
Єдина країна - Україна і світ 19.06.20 

 

ТОП 

 

Степанов назвав поведінку українців щодо 

карантинних обмежень ―анархією‖ 

Міністр охорони здоров`я Максим Степанов 

назвав поведінку українців з точки зору 

дотримання правил карантину ―анархією‖. 

 

У світі - вже понад 8,5 мільйона випадків 

коронавірусу 

Станом на ранок 19 червня в світі зафіксовано 

8 576 283 випадків коронавірусу, зокрема 456 

286 загиблих і 4 530 266 тих, хто видужав. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048099-stepanov-nazvav-povedinku-ukrainciv-sodo-karantinnih-obmezen-anarhieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048099-stepanov-nazvav-povedinku-ukrainciv-sodo-karantinnih-obmezen-anarhieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048099-stepanov-nazvav-povedinku-ukrainciv-sodo-karantinnih-obmezen-anarhieu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048155-u-sviti-vze-ponad-85-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048155-u-sviti-vze-ponad-85-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048155-u-sviti-vze-ponad-85-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html


 

В Італії зросла кількість смертей від 

COVID-19 

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 

значне зростання кількості померлих унаслідок 

пандемії коронавірусу. 

 

У Канаді - вже понад 100 тисяч заражень 

COVID-19 

Від початку глобальної пандемії у березні 

кількість підтверджених випадків інфікування 

COVID-19 у Канаді перевищила 100 тис. 

 

Український марафонець Борисенко 

знайдений мертвим на горі Фудзіяма 

Український марафонець і тренер з 

гірськолижного спорту Олексій Борисенко був 

знайдений мертвим на горі Фудзіяма. 

СВІТ 

 

НАТО створює спецфонд на випадок другої 

хвилі коронавірусу – Столтенберг 

Міністри оборони НАТО, які завершили 

дводенні переговори в форматі 

телеконференції, погодили пакет запобіжних 

заходів на випадок можливої другої хвилі 

пандемії СOVID-19 та будь-яких інших 

подібних криз у сфері охорони здоров’я. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048074-v-italii-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048074-v-italii-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048074-v-italii-zrosla-kilkist-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048122-u-kanadi-vze-ponad-100-tisac-zarazen-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048122-u-kanadi-vze-ponad-100-tisac-zarazen-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048122-u-kanadi-vze-ponad-100-tisac-zarazen-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048147-ukrainskij-marafonec-borisenko-znajdenij-mertvim-na-gori-fudziama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048147-ukrainskij-marafonec-borisenko-znajdenij-mertvim-na-gori-fudziama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048147-ukrainskij-marafonec-borisenko-znajdenij-mertvim-na-gori-fudziama.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048062-nato-stvorue-specfond-na-vipadok-drugoi-hvili-koronavirusu-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048062-nato-stvorue-specfond-na-vipadok-drugoi-hvili-koronavirusu-stoltenberg.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048062-nato-stvorue-specfond-na-vipadok-drugoi-hvili-koronavirusu-stoltenberg.html


 

КНДР вводить війська до демілітаризованої 

зони на кордоні з Південною Кореєю - ЗМІ 

Військові Північної Кореї почали займати 

позиції у демілітаризованій зоні на кордоні з 

Південною Кореєю. 

 

США ввели широкі міжнародні санкції за 

спроби допомогти режиму Мадуро 

Міністерство фінансів США у четвер 

оголосило про введення міжнародних санкцій 

проти фізичних та юридичних осіб, 

зареєстрованих у різних країнах через 

причетність до незаконних схем купівлі нафти 

у режиму Мадуро в Венесуелі. 

