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ТОП 

 

Володимир Зеленський: Що вдалося за рік 

Зроблено багато. Належить зробити – ще 

більше. Світова криза – це колосальне 

випробування, але Україна тримає удар

 

 

Карантин продовжать до 12 травня — глава 

МОЗ 

Уряд на найближчому засіданні ухвалить 

рішення про продовження карантину до 12 

травня.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009293-volodimir-zelenskij-so-vdalosa-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009293-volodimir-zelenskij-so-vdalosa-za-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009555-karantin-prodovzat-do-12-travna-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009555-karantin-prodovzat-do-12-travna-glava-moz.html


 

Чорнобильська зона: пожежі тривають на 

території шести лісництв 

У зоні відчуження триває ліквідація лісових 

пожеж на території шести лісництв.

 

Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на 

COVID-19 вже цього тижня 

Сплеск захворюваності на COVID-19 може 

статися через 5-7 днів після Великодня.

 

 

Київ – на шостому місці світового 

антирейтингу за станом повітря 

Київ посів шосту сходинку у світовому 

антирейтингу найзабрудненіших міст світу.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Євросоюз готовий надати Україні 

підтримку в боротьбі з пожежами в зоні 

ЧАЕС 

Євросоюз готовий надати Україні комплексну 

допомогу у ліквідації пожеж у Чорнобильській 

зоні, і така підтримка високо цінується 

українською стороною.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010151-dla-likvidacii-pozez-pid-cornobilem-zadiali-gelikopteri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010151-dla-likvidacii-pozez-pid-cornobilem-zadiali-gelikopteri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009870-lasko-prognozue-splesk-zahvoruvanosti-na-covid19-vze-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009870-lasko-prognozue-splesk-zahvoruvanosti-na-covid19-vze-cogo-tizna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3009536-kiiv-na-sostomu-misci-svitovogo-antirejtingu-za-stanom-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3009536-kiiv-na-sostomu-misci-svitovogo-antirejtingu-za-stanom-povitra.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009431-evrosouz-gotovij-nadati-ukraini-pidtrimku-v-borotbi-z-pozezami-v-zoni-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009431-evrosouz-gotovij-nadati-ukraini-pidtrimku-v-borotbi-z-pozezami-v-zoni-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009431-evrosouz-gotovij-nadati-ukraini-pidtrimku-v-borotbi-z-pozezami-v-zoni-caes.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009431-evrosouz-gotovij-nadati-ukraini-pidtrimku-v-borotbi-z-pozezami-v-zoni-caes.html


 

ООН ухвалила резолюцію про доступ до 

ліків проти Covid-19, співавтором якої є 

Україна (ДОКУМЕНТ) 

Генеральна Асамблея ООН ухвалила 

резолюцію про забезпечення глобального 

доступу до медичного обладнання, ліків та 

вакцин для боротьби проти Covid-19, одним із 

головних співавторів якої стала Україна.

 

 

Санкції проти Росії мають зберігатися до 

повного виконання "Мінська" - Боррель 

Високий представник ЄС із закордонних справ 

і безпекової політики Жозеп Боррель запевнив 

міністра закордонних справ України Дмитра 

Кулебу в незмінності санкційної політики ЄС 

щодо Росії.

 

 

Найбільшу підтримку Україні в оборонній 

реформі надали сім країн - експерт 

Найбільшу підтримку в розвитку оборонної 

реформи Україні надали Сполучені Штати, 

Канада, Велика Британія, Литва, Німеччина, 

Польща та Норвегія.

