашко: Очікуємо суттєве зростання 

кількості безробітних 

Кількість безробітних, які зареєстровані у 

Державній службі зайнятості, станом на 7 

квітня 2020 року становила 364 тис. осіб, на 

13% більше, ніж роком раніше, і наразі 

очікується суттєве зростання кількості 

безробітних.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Політв'язню Шумкову у російській в'язниці 

погрожують "ліквідацією" - омбудсмен 

Незаконно засудженому в РФ громадянинові 

України Олександру Шумкову у російській 

в’язниці погрожують "ліквідацією".

 

 

Понад 14 тисяч українців звернулися по 

допомогу в рамках програми "Захист" – 

МЗС (ІНФОГРАФІКА) 

По допомогу до закордонних дипломатичних 

установ України у зв’язку з поширенням 

коронавірусу та у рамках програми "Захист" 

звернулися 14 325 громадян.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001412-skorocenna-vidatkiv-budzetu-torknetsa-zarplat-cinovnikiv-ta-nizki-zahodiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001412-skorocenna-vidatkiv-budzetu-torknetsa-zarplat-cinovnikiv-ta-nizki-zahodiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001412-skorocenna-vidatkiv-budzetu-torknetsa-zarplat-cinovnikiv-ta-nizki-zahodiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3001412-skorocenna-vidatkiv-budzetu-torknetsa-zarplat-cinovnikiv-ta-nizki-zahodiv-minfin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001469-petrasko-ocikuemo-sutteve-zrostanna-kilkosti-bezrobitnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001469-petrasko-ocikuemo-sutteve-zrostanna-kilkosti-bezrobitnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001574-politvaznu-sumkovu-u-rosijskij-vaznici-pogrozuut-likvidacieu-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001574-politvaznu-sumkovu-u-rosijskij-vaznici-pogrozuut-likvidacieu-ombudsmen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001666-ponad-14-tisac-ukrainciv-zvernulisa-po-dopomogu-v-ramkah-programi-zahist-mzs.html


 

 

Окупанти “шиють” тероризм ще одному 

кримському татарину 

Фігуранту третьої бахчисарайської групи 

«справи Хізб ут-Тахрір» Рустему 

Сейтмеметову після проведення з ним слідчих 

дій було висунуто обвинувачення у тероризмі. 

Обвинувачений свою провину заперечує.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

"Драконівські" ціни на маски: АМКУ 

взявся за аптеки Києва та області 

Київське обласне територіальне відділення 

Антимонопольного комітету України (АМКУ) 

наразі розглядає справу щодо підвищення цін 

на одноразові медичні маски проти 18 

найбільших аптечних мереж Києва ...

 

Адвокати Порошенка прокоментували 

ініційовані Венедіктовою справи  

Ініційована генеральним прокурором Іриною 

Венедіктовою кримінальна справа проти 

п’ятого Президента України Петра Порошенка 

щодо призначення ним суддів Верховного суду 

є продовженням традиції його політичних 

переслідувань.

 

 

КСУ взявся за скаргу "кримської 

прокурорші" Поклонської 

Конституційний Суд розглядає конституційну 

скаргу колишнього "прокурора" Криму Наталії 

Поклонської.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001669-okupanti-siut-terorizm-se-odnomu-krimskomu-tatarinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001669-okupanti-siut-terorizm-se-odnomu-krimskomu-tatarinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001274-drakonivski-cini-na-maski-amku-vzavsa-za-apteki-kieva-ta-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001274-drakonivski-cini-na-maski-amku-vzavsa-za-apteki-kieva-ta-oblasti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001596-advokati-porosenka-prokomentuvali-inicijovani-venediktovou-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001596-advokati-porosenka-prokomentuvali-inicijovani-venediktovou-spravi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001531-ksu-vzavsa-za-skargu-krimskoi-prokurorsi-poklonskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3001531-ksu-vzavsa-za-skargu-krimskoi-prokurorsi-poklonskoi.html