 

Австрія вже виділила майже €50 мільярдів 

на подолання наслідків COVID-19 

Уряд Австрії виділив загалом близько 50 млрд 

євро на подолання наслідків економічної 

кризи, пов’язаної з COVID-19. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Рішення "Норманді" не виконуються попри 

конструктив України – ЄС 

Через 6 місяців після Нормандського саміту у 

Парижі занадто мало виконано прийнятих на 

ньому узгоджених висновків попри 

конструктивний підхід керівництва України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048080-kndr-vvodit-vijska-do-demilitarizovanoi-zoni-na-kordoni-z-pivdennou-koreeu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048080-kndr-vvodit-vijska-do-demilitarizovanoi-zoni-na-kordoni-z-pivdennou-koreeu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048080-kndr-vvodit-vijska-do-demilitarizovanoi-zoni-na-kordoni-z-pivdennou-koreeu-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048107-ssa-vveli-siroki-miznarodni-sankcii-za-sprobi-dopomogti-rezimu-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048107-ssa-vveli-siroki-miznarodni-sankcii-za-sprobi-dopomogti-rezimu-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048107-ssa-vveli-siroki-miznarodni-sankcii-za-sprobi-dopomogti-rezimu-maduro.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048088-avstria-vze-vidilila-majze-50-milardiv-na-podolanna-naslidkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048088-avstria-vze-vidilila-majze-50-milardiv-na-podolanna-naslidkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048088-avstria-vze-vidilila-majze-50-milardiv-na-podolanna-naslidkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048069-risenna-normandi-ne-vikonuutsa-popri-konstruktiv-ukraini-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048069-risenna-normandi-ne-vikonuutsa-popri-konstruktiv-ukraini-es.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048069-risenna-normandi-ne-vikonuutsa-popri-konstruktiv-ukraini-es.html


 

ЄС нагадав країнам Східного партнерства 

про п’ять ключових пріоритетів 

Євросоюз закликає країни Східного 

партнерства повною мірою скористатися всіма 

перевагами рамкових домовленостей з 

Євросоюзом, що вже існують. 

 

Фокус уваги до Криму треба перенести з 

"внутрішньоукраїнського" на міжнародний 

– Джапарова 

Питання Криму треба порушувати на високому 

міжнародному політичному рівні, а фокус його 

має бути перенесений з 

"внутрішньоукраїнського" аспекту на саме 

міжнародний. 

 

Анкара постійно порушує тему Криму під 

час контактів з РФ — посол Туреччини 

Посол Туреччини в Україні Ягмуром Гюльдере 

наголосив, що питання Криму та ситуації з 

українськими політичними в’язнями Кремля 

постійно порушуються Анкарою під час 

контактів з російською стороною. 

 

Росія змінює демографію Криму – 

Кориневич 

Росія проводить в окупованому нею Криму 

колоніальну політику, змінюючи 

демографічний склад півострова. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048078-es-nagadav-krainam-shidnogo-partnerstva-pro-pat-klucovih-prioritetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048078-es-nagadav-krainam-shidnogo-partnerstva-pro-pat-klucovih-prioritetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048078-es-nagadav-krainam-shidnogo-partnerstva-pro-pat-klucovih-prioritetiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048056-fokus-uvagi-do-krimu-treba-perenesti-z-vnutrisnoukrainskogo-na-miznarodnij-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048056-fokus-uvagi-do-krimu-treba-perenesti-z-vnutrisnoukrainskogo-na-miznarodnij-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048056-fokus-uvagi-do-krimu-treba-perenesti-z-vnutrisnoukrainskogo-na-miznarodnij-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048056-fokus-uvagi-do-krimu-treba-perenesti-z-vnutrisnoukrainskogo-na-miznarodnij-dzaparova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048134-ankara-postijno-porusue-temu-krimu-pid-cas-kontaktiv-z-rf-posol-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048134-ankara-postijno-porusue-temu-krimu-pid-cas-kontaktiv-z-rf-posol-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048134-ankara-postijno-porusue-temu-krimu-pid-cas-kontaktiv-z-rf-posol-tureccini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048065-rosia-zminue-demografiu-krimu-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048065-rosia-zminue-demografiu-krimu-korinevic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3048065-rosia-zminue-demografiu-krimu-korinevic.html


 

Президентство Байдена дасть Україні 

потужнішу підтримку США ніж зараз – 

експерт 

Перемога Джо Байдена на виборах президента 

США цього року означатиме для України 

більш потужну підтримку, у тому числі у сфері 

оборони й безпеки, ніж вона має під час 

президентства Дональда Трампа. 

 

У Конгресі США стежать за змінами в 

Україні – конгресвумен Марсі Каптур 

Члени американського Конгресу продовжують 

стежити за подіями в Україні та робити все 

можливе для підтримки демократії й 

просування реформ в Українській державі. 