 

 

Корея дала Україні $700 тисяч на боротьбу з 

коронавірусом – МЗС 

Уряд Республіки Корея виділив 700 тисяч 

доларів США на підтримку України у боротьбі 

з пандемією COVID-19.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009458-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-dostup-do-likiv-proti-covid19-spivavtorom-akoi-stala-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009458-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-dostup-do-likiv-proti-covid19-spivavtorom-akoi-stala-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009458-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-dostup-do-likiv-proti-covid19-spivavtorom-akoi-stala-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009458-oon-uhvalila-rezoluciu-pro-dostup-do-likiv-proti-covid19-spivavtorom-akoi-stala-ukraina.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009982-sankcii-proti-rosii-maut-zberigatisa-do-povnogo-vikonanna-minska-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3009982-sankcii-proti-rosii-maut-zberigatisa-do-povnogo-vikonanna-minska-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010088-najbilsu-pidtrimku-ukraini-v-oboronnij-reformi-nadali-sim-krain-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010088-najbilsu-pidtrimku-ukraini-v-oboronnij-reformi-nadali-sim-krain-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009838-korea-dala-ukraini-700-tisac-na-borotbu-z-koronavirusom-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009838-korea-dala-ukraini-700-tisac-na-borotbu-z-koronavirusom-mzs.html


 

Україна пропонує ЮНЕСКО зібрати та 

викласти у вільний доступ твори світових 

митців 

Українські музиканти ініціювали глобальний 

проєкт «Мистецтво проти пандемії» за участі 

артистів різних країн. Ініціативу підтримано 

ЮНЕСКО.

 

КОРОНАВІРУС 

 

Спалах коронавірусу під Києвом: у 

гуртожитку - десятки заражених, двоє 

померлих 

У місті Вишневе Київської області в одному з 

гуртожитків зафіксовано масове захворювання 

на коронавірус. 

 

Почаїв "закрили" через спалах 

коронавірусу 

У місті Почаїв на Тернопільщині, де 

зафіксовано спалахи коронавірусу, поліція 

обмежує рух автотранспорту.

 

 

Біологічно ізоляція жодним чином не 

впливає на організм – психолог 

Реальний вплив карантинної ізоляції на 

людину пов’язаний винятково з її соціальними 

установками, а біологічно вона жодним чином 

на організм не впливає.

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010141-ukraina-proponue-unesko-zibrati-ta-viklasti-u-vilnij-dostup-tvori-svitovih-mitciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010141-ukraina-proponue-unesko-zibrati-ta-viklasti-u-vilnij-dostup-tvori-svitovih-mitciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010141-ukraina-proponue-unesko-zibrati-ta-viklasti-u-vilnij-dostup-tvori-svitovih-mitciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010141-ukraina-proponue-unesko-zibrati-ta-viklasti-u-vilnij-dostup-tvori-svitovih-mitciv.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/3009897-spalah-koronavirusu-pid-kievom-u-gurtozitku-desatki-zarazenih-dvoe-pomerlih.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/3009897-spalah-koronavirusu-pid-kievom-u-gurtozitku-desatki-zarazenih-dvoe-pomerlih.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/3009897-spalah-koronavirusu-pid-kievom-u-gurtozitku-desatki-zarazenih-dvoe-pomerlih.html
https://www.ukrinform.com/rubric-regions/3009897-spalah-koronavirusu-pid-kievom-u-gurtozitku-desatki-zarazenih-dvoe-pomerlih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010041-pocaiv-zakrili-cerez-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3010041-pocaiv-zakrili-cerez-spalah-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3009639-biologicno-izolacia-zodnim-cinom-ne-vplivae-na-organizm-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3009639-biologicno-izolacia-zodnim-cinom-ne-vplivae-na-organizm-psiholog.html


 

Ізраїль, США, Таїланд і не тільки: Криклій 

анонсував евакуаційні авіарейси 

Міністерство інфраструктури України планує 

призначити наступного тижня евакуаційні 

рейси з Ізраїлю, США, Таїланду і ряду інших 

країн. 

 

Україна може заборонити в’їзд іноземцям і 

транспорту з країн, де “лютує” коронавірус 

В Україні хочуть тимчасово обмежити або 

заборонити в’їзд іноземних громадян і 

транспортних засобів з країн, де є особливо 

небезпечні інфекційні хвороби.

 

У Високопіллі на Харківщині, де 

зафіксовано спалах COVID-19, перекопали 

ґрунтові дороги 

У селі Високопілля Валківського району на 

Харківщині, де зафіксовано спалах 

коронавірусу та померло двоє людей, у минулі 

вихідні перекопали екскаватором ґрунтові 

дороги, що ведуть до населеного пункту.

