
                         Єдина країна - Дайджест 10.04.20 

 

 

ТОП 

 

У Києві не введуть комендантську годину 

У Києві не запроваджуватимуть комендантську 

годину, як у деяких регіонах України.

 

 

ДБР повідомило Чорновол про підозру в 

умисному вбивстві 

Державне бюро розслідувань повідомило 

колишньому народному депутату Тетяні 

Чорновол про підозру в умисному вбивстві 

внаслідок підпалу партійного офісу "Партії 

регіонів" у 2014 році.

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3003343-u-kievi-ne-vvedut-komendantsku-godinu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3003343-u-kievi-ne-vvedut-komendantsku-godinu-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002891-dbr-povidomilo-cornovol-pro-pidozru-v-umisnomu-vbivstvi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002891-dbr-povidomilo-cornovol-pro-pidozru-v-umisnomu-vbivstvi.html


 

Президент анонсував скорочення зарплат 

держслужбовців - "затягти паски мусять 

усі" 

Президент Володимир Зеленський висловив 

сподівання, що Верховна Рада на 

позачерговому засіданні 13 квітня ухвалить 

зміни до державного бюджету, що 

передбачають, зокрема, створення Фонду 

боротьби з коронавірусом. 

 

Зеленський сумнівається у “феномені” 

Миколаївщини - замало роблять тестів 

Президент Володимир Зеленський доручив 

негайно з'ясувати ситуацію з коронавірусом у 

Миколаївській області та пришвидшити 

забезпечення засобами захисту неопорних 

лікарень.

 

 

Я такий же, як Чорновіл - приходьте до 

мене, чекаю 

Таня була на Майдані, як і сотні тисяч 

українців - брала участь у громадських 

протестах ...

 

 

На Донбасі - 10 порушень "тиші", ЗСУ 

відповідали прицільним вогнем 

У п'ятницю, 10 квітня, збройні формування 

Російської Федерації 10 разів порушили режим 

тиші.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003338-prezident-anonsuvav-skorocenna-zarplat-usih-derzsluzbovciv-zatagti-paski-musat-usi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003338-prezident-anonsuvav-skorocenna-zarplat-usih-derzsluzbovciv-zatagti-paski-musat-usi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003338-prezident-anonsuvav-skorocenna-zarplat-usih-derzsluzbovciv-zatagti-paski-musat-usi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003338-prezident-anonsuvav-skorocenna-zarplat-usih-derzsluzbovciv-zatagti-paski-musat-usi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003061-zelenskij-sumnivaetsa-u-fenomeni-mikolaivsini-zamalo-roblat-testiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003061-zelenskij-sumnivaetsa-u-fenomeni-mikolaivsini-zamalo-roblat-testiv.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3003235-avakov-a-takoj-ze-kak-cornovol-prihodite-ko-mne-zdu.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3003235-avakov-a-takoj-ze-kak-cornovol-prihodite-ko-mne-zdu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3003281-na-donbasi-10-porusen-tisi-zsu-vidpovidali-pricilnim-vognem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3003281-na-donbasi-10-porusen-tisi-zsu-vidpovidali-pricilnim-vognem.html


 

Синод ПЦУ вирішив, як проводитиме 

Вербну неділю, Великдень та поминальні 

дні 

Православна Церква України не проводитиме 

традиційних спільних посвячень верби та 

великодніх страв у храмах та на прихрамовій 

території, а відвідування кладовищ у 

поминальні дні перенесла на 6 червня.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Коронавірус у Києві: у яких районах 

найбільше випадків 

За минулу добу на коронавірус захворіли ще 13 

киян. Найбільше випадків захворювання на 

коронавірус за добу зафіксували у 

Солом’янському районі Києва.

 

 

Глава миколаївської СБУ: Всі тести в 

області неправильні і їх треба повторити 

Начальник управління Служби безпеки 

України в Миколаївській області Віталій 

Герсак пропонує повторно перевірити зразки 

усіх хворих, у кого запідозрили коронавірус, 

бо має підстави сумніватися у правильності 

проведеного в області дослідження.

