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ТОП 

 

Банкова оприлюднила 20 імен звільнених 

українців СПИСОК 

Україна звільнила 20 своїх громадян, яких 

утримували в неволі на тимчасово окупованих 

територіях.

 

ВВП України під ударом епідемії: чому 

настільки різняться прогнози? 

АНАЛІТИКА 

Прогноз падіння українського ВВП від 

Міжнародного валютного фонду вдвічі гірший 

за наш офіційний. Чим це пояснюється

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007086-bankova-opriludnila-20-imen-zvilnenih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007086-bankova-opriludnila-20-imen-zvilnenih-ukrainciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007281-vvp-ukraini-pid-udarom-epidemii-comu-nastilki-riznatsa-prognozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007281-vvp-ukraini-pid-udarom-epidemii-comu-nastilki-riznatsa-prognozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007281-vvp-ukraini-pid-udarom-epidemii-comu-nastilki-riznatsa-prognozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007281-vvp-ukraini-pid-udarom-epidemii-comu-nastilki-riznatsa-prognozi.html


 

Зміни до бюджету-2020 передали на підпис 

Зеленському 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 

підписав три закони, ухвалені на 

позачерговому засіданні парламенту у 

понеділок, 13 квітня. 

 

Чорновол відправили під цілодобовий 

домашній арешт 

Суд обрав колишньому народному депутату 

Тетяні Чорновол запобіжний захід у вигляді 

цілодобового домашнього арешту з носінням 

електронного браслету.

 

Київ накрила пилова буря ФОТО 

За даними Укргідрометцентру, 16 квітня по 

обіді у Києві спостерігається пилова буря.

 

 

Українці у травні відпочиватимуть 12 днів 

Українці у травні 2020 року матимуть 12 

вихідних та святкових днів: до 10 субот і 

неділь додадуться 1 та 9 травня.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007336-zmini-do-budzetu2020-peredali-na-pidpis-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007336-zmini-do-budzetu2020-peredali-na-pidpis-zelenskomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007356-cornovol-vidpravili-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007356-cornovol-vidpravili-pid-cilodobovij-domasnij-arest.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007259-kiiv-nakrila-pilova-bura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007259-kiiv-nakrila-pilova-bura.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006975-ukrainci-u-travni-vidpocivatimut-12-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006975-ukrainci-u-travni-vidpocivatimut-12-dniv.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз зробив заяву щодо обміну на 

Донбасі 

Європейський Союз привітав взаємне 

звільнення та обмін утримуваними особами, 

що відбулося сьогодні на Сході України.

 

 

У ході нинішнього обміну звільнили 38 осіб, 

передали 34 з них - МКЧХ 

В результаті операції обміну утримуваними 

особами в четвер загалом звільнено 38 осіб, 34 

з них було передано.

 

 

Євросоюз оновив Дунайську стратегію з 

огляду на кризу COVID-19 

Європейський Союз оновив Стратегію для 

Дунайського регіону, учасниками якої є 14 

країн, зокрема Україна, з метою об'єднання 

зусиль для протидії пандемії коронавірусу. 

 

Глави МЗС України та ОАЕ домовилися 

працювати над спільними інвестпроєктами 

Міністр закордонних справ України Дмитро 

Кулеба та міністр закордонних справ і 

міжнародного співробітництва Об’єднаних 

Арабських Еміратів Шейх Абдулла бін Заїд 

Аль Нагаян домовилися…

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007459-evrosouz-zrobiv-zaavu-sodo-obminu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007459-evrosouz-zrobiv-zaavu-sodo-obminu-na-donbasi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007282-u-hodi-ninisnogo-obminu-zvilnili-38-osib-peredali-34-z-nih-mkch.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007282-u-hodi-ninisnogo-obminu-zvilnili-38-osib-peredali-34-z-nih-mkch.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007329-evrosouz-onoviv-dunajsku-strategiu-z-ogladu-na-krizu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007329-evrosouz-onoviv-dunajsku-strategiu-z-ogladu-na-krizu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007383-glavi-mzs-ukraini-ta-oae-domovilisa-pracuvati-nad-spilnimi-investproektami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007383-glavi-mzs-ukraini-ta-oae-domovilisa-pracuvati-nad-spilnimi-investproektami.html


 

Хайді Грау привітала обмін утримуваними, 

про який домовилася ТКГ 

Спеціальний представник голови ОБСЄ в 

Україні та в Тристоронньої контактній групі 

Хайді Грау привітала обмін утримуваними 

особами, що відбувся в четвер.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Зеленський підписав закон про 

"самоізоляцію" та "обсервацію" 

Президент Володимир Зеленський підписав 

закон «Про внесення змін до закону "Про 

захист населення від інфекційних хвороб" 

щодо запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (№3320).