 

УКРАЇНА 

 

Уповноважений Президента сказав, коли 

Зеленський підпише "земельний" закон 

Президент Володимир Зеленський 

найближчими днями може підписати закон про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обігу земель 

сільськогосподарського призначення.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009885-izrail-ssa-tailand-i-ne-tilki-kriklij-anonsuvav-evakuacijni-aviarejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009885-izrail-ssa-tailand-i-ne-tilki-kriklij-anonsuvav-evakuacijni-aviarejsi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010132-ukraina-moze-zaboroniti-vizd-inozemcam-i-transportu-z-krain-de-lutue-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010132-ukraina-moze-zaboroniti-vizd-inozemcam-i-transportu-z-krain-de-lutue-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3009910-u-visokopilli-na-harkivsini-de-zafiksovano-spalah-covid19-perekopali-gruntovi-dorogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3009910-u-visokopilli-na-harkivsini-de-zafiksovano-spalah-covid19-perekopali-gruntovi-dorogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3009910-u-visokopilli-na-harkivsini-de-zafiksovano-spalah-covid19-perekopali-gruntovi-dorogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3009910-u-visokopilli-na-harkivsini-de-zafiksovano-spalah-covid19-perekopali-gruntovi-dorogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010080-upovnovazenij-prezidenta-skazav-koli-zelenskij-pidpise-zemelnij-zakon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3010080-upovnovazenij-prezidenta-skazav-koli-zelenskij-pidpise-zemelnij-zakon.html


 

"Карантинні протести" в Україні 

малоймовірні – соціальний психолог 

Карантинні протести чи інші суспільні реакції 

на пов’язані з карантином обмеження в Україні 

малоймовірні, водночас спроби розхитати 

ситуацію в країні будуть з боку Росії або 

місцевих негідників.

 

 

Україна повернулася до ТОП-100 Індексу 

свободи преси - вперше за десять років 

Україна посіла 96-те місце із 180 країн в 

«Індексі свободи преси», вперше з 2009 року 

повернувшись до сотні найкращих країн у 

цьому рейтингу.

 

Перепис населення: уряд розглядає три 

варіанти, але не на 2021 рік 

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов 

вважає, що в 2021 році всеукраїнський перепис 

населення, найімовірніше, не відбудеться.

 

 

Укрзалізниця може перейти на 

чотириденний робочий тиждень 

АТ "Укрзалізниця" розглядає можливість 

введення чотириденного робочого тижня у 

випадку продовження епідемії захворювання 

COVID-19 у країні та карантинних обмежень.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009720-karantinni-protesti-v-ukraini-malojmovirni-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009720-karantinni-protesti-v-ukraini-malojmovirni-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009947-ukraina-povernulasa-do-top100-indeksu-svobodi-presi-vperse-za-desat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009947-ukraina-povernulasa-do-top100-indeksu-svobodi-presi-vperse-za-desat-rokiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009787-perepis-naselenna-urad-rozgladae-tri-varianti-ale-ne-na-2021-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009787-perepis-naselenna-urad-rozgladae-tri-varianti-ale-ne-na-2021-rik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010050-ukrzaliznica-moze-perejti-na-cotiridennij-robocij-tizden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010050-ukrzaliznica-moze-perejti-na-cotiridennij-robocij-tizden.html


ЕКОНОМІКА 

 

Мінімальну допомогу з безробіття 

збільшили до 1000 гривень 

Мінімальну допомогу по безробіттю, яка 

виплачується без урахування зарплати та 

трудового стажу, на період карантину 

збільшено з 650 до 1000 грн.

 

 

НБУ надав рефінансування семи банкам на 

963 мільйони 

Національний банк 17 квітня 2020 року надав 

семи банкам 963,2 млн грн рефінансування на 

28 днів. 

 

В Україні зріс індекс економічної політики в 

сфері малого бізнесу ЗВІТ 

В Україні зріс індекс економічної політики в 

сфері малого та середнього підприємництва.