 

В українській армії зареєстрували три нові 

випадки COVID-19 

У Збройних силах України зареєстровано ще 3 

випадки зараження коронавірусом.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002566-sinod-pcu-virisiv-ak-provoditime-verbnu-nedilu-velikden-ta-pominalni-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002566-sinod-pcu-virisiv-ak-provoditime-verbnu-nedilu-velikden-ta-pominalni-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002566-sinod-pcu-virisiv-ak-provoditime-verbnu-nedilu-velikden-ta-pominalni-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3002566-sinod-pcu-virisiv-ak-provoditime-verbnu-nedilu-velikden-ta-pominalni-dni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3003056-koronavirus-u-kievi-u-akih-rajonah-najbilse-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3003056-koronavirus-u-kievi-u-akih-rajonah-najbilse-vipadkiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003253-glava-mikolaivskoi-sbu-vsi-testi-v-oblasti-nepravilni-i-ih-treba-povtoriti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003253-glava-mikolaivskoi-sbu-vsi-testi-v-oblasti-nepravilni-i-ih-treba-povtoriti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3003249-v-ukrainskij-armii-zareestruvali-tri-novi-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3003249-v-ukrainskij-armii-zareestruvali-tri-novi-vipadki-covid19.html


 

МОЗ додало до протоколу лікування 

COVID-19 новий препарат 

Міністерство охорони здоров'я оновило 

протокол лікування COVID-19 і додало до 

нього новий препарат.

 

 

Динаміка збільшення інфікованих COVID-

19 в Україні у 2020 році. Інфографіка 

Укрінформ підготував інфографіку як 

збільшувалась кількість інфікованих на 

COVID-19 в Україні за останній тиждень.  

 

Українські лікарі тепер можуть проводити 

консультації онлайн 

На базі всеукраїнської системи «Поліклініка 

без черг» впроваджено функцію онлайн-

консультації, що дає змогу лікарям 

консультувати пацієнтів дистанційно. 

 

Кличко підтримує пропозицію церковників 

про перенесення поминальних днів 

Поминальні дні на кладовищах потрібно 

перенести на час, коли карантинні обмеження 

будуть послаблені.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003149-moz-dodalo-do-protokolu-likuvanna-koronavirusu-novij-preparat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003149-moz-dodalo-do-protokolu-likuvanna-koronavirusu-novij-preparat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3002802-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3002802-dinamika-zbilsenna-infikovanih-covid19-v-ukraini-u-2020-roci-infografika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003188-ukrainski-likari-teper-mozut-provoditi-konsultacii-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003188-ukrainski-likari-teper-mozut-provoditi-konsultacii-onlajn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3003104-klicko-pidtrimue-propoziciu-cerkovnikiv-pro-perenesenna-pominalnih-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3003104-klicko-pidtrimue-propoziciu-cerkovnikiv-pro-perenesenna-pominalnih-dniv.html


 

У вихідні на Буковині зачинять усі 

продуктові магазини та АЗС 

У Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 

квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, 

запроваджують особливий режим пересування. 

У цей час будуть зачинені всі продуктові 

магазини та автозаправні станції.

 

 

В окупованому Криму – вже 34 випадки 

коронавірусу 

В окупованому Росією Криму за останню добу 

підтверджені два нові випадки захворювання 

на коронавірус. Загалом на півострові 

зафіксовано 34 особи з COVID-19.

УКРАЇНА 

 

В Україну цього тижня доправлять 10 

мільйонів масок і 100 тисяч ПЛР-тестів – 

Президент (ВІДЕО) 

До України цього тижня вже прибуло чотири 

літаки із медзасобами з Китаю та Південної 

Кореї, і ще чотири рейси очікуються сьогодні і 

на вихідних.

 

 

Разумков підписав розпорядження про 

скликання позачергової Ради 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав розпорядження про скликання 

позачергового пленарного засідання 

парламенту. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002652-u-vihidni-na-bukovini-zacinat-usi-produktovi-magazini-ta-azs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002652-u-vihidni-na-bukovini-zacinat-usi-produktovi-magazini-ta-azs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3003166-v-okupovanomu-krimu-vze-34-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3003166-v-okupovanomu-krimu-vze-34-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003302-v-ukrainu-cogo-tizna-dopravlat-10-miljoniv-masok-i-100-tisac-plrtestiv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003302-v-ukrainu-cogo-tizna-dopravlat-10-miljoniv-masok-i-100-tisac-plrtestiv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003302-v-ukrainu-cogo-tizna-dopravlat-10-miljoniv-masok-i-100-tisac-plrtestiv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003302-v-ukrainu-cogo-tizna-dopravlat-10-miljoniv-masok-i-100-tisac-plrtestiv-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003181-razumkov-pidpisav-rozporadzenna-pro-sklikanna-pozacergovoi-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003181-razumkov-pidpisav-rozporadzenna-pro-sklikanna-pozacergovoi-radi.html