 

 

У Коростені опублікували список вулиць, на 

яких проживають хворі на CОVID-19 

У Коростені, де зафіксовано найбільший на 

Житомирщині спалах коронавірусу, 

опублікували список вулиць, на яких 

проживають інфіковані.

 

В Україні запустили соціальний сервіс для 

допомоги під час карантину 

Міністерство соціальної політики запровадило 

інформаційну онлайн-платформу "Допомога 

поруч” для надання адресної допомоги 

вразливим верствам населення в період 

карантину. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007451-hajdi-grau-privitala-obmin-utrimuvanimi-pro-akij-domovilasa-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007451-hajdi-grau-privitala-obmin-utrimuvanimi-pro-akij-domovilasa-tkg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007023-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-samoizolaciu-ta-observaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007023-zelenskij-pidpisav-zakon-pro-samoizolaciu-ta-observaciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007318-u-korosteni-opublikuvali-spisok-vulic-na-akih-prozivaut-hvori-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007318-u-korosteni-opublikuvali-spisok-vulic-na-akih-prozivaut-hvori-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006972-v-ukraini-zapustili-socialnij-servis-dla-dopomogi-pid-cas-karantinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3006972-v-ukraini-zapustili-socialnij-servis-dla-dopomogi-pid-cas-karantinu.html


 

Московський патріархат агітує на 

Миколаївщині святити паски в церкві і не 

дивитися ТБ 

На Миколаївщині архієпископ Вознесенський і 

Первомайський Алексій (УПЦ МП) звернувся 

до пастви та духовенства з повідомленням, що 

Великоднє нічне богослужіння та освячення 

пасок відбудеться, і бажаючі зможуть взяти у 

ньому участь. 

 

 

На Харківщині спалах COVID-19: у 

парафіян, які купували свічки у хворої 

У селі Високопілля Валківського району на 

Харківщині коронавірус лабораторно 

підтвердили у 9 осіб, які контактували з 

пенсіонеркою, що померла 15 квітня у 

районній лікарні. Село закривають на 

карантин.

 

 

Кличко про Медмістечко: лікарня №6 

працює, але нових пацієнтів не приймає 

Міська лікарня №6 продовжує надавати 

допомогу пацієнтам, які раніше були 

госпіталізовані в терміновому порядку, однак 

нових пацієнтів не приймає.

 

 

Поліція показала, як перевіряють авто на 

в’їзді до Києва (ФОТО, ВІДЕО) 

Відсьогодні і до 20 квітня на всіх в'їздах у Київ 

з метою запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції почали функціонувати 

десять санітарно-пропускних пунктів.

 
 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007156-moskovskij-patriarhat-agitue-na-mikolaivsini-svatiti-paski-v-cerkvi-i-ne-divitisa-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007156-moskovskij-patriarhat-agitue-na-mikolaivsini-svatiti-paski-v-cerkvi-i-ne-divitisa-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007156-moskovskij-patriarhat-agitue-na-mikolaivsini-svatiti-paski-v-cerkvi-i-ne-divitisa-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007156-moskovskij-patriarhat-agitue-na-mikolaivsini-svatiti-paski-v-cerkvi-i-ne-divitisa-tb.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007449-na-harkivsini-spalah-covid19-u-parafian-aki-kupuvali-svicki-u-hvoroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3007449-na-harkivsini-spalah-covid19-u-parafian-aki-kupuvali-svicki-u-hvoroi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007048-klicko-pro-medmistecko-likarna-6-pracue-ale-novih-pacientiv-ne-prijmae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007048-klicko-pro-medmistecko-likarna-6-pracue-ale-novih-pacientiv-ne-prijmae.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007489-policia-kieva-pokazala-perevirku-avto-na-vizdi-do-stolici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007489-policia-kieva-pokazala-perevirku-avto-na-vizdi-do-stolici.html


 

 

У Києві на свята посилять патрулі у парках, 

скверах та біля храмів - Кличко 

Правоохоронці Києва у святкові дні у 

посиленому режимі контролюватимуть 

дотримання правил обмежень у громадських 

місцях.