 

Кіберполіція виявила сотні шахрайських 

інтернет-посилань та фейків про 

коронавірус 

Під час моніторингу глобальної мережі 

кіберполіція заблокувала 157 шахрайських 

інтернет-посилань та виявила 267 фактів 

розповсюдження фейків, пов’язаних з 

коронавірусом.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

16335 правок до одного закону: як подолати 

“парламентський спам” АНАЛІТИКА 

Обвал правок до “антиколомойського” закону 

– поза межами здорового глузду і людської 

порядності. Але розуміння цього замало. Треба 

щось робити.

 

 

Крім хворих, треба тестувати професійні 

групи – лікарів, поліцейських, продавців - 

Людмила Мухарська, лікар-епідеміолог 

(Інтерв’ю) 

Інформації про коронавірус все більше, а 

питань у населення не меншає. Деякі дані 

взагалі заплутують: чому роблять одне, а вчора 

казали геть інше?

 

 

Нас врятують людяність і милосердя 

Ініціативна група «Першого грудня» 

звернулася до українців

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001576-kiberpolicia-viavila-sotni-sahrajskih-internetposilan-ta-fejkiv-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001576-kiberpolicia-viavila-sotni-sahrajskih-internetposilan-ta-fejkiv-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001576-kiberpolicia-viavila-sotni-sahrajskih-internetposilan-ta-fejkiv-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001576-kiberpolicia-viavila-sotni-sahrajskih-internetposilan-ta-fejkiv-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001316-16335-pravok-do-1go-zakonu-ak-podolati-parlamentskij-spam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3001316-16335-pravok-do-1go-zakonu-ak-podolati-parlamentskij-spam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001280-ludmila-muharska-likarepidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001280-ludmila-muharska-likarepidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001280-ludmila-muharska-likarepidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3001280-ludmila-muharska-likarepidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001017-nas-vratuut-ludanist-i-miloserda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001017-nas-vratuut-ludanist-i-miloserda.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

За час карантину в Україні одружилися 

понад 5 тисяч пар  

В Україні протягом карантину одружилися 5 

138 пар, а розірвали шлюб - 1 753. 

 

В Україні запустили електронний 

студентський квиток 

У мобільному додатку "Дія" Міністерства 

цифрової трансформації України тепер є і 

електронний студентський.

 

 

Пенсіонерам 80+ почали виплачувати 

додаткові 500 гривень 

Пенсійний фонд України розпочав виплати 

щомісячних компенсацій 80-річним 

пенсіонерам у розмірі до 500 гривень.

 

 

На час карантину переселенцям спростили 

надання допомоги 

Кабінет міністрів спростив отримання адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам на 

період карантину.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001583-za-cas-karantinu-v-ukraini-odruzilisa-ponad-5-tisac-par.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001583-za-cas-karantinu-v-ukraini-odruzilisa-ponad-5-tisac-par.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001545-pensioneram-80-pocali-viplacuvati-dodatkovi-500-griven.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001534-na-cas-karantinu-pereselencam-sprostili-nadanna-dopomogi.html


 

Всеукраїнська рада церков пропонує свій 

порядок богослужінь на час карантину 

Всеукраїнська рада церков і релігійних 

організацій направила Прем’єр-міністру та 

МВС пропозиції щодо організації богослужінь 

на час карантину. 

 

У дніпровському музеї розкажуть, чи 

кохали українські гетьмани 

Фахівці Дніпропетровського національного 

історичного музею ім. Д. Яворницького у 

четвер, 9 квітня, проведуть онлайн-лекцію "Чи 

кохали українські гетьмани? Як почуття здатні 

змінити хід історії".

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3001672-vseukrainska-rada-cerkov-proponue-svij-poradok-bogosluzin-na-cas-karantinu.html
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https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3001558-u-dniprovskomu-muzei-rozkazut-ci-kohali-ukrainski-getmani.html