УКРАЇНА 

 

Медикам підвищать зарплату з 1 вересня - 

Степанов 

З 1 вересня медпрацівникам спеціалізованих та 

високоспеціалізованих медзакладів підвищать 

зарплату. 

 

В Україні майже 6 тисяч медиків захворіли 

на COVID-19 - Ляшко 

В Україні майже 6 тисяч медпрацівників 

захворіли на COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048128-prezidentstvo-bajdena-dast-ukraini-potuznisu-pidtrimku-ssa-niz-zaraz-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048128-prezidentstvo-bajdena-dast-ukraini-potuznisu-pidtrimku-ssa-niz-zaraz-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048128-prezidentstvo-bajdena-dast-ukraini-potuznisu-pidtrimku-ssa-niz-zaraz-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3048128-prezidentstvo-bajdena-dast-ukraini-potuznisu-pidtrimku-ssa-niz-zaraz-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048097-u-kongresi-ssa-stezat-za-zminami-v-ukraini-kongresvumen-marsi-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048097-u-kongresi-ssa-stezat-za-zminami-v-ukraini-kongresvumen-marsi-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048097-u-kongresi-ssa-stezat-za-zminami-v-ukraini-kongresvumen-marsi-kaptur.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048105-medikam-pidvisat-zarplatu-z-1-veresna-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048105-medikam-pidvisat-zarplatu-z-1-veresna-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048105-medikam-pidvisat-zarplatu-z-1-veresna-stepanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048112-v-ukraini-majze-6-tisac-medikiv-zahvorili-na-covid19-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048112-v-ukraini-majze-6-tisac-medikiv-zahvorili-na-covid19-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048112-v-ukraini-majze-6-tisac-medikiv-zahvorili-na-covid19-lasko.html


 

Економіка України не витримає другого 

жорсткого карантину - Ткаченко 

Українцям варто більш свідомо дотримуватися 

правил безпеки в умовах розповсюдження 

коронавірусної інфекції, оскільки переведення 

карантину у жорсткіший режим знову 

економіка України не витримає. 

 

Венедіктова повідомила про закриття трьох 

справ, у яких фігурував Порошенко 

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила 

про закриття трьох кримінальних проваджень, 

у яких фігурував експрезидент Петро 

Порошенко. 

 

Справа Гандзюк: суд взяв під варту 

підозрюваного Мангера 

Печерський суд Києва взяв під варту до 28 

липня Владислава Мангера — підозрюваного у 

замовленні нападу на радницю міського голови 

Херсона Катерину Гандзюк. 

 

Венедіктова пояснила, чому анонсувала 

підозру Стерненку 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

заявила, що робила публічні заяви у справі 

щодо активіста Сергія Стерненка, виходячи з 

інформації, яку отримувала від своїх 

заступників. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048092-ekonomika-ukraini-ne-vitrimae-drugogo-zorstkogo-karantinu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048092-ekonomika-ukraini-ne-vitrimae-drugogo-zorstkogo-karantinu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048092-ekonomika-ukraini-ne-vitrimae-drugogo-zorstkogo-karantinu-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048071-venediktova-povidomila-pro-zakritta-troh-sprav-u-akih-figuruvav-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048071-venediktova-povidomila-pro-zakritta-troh-sprav-u-akih-figuruvav-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3048071-venediktova-povidomila-pro-zakritta-troh-sprav-u-akih-figuruvav-porosenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048126-sprava-gandzuk-sud-vzav-pid-vartu-pidozruvanogo-mangera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048126-sprava-gandzuk-sud-vzav-pid-vartu-pidozruvanogo-mangera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048126-sprava-gandzuk-sud-vzav-pid-vartu-pidozruvanogo-mangera.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048090-venediktova-poasnila-comu-anonsuvala-pidozru-sternenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048090-venediktova-poasnila-comu-anonsuvala-pidozru-sternenku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048090-venediktova-poasnila-comu-anonsuvala-pidozru-sternenku.html


 

СБУ викрила привласнення бюджетних 

коштів посадовцями Міноборони 

Служба безпеки України викрила на Одещині