 

Карантин можуть послабити з середини 

травня – Аваков 

Карантинні заходи можуть бути послаблені у 

другій половині травня за умови, що зараз 

кожен громадянин буде дотримуватися 

встановлених обмежень. 

 

Ляшко розповів про “спецоперацію” МОЗ 

для перевірки “феномена” Миколаївщини 

Команда Міністерства охорони здоров’я 

провела перевірку досліджень на коронавірус у 

хворих з пневмонією, які проводяться в 

Миколаївській обласній лабораторії, оскільки 

це єдиний в Україні регіон, де не виявлено 

жодного випадку зараження на коронавірус.

 

У Миколаєві просять Президента оголосити 

надзвичайну ситуацію в агросекторі півдня 

України  

Депутати Миколаївської обласної ради просять 

Президента та уряд України оголосити 

надзвичайну ситуацію в аграрному секторі 

півдня України та надати фінансову допомогу 

підприємствам, які найбільше постраждали від 

засухи. 

 

 

Порошенко прокоментував обшуки у 

Чорновол 

Лідер партії "Європейська солідарність", 

п'ятий президент України Петро Порошенко 

називає обшуки в екснардепа Тетяни Чорновол 

реваншем антимайдану і вимагає владу 

зупинити це. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002825-karantin-mozut-poslabiti-z-seredini-travna-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3002825-karantin-mozut-poslabiti-z-seredini-travna-avakov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002831-lasko-rozpoviv-pro-specoperaciu-moz-dla-perevirki-fenomena-mikolaivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002831-lasko-rozpoviv-pro-specoperaciu-moz-dla-perevirki-fenomena-mikolaivsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003269-u-mikolaevi-prosat-prezidenta-ogolositi-nadzvicajnu-situaciu-v-agrosektori-pivdna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003269-u-mikolaevi-prosat-prezidenta-ogolositi-nadzvicajnu-situaciu-v-agrosektori-pivdna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003269-u-mikolaevi-prosat-prezidenta-ogolositi-nadzvicajnu-situaciu-v-agrosektori-pivdna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003269-u-mikolaevi-prosat-prezidenta-ogolositi-nadzvicajnu-situaciu-v-agrosektori-pivdna-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003185-porosenko-prokomentuvav-obsuki-u-cornovol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3003185-porosenko-prokomentuvav-obsuki-u-cornovol.html


 

Пенсії переселенцям, яких карантин 

залишив в ОРДЛО, виплатять – ПФУ 

Призупинення пенсій для внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО), які залишаються 

через карантин на не підконтрольній Україні 

території в ОРДЛО, та не можуть перетнути 

лінію розмежування, немає.

 

За два тижні ОБСЄ зафіксувала майже 8,7 

тисячі порушень режиму "тиші" 

З 23 березня по 5 квітня Спеціальна 

моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 

близько 8 700 порушень режиму припинення 

вогню на Сході України.

 

ЕКОНОМІКА 

 

Коболєв розповів, з яким "рекордним 

запасом" Нафтогаз увійшов у кризу 

Нафтогаз України увійшов у кризову ситуацію, 

яку спричинила пандемія COVID-19, маючи 

стабільний фінансовий стан та запаси газу у 

сховищах. 