 

УКРАЇНА 

 

Авакову призначили радника 

Радником міністра внутрішніх справ Арсена 

Авакова призначено Владислава Бухарєва.

 

У Раді заблокували підписання закону про 

"поправковий спам" 

родні депутати Олександр Дубінський («Слуга 

народу»), Антон Поляков (позафракційний), 

Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з 

групи «За майбутнє») зареєструвати у 

Верховній Раді проєкти постанов щодо 

скасування рішення парламенту про ухвалення 

закону «Про внесення змін до Регламенту …

 

 

Уряд змінив керівника Міненерго 

Кабінет міністрів звільнив Віталія Шубіна з 

посади першого заступника міністра 

енергетики та захисту довкілля, увільнивши 

його від виконання обов'язків міністра, та 

призначив натомість Ольгу Буславець, 

поклавши на неї відповідні обов'язки.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007116-u-kievi-na-svata-posilat-patruli-u-parkah-skverah-ta-bila-hramiv-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3007116-u-kievi-na-svata-posilat-patruli-u-parkah-skverah-ta-bila-hramiv-klicko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007083-avakovu-priznacili-radnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007083-avakovu-priznacili-radnika.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007344-u-radi-zablokuvali-pidpisanna-zakonu-pro-popravkovij-spam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007344-u-radi-zablokuvali-pidpisanna-zakonu-pro-popravkovij-spam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007438-urad-zminiv-kerivnika-minenergo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007438-urad-zminiv-kerivnika-minenergo.html


 

Порошенко заявляє, що його політсила буде 

захищати Чорновол 

Кримінальне переслідування активістки 

Майдану, народного депутата восьмого 

скликання Тетяни Чорновол – це спланована 

атака поплічників Януковича на учасників 

Революції Гідності.

 

 

Яценюк виступив поручителем Чорновол 

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк 

прийшов до Печерського райсуду Києва, щоб 

виступити поручителем Тетяни Чорновол, якій 

сьогодні суд обирає запобіжний захід.

 

 

Уряд звільнив держсекретаря 

Мінінфраструктури 

Кабінет міністрів України звільнив Андрія 

Галущака з посади державного секретаря 

Міністерства інфраструктури України.

 

 

Офіс генпрокурора передав понад 1,8 

мільйона на потреби трьох лікарень  

Працівники Офісу генерального прокурора 

передали свій одноденний заробіток на 

боротьбу із поширенням коронавірусної 

інфекції в Україні - у квітні вдалося зібрати 

понад 1,8 млн грн.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007279-porosenko-zaavlae-so-jogo-politsila-bude-zahisati-cornovol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007279-porosenko-zaavlae-so-jogo-politsila-bude-zahisati-cornovol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007393-acenuk-vistupiv-porucitelem-cornovol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007393-acenuk-vistupiv-porucitelem-cornovol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007364-urad-zvilniv-derzsekretara-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007364-urad-zvilniv-derzsekretara-mininfrastrukturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007093-ofis-genprokurora-peredav-ponad-18-miljona-na-potrebi-troh-likaren.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007093-ofis-genprokurora-peredav-ponad-18-miljona-na-potrebi-troh-likaren.html


ЕКОНОМІКА 

 

НБУ виключив філіппінський песо з 

переліку валют, до яких встановлюється 

курс гривні 

Національний банк України виключив 

філіппінський песо з переліку іноземних 

валют, до яких раз на місяць встановлюється 

офіційний курс гривні.

 

СЕТАМ продав 25 нафтобаз ПриватБанку 

на 93 мільйони 

ДП "СЕТАМ" 15 квітня продало 25 нафтобаз 

ПриватБанку на 93,4 млн грн. 