 

 

Лікарні "на контракті": Нацслужба 

здоров’я дала роз’яснення щодо зарплат 

медикам 

Лікарні, які уклали контракт з Національною 

службою здоров’я України та отримують 

кошти за пакетами надання медичних послуг, 

самі регулюють питання зарплат лікарям.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009808-minimalnu-dopomogu-z-bezrobitta-zbilsili-do-1000-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009808-minimalnu-dopomogu-z-bezrobitta-zbilsili-do-1000-griven.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010014-nbu-nadav-refinansuvanna-semi-bankam-na-963-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010014-nbu-nadav-refinansuvanna-semi-bankam-na-963-miljoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010111-v-ukraini-zris-indeks-ekonomicnoi-politiki-v-sferi-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3010111-v-ukraini-zris-indeks-ekonomicnoi-politiki-v-sferi-malogo-biznesu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010101-likarni-na-kontrakti-nacsluzba-zdorova-dala-rozasnenna-sodo-zarplat-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010101-likarni-na-kontrakti-nacsluzba-zdorova-dala-rozasnenna-sodo-zarplat-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010101-likarni-na-kontrakti-nacsluzba-zdorova-dala-rozasnenna-sodo-zarplat-medikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010101-likarni-na-kontrakti-nacsluzba-zdorova-dala-rozasnenna-sodo-zarplat-medikam.html


ПРАВА ЛЮДИНИ 

 

Пірати захопили українця біля берегів 

Беніну – МЗС 

Біля берегів Беніну пірати напали на судно 

«Tommi Ritscher» і, за попередньою 

інформацією, захопили та вивезли у 

невідомому напрямі одного громадянина 

України – члена екіпажу судна.

 

 

ПРАВОПОРЯДОК  

 

Суд відкрив справу через рішення уряду 

закрити кордон 

Окружний адміністративний суд Києва відкрив 

провадження у справі щодо оскарження 

розпорядження Кабінету міністрів про 

тимчасове закриття державних кордонів та 

призначив підготовче засідання на 18 травня. 

 

САП оскаржить відмову суду заарештувати 

Микитася 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

оскаржить в Апеляційній палаті Вищого 

антикорупційного суду рішення слідчого судді, 

яким було відмовлено застосувати до 

колишнього депутата і експрезидента 

"Укрбуду" Максима Микитася запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою.

 

 

Прокурор зачитав обвинувальний акт у 

справі "лісника Януковича" 

Прокурор САП зачитав у Вищому 

антикорупційному суді обвинувальний акт у 

справі колишнього голови Державного 

агентства лісових ресурсів Віктора Сівця і його 

дружини Марини Журавльової.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010054-pirati-zahopili-ukrainca-bila-beregiv-beninu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010054-pirati-zahopili-ukrainca-bila-beregiv-beninu-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009979-sud-vidkriv-spravu-cerez-risenna-uradu-zakriti-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009979-sud-vidkriv-spravu-cerez-risenna-uradu-zakriti-kordon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010018-sap-oskarzit-vidmovu-sudu-zaarestuvati-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3010018-sap-oskarzit-vidmovu-sudu-zaarestuvati-mikitasa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009795-prokuror-zacitav-obvinuvalnij-akt-u-spravi-lisnika-anukovica.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009795-prokuror-zacitav-obvinuvalnij-akt-u-spravi-lisnika-anukovica.html


 

 

Під час карантину на 15% зріс рівень 

шахрайства в інтернеті – ОП 

В Україні рівень злочинності в період 

карантину загалом зменшився, проте на 15% 

збільшилася кількість онлайн-шахрайства.

 

 

СБУ викрила понад 200 осіб, які 

поширювали фейки про коронавірус 

За період дії карантинних заходів Служба 

безпеки України викрила вже 207 інтернет-

агітаторів, які поширювали фейки про 

коронавірус.