 

Допомогу планують виплачувати ФОПам, 

які через карантин призупинили бізнес 

Кабінет міністрів України розробляє механізм 

виплати допомоги на дітей до 10 років 

фізичним особам-підприємцям, котрі на період 

карантину призупинили свій бізнес та втратили 

прибуток.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003336-pensii-pereselencam-akih-karantin-zalisiv-v-ordlo-viplatat-pfu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003336-pensii-pereselencam-akih-karantin-zalisiv-v-ordlo-viplatat-pfu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3003046-za-dva-tizni-obse-zafiksuvala-majze-87-tisaci-porusen-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3003046-za-dva-tizni-obse-zafiksuvala-majze-87-tisaci-porusen-rezimu-tisi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003271-kobolev-rozpoviv-z-akim-rekordnim-zapasom-naftogaz-uvijsov-u-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003271-kobolev-rozpoviv-z-akim-rekordnim-zapasom-naftogaz-uvijsov-u-krizu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003074-dopomogu-planuut-viplacuvati-fopam-aki-cerez-karantin-prizupinili-biznes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003074-dopomogu-planuut-viplacuvati-fopam-aki-cerez-karantin-prizupinili-biznes.html


 

Перший енергоблок Южно-Української 

АЕС відключили на ремонт 

Енергоблок №1 Южно-Української АЕС 10 

квітня 2020 року відключено від енергомережі 

для проведення поточного ремонту. 

 

МХП збереже обсяги постачання курятини 

на внутрішній ринок 

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський 

хлібопродукт» збереже обсяги постачання 

курятини на внутрішній ринок.

 

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Українці Латвії отримали листа від 

засудженого московського активіста, який 

виступав проти агресії РФ 

Українська активістка в Латвії Тетяна Лазда 

отримала лист із СІЗО від московського 

опозиційного активіста Костянтина Котова, 

який виступав проти російської агресії в 

Україні та на захист українських політв'язнів. 

 

МВС запустило у Telegram чат-бот для 

протидії домашньому насильству 

Міністерство внутрішніх справ відкрило у 

месенджері Telegram чат-бот, який допомагає 

запобігати домашньому насильству.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003144-persij-energoblok-uznoukrainskoi-aes-vidklucili-na-remont.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003144-persij-energoblok-uznoukrainskoi-aes-vidklucili-na-remont.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003259-mhp-zbereze-obsagi-postacanna-kuratini-na-vnutrisnij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3003259-mhp-zbereze-obsagi-postacanna-kuratini-na-vnutrisnij-rinok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3003335-ukrainci-latvii-otrimali-lista-vid-zasudzenogo-moskovskogo-aktivista-akij-vistupav-proti-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3003335-ukrainci-latvii-otrimali-lista-vid-zasudzenogo-moskovskogo-aktivista-akij-vistupav-proti-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3003335-ukrainci-latvii-otrimali-lista-vid-zasudzenogo-moskovskogo-aktivista-akij-vistupav-proti-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3003335-ukrainci-latvii-otrimali-lista-vid-zasudzenogo-moskovskogo-aktivista-akij-vistupav-proti-agresii-rf.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3002636-mvs-zapustilo-u-telegram-catbot-dla-protidii-domasnomu-nasilstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3002636-mvs-zapustilo-u-telegram-catbot-dla-protidii-domasnomu-nasilstvu.html


 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

 

Дружині Кожари повідомили про підозру за 

неправдиві свідчення 

Слідчі поліції Київщини повідомили про 

підозру за завідомо неправдиві свідчення 

Марині Козерод - дружині ексміністра 

закордонних справ Леоніда Кожари, 

підозрюваного у вбивстві бізнесмена Сергія 

Старицького.

 

Справа Гандзюк: апеляційний суд залишив 

Павловського під вартою 

Київський апеляційний суд залишив під 

вартою підозрюваного у причетності до нападу 

на херсонську активістку Катерину Гандзюк 

Ігоря Павловського.

 

Житель Франківська "торгував" 

інформацією з державних баз даних 

Служба безпеки України викрила мешканця 

Івано-Франківська на продажі інформації з 

обмеженим доступом із державних баз даних.

 

Відмова зупиняти маршрутки: мер 

Запоріжжя отримав повістку 

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк 

повідомив, що правоохоронці вручили йому 

повістку за відкритою кримінальною справою 

щодо факту відмови міської влади зупиняти 

громадський транспорт згідно з постановою 

Кабміну.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003293-druzini-kozari-povidomili-pro-pidozru-za-nepravdivi-svidcenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003293-druzini-kozari-povidomili-pro-pidozru-za-nepravdivi-svidcenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003160-sprava-gandzuk-apelacijnij-sud-zalisiv-pavlovskogo-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003160-sprava-gandzuk-apelacijnij-sud-zalisiv-pavlovskogo-pid-vartou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003084-zitel-frankivska-torguvav-informacieu-z-derzavnih-baz-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003084-zitel-frankivska-torguvav-informacieu-z-derzavnih-baz-danih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003010-vidmova-zupinati-marsrutki-mer-zaporizza-otrimav-povistku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3003010-vidmova-zupinati-marsrutki-mer-zaporizza-otrimav-povistku.html


ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Соцмережі об’єднали лікарів у боротьбі з 

COVID-19 

В масштабах України визріла нагальна потреба 

створити фахове (закрите) інтернет-товариство 

медиків

 

 

Великдень: ми всі очікуємо на Чудо 

Бог так близько, що ми собі й не уявляємо . У 

християнстві одна з найбільш важких 

аскетичних вправ – це усамітнення.

 

Село на карантині: півмільйона тюльпанів, 

онлайн-базари та посівна 

Щоб була хоч якась користь із квітів, 

підприємець планує зрізати їх і дарувати 

лікарям

СУСПІЛЬСТВО 

 

Відеоуроки МОН б’ють рейтинги в YouTube 

та TikTok 

За 5 днів проєкту “Всеукраїнська школа 

онлайн” уроки на YouTube-каналі МОН 

переглянуло 3,5 млн глядачів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3002146-socmerezi-obednali-likariv-u-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3002146-socmerezi-obednali-likariv-u-borotbi-z-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3003000-velikden-mi-vsi-ocikuemo-na-cudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3003000-velikden-mi-vsi-ocikuemo-na-cudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002871-selo-na-karantini-pivmiljona-tulpaniv-onlajnbazari-ta-posivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3002871-selo-na-karantini-pivmiljona-tulpaniv-onlajnbazari-ta-posivna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003341-videouroki-mon-but-rejtingi-v-youtube-ta-tiktok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003341-videouroki-mon-but-rejtingi-v-youtube-ta-tiktok.html


 

 

ПриватБанк пропонує пенсіонерам 

сплачувати комуналку по телефону 

ПриватБанк запропонував своїм клієнтам 

старшого покоління до закінчення пандемії 

коронавірусу уникати відвідування відділень 

банку, а комунальні послуги оплачувати за 

телефоном служби підтримки банку. 

 

Соцдопомоги та виплати переселенцям 

продовжили на час карантину - рішення 

уряду 

Кабінет міністрів продовжив на період 

карантину та на один місяць після його 

завершення виплату державної соціальної 

допомоги. 

 

В Україні з’явився довідник про 

"комуналку" 

Міністерство розвитку громад і територій 

розробило універсальний довідник для 

споживачів житлово-комунальних послуг 

"Абетка споживача", який роз’яснює основні 

терміни та норми законодавства у сфері ЖКГ.

 

 

Просто слухай: "Витончене мистецтво 

забивати на все. Нестандартний підхід до 

проблем" ПОДКАСТ 

Книга американського письменника і блогера 

Марка Менсона дуже відрізняється від звичних 

мотиваційних опусів, чим і підкорює читача.
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https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002754-privatbank-proponue-pensioneram-splacuvati-komunalku-po-telefonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3002754-privatbank-proponue-pensioneram-splacuvati-komunalku-po-telefonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003098-socdopomogi-ta-viplati-pereselencam-prodovzili-na-cas-karantinu-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003098-socdopomogi-ta-viplati-pereselencam-prodovzili-na-cas-karantinu-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003098-socdopomogi-ta-viplati-pereselencam-prodovzili-na-cas-karantinu-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003098-socdopomogi-ta-viplati-pereselencam-prodovzili-na-cas-karantinu-risenna-uradu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003284-v-ukraini-zavivsa-dovidnik-pro-komunalku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3003284-v-ukraini-zavivsa-dovidnik-pro-komunalku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3002960-prosto-sluhaj-vitoncene-mistectvo-zabivati-na-vse-nestandartnij-pidhid-do-problem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3002960-prosto-sluhaj-vitoncene-mistectvo-zabivati-na-vse-nestandartnij-pidhid-do-problem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3002960-prosto-sluhaj-vitoncene-mistectvo-zabivati-na-vse-nestandartnij-pidhid-do-problem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3002960-prosto-sluhaj-vitoncene-mistectvo-zabivati-na-vse-nestandartnij-pidhid-do-problem.html