 

Фінрезультат великих та середніх 

підприємств збільшився на чверть 

За 2019 рік фінансовий результат до 

оподаткування великих та середніх 

підприємств України становив 422,2 млрд грн, 

що на 26,0% більше, ніж за 2018 рік.

 

Стало відомо, які агрокультури найбільше 

постраждали від заморозків в Україні 

Низькі нічні температури, заморозки значно 

нижче нуля протягом 10 днів і практично по 

всій території країни у поєднанні із посухою – 

це абсолютно аномальне явище для України.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007341-nbu-vikluciv-filippinskij-peso-z-pereliku-valut-do-akih-vstanovluetsa-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007341-nbu-vikluciv-filippinskij-peso-z-pereliku-valut-do-akih-vstanovluetsa-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007341-nbu-vikluciv-filippinskij-peso-z-pereliku-valut-do-akih-vstanovluetsa-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007341-nbu-vikluciv-filippinskij-peso-z-pereliku-valut-do-akih-vstanovluetsa-kurs-grivni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007251-setam-prodav-25-naftobaz-privatbanku-na-93-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007251-setam-prodav-25-naftobaz-privatbanku-na-93-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007469-finrezultat-velikih-ta-serednih-pidpriemstv-zbilsivsa-na-cvert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007469-finrezultat-velikih-ta-serednih-pidpriemstv-zbilsivsa-na-cvert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007102-stalo-vidomo-aki-agrokulturi-najbilse-postrazdali-vid-zamorozkiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007102-stalo-vidomo-aki-agrokulturi-najbilse-postrazdali-vid-zamorozkiv-v-ukraini.html


 

Виробництво пшениці буде більшим, ніж у 

2018 році – експерт 

У 2020 році виробництво пшениці 

прогнозується на рівні 25,6 млн тонн, що 

менше, ніж у 2019 році, але більше врожаю 

2018 року.

 

 

В оновленій програмі доступних кредитів 

обсяг фінансування зріс до 35 мільярдів 

Завдяки оновленій програмі “Доступні кредити 

5-7-9%” мікро- та малі підприємці України 

зможуть отримати до 35 млрд грн.

 

ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Україна виявила на окупованому Донбасі 

понад 160 місць утримання полонених 

Органи прокуратури спільно з СБУ за шість 

років збройної агресії РФ встановили понад 

160 місць незаконного утримання українських 

громадян на Донбасі.

 

 

17 років тюрми: МЗС висловило Росії 

протест через вирок кримському татарину 

Міністерство закордонних справ України 

висловило протест у зв’язку з рішенням 

Воєнного апеляційного суду м.Власиха 

Московської області відхилити апеляційну 

скаргу адвокатів незаконно утримуваного в 

Росії громадянина України Енвера 

Сейтосманова

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3007422-virobnictvo-psenici-bude-bilsim-niz-u-2018-roci-ekspert.html
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Окупанти в Криму хочуть примусово 

"викупити" в українців майже 10 тисяч 

земельних ділянок 

Російська окупаційна адміністрація у Криму 

готується до примусового вилучення у 

громадян 9,75 тисяч земділянок, які межують з 

Херсонської областю або знаходяться у 

прибережних районах тимчасово окупованої 

АРК і міста Севастополя.

 

 

Кримський "суд" залишив під арештом 

фігуранта "бахчисарайської групи" 

В окупованому Криму Київський "райсуд" 

відмовив у задоволенні скарги на продовження 

арешту фігуранту третьої бахчисарайської 

групи "справи Хізб ут-Тахрір" Рустему 

Сейтмеметову, і він залишиться в СІЗО до 9 

травня.

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Генерал Шайтанов: чому СБУ лише зараз 

взялася за нього? АНАЛІТИКА 

Питання до нього виникали ще 2014 року: 

штурм і пожежа в Будинку профспілок – штабу 

Майдану, саботування наказів командування

 

 

Геращенко каже, що генерал Шайтанов 

готував замах на Авакова 

Затриманий 14 квітня генерал-майор Валерій 

Шайтанов готував замах на міністра 

внутрішніх справ Арсена Авакова. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3007420-okupanti-v-krimu-hocut-primusovo-vikupiti-v-ukrainciv-majze-10-tisac-zemelnih-dilanok.html
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ВАКС стягнув на користь держави 35 

мільйонів із застави Альперіна 

Апеляційна палата Вищого антикорупційного 

суду стягнула в дохід держави 35 млн грн із 

застави, яка була внесена одеським 

бізнесменом Вадимом Альперіним.