 

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Де взяти грошей під час кризи 

(АНАЛІТИКА) 

Аналізуємо умови надання кредитів різними 

фінансовими установами

 

Коронавірус – надовго. Людській цивілізації 

доведеться пристосовуватися до нього - 

Вікторія Задорожна, професор, епідеміолог 

(Інтерв'ю) 

Наша зустріч готувалася і за браком часу 

співрозмовника відкладалася майже місяць.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009908-pid-cas-karantinu-na-15-zris-riven-sahrajstva-v-interneti-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009908-pid-cas-karantinu-na-15-zris-riven-sahrajstva-v-interneti-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009848-sbu-vikrila-ponad-200-osib-aki-posiruvali-fejki-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009848-sbu-vikrila-ponad-200-osib-aki-posiruvali-fejki-pro-koronavirus.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3009748-de-vzati-grosej-pid-cas-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3009748-de-vzati-grosej-pid-cas-krizi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010033-viktoria-zadorozna-profesor-epidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010033-viktoria-zadorozna-profesor-epidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010033-viktoria-zadorozna-profesor-epidemiolog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3010033-viktoria-zadorozna-profesor-epidemiolog.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

Карантин зробив людей невразливими до 

маніпуляцій - соціальний психолог 

Людьми в умовах карантину маніпулювати 

стало складніше через їх невразливість до 

тонких впливів внаслідок страху зараження і 

обмеження соціальної поведінки.

 

МОЗ закликає долучатися до акції 

#ПідтримуюЛікарів 

Міністерство охорони здоров'я закликає 

українців долучитися до акції на підтримку 

лікарів. 

 

Найбільш популярні професії на ринку 

праці. Інфографіка 

ржавна служба зайнятості опублікувала дані 

щодо попиту та пропозицій на ринку праці у 

розрізі професій та видів діяльності за січень-

березень 2020 року. Відтак Укрінформ 

підготував інфографіку з переліком найбільш 

популярних професій на ринку праці.

 

 

"Дерево Іуди", тюльпани і магнолії: у 

Запоріжжі зацвів ботсад ФОТО 

У Запорізькому міському дитячому 

ботанічному саду не встигли відквітувати 

первоцвіти, як розквітли магнолії і 5500 

тюльпанів.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009791-karantin-zrobiv-ludej-nevrazlivimi-do-manipulacij-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009791-karantin-zrobiv-ludej-nevrazlivimi-do-manipulacij-socialnij-psiholog.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009687-moz-zaklikae-dolucatisa-do-akcii-pidtrimuulikariv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009687-moz-zaklikae-dolucatisa-do-akcii-pidtrimuulikariv.html
http://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/3._popyt_ta_propozyciya_na_rynku_praci_03_2020_.pdf
http://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/3._popyt_ta_propozyciya_na_rynku_praci_03_2020_.pdf
http://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/3._popyt_ta_propozyciya_na_rynku_praci_03_2020_.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3010128-derevo-iudi-tulpani-i-magnolii-u-zaporizzi-zacviv-botsad.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3010128-derevo-iudi-tulpani-i-magnolii-u-zaporizzi-zacviv-botsad.html


 

Нацрада візьметься за канал “112 Україна” 

через російський мультик на Великдень 

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 

планує 23 квітня розглянути як невідкладне 

питання щодо показу на Великдень в ефірі 

телеканалу «112 Україна» мультфільму 

«Незвичайна подорож Серафими», створеного 

за фінансової підтримки Мінкульту РФ.

 

Дим та пил: рятуємося правильним сном, 

харчуванням і сауною. ІНФОГРАФІКА 

Інструкція від лікаря на час забруднення 

повітря та й загалом для здорового життя

 

 

До онлайн-уроків додадуть субтитри 

До онлайн-уроків, які транслюються на 

YouTube каналі Міністерства освіти та науки, 

додадуть субтитри.

 

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

8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009626-nacrada-vizmetsa-za-kanal-112-ukraina-cerez-rosijskij-multik-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009626-nacrada-vizmetsa-za-kanal-112-ukraina-cerez-rosijskij-multik-na-velikden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3009934-dim-ta-pil-ratuemosa-pravilnim-snom-harcuvannam-i-saunou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3009934-dim-ta-pil-ratuemosa-pravilnim-snom-harcuvannam-i-saunou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009731-do-onlajnurokiv-dodadut-subtitri.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3009731-do-onlajnurokiv-dodadut-subtitri.html