 

 

Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у 

справі генерала Шайтанова 

Контррозвідники Служби безпеки затримали у 

Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, 

колишнього співробітника Центру 

спецоперацій «А» СБУ, який також 

підтримував контакти з полковником ФСБ РФ 

Єгоровим.

 

Пожежа під Чорнобилем: підозру оголосили 

ще одному палію 

Співробітники поліції оголосили про підозру 

мешканцю села Старі Соколи, що в 

Іванківському районі на Київщині, через якого 

сталася лісова пожежа у зоні ЧАЕС.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

У цій кризі ми відкрили для себе, що наші 

домівки і родини покликані стати «малою 

церквою», - Варфоломій ІНТЕРВ'Ю 

Християни східного обряду готуються цього 

тижня до зустрічі найсвітлішого та найбільш 

значимого свята у християнському світі – 

Воскресіння Господнього.
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Повернення тисяч українців із Чехії: 

виклик чи шанс? 

Водночас, більшість українських працівників у 

Чеській Республіці поки що не виїжджають до 

України

 

Пожежа в Чорнобильській зоні. Вогонь 

зупинено, підраховуються збитки 

Об’єкти ЧАЕС та інша критична 

інфраструктура не постраждали

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

Даяна Ястремська представила мультфільм 

про боротьбу з корона вірусом (ВІДЕО) 

Українська тенісистка Даяна Ястремська 

представила короткий мультфільм, в якому 

закликала українців берегти себе під час 

пандемії коронавірусу і дотримуватися 

рекомендацій лікарів і обмежених заходів.

 

 

Вступна кампанія - 2020: МОН 

оприлюднило інформацію для закладів 

профосвіти 

Вступники у заклади профосвіти можуть 

знайти відповіді на поширені запитання про 

вступ на сайті МОН у розділі “Вступ 2020: 

Профосвіта”.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007092-povernenna-tisac-ukrainciv-iz-cehii-viklik-ci-sans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3007092-povernenna-tisac-ukrainciv-iz-cehii-viklik-ci-sans.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007173-pozeza-v-cornobilskij-zoni-vogon-zupineno-pidrahovuutsa-zbitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3007173-pozeza-v-cornobilskij-zoni-vogon-zupineno-pidrahovuutsa-zbitki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3006785-daana-astremska-predstavila-multfilm-pro-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3006785-daana-astremska-predstavila-multfilm-pro-borotbu-z-koronavirusom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007366-vstupna-kampania-2020-mon-opriludnilo-informaciu-dla-zakladiv-profosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007366-vstupna-kampania-2020-mon-opriludnilo-informaciu-dla-zakladiv-profosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007366-vstupna-kampania-2020-mon-opriludnilo-informaciu-dla-zakladiv-profosviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3007366-vstupna-kampania-2020-mon-opriludnilo-informaciu-dla-zakladiv-profosviti.html


 

Вікна порожніх готелів Києва засяяли 

написом-підтримкою ФОТО 

У вікнах порожніх номерів столичних готелів 

напередодні ввечері засвітився напис "4U!" на 

знак солідарності з містами, які зазнають кризи 

від пандемії коронавірусу.

 

У Парижі українка влаштувала «віконну 

виставку» ляльок-мотанок  ФОТО 

У Парижі під час карантину, запровадженого 

через пандемію коронавірусу, українка Оксана 

Чорна пропонує сусідам і поодиноким 

перехожим ознайомитися з традиціями 

української культури у форматі виставки у 

вікні своєї квартири.

 

 

Алкоголь не захищає від коронавірусу, а 

загрожує життю – ВООЗ 

Вживання алкоголю не захищає від 

захворювання на новий коронавірус (COVID-

19), а навпаки загрожує людському здоров’ю.

 

 

В Ужгороді розквітли стовбури дерев ФОТО 

В обласному центрі Закарпаття навесні, крім 

сакур, можна насолодитися цвітінням 

унікального дерева.
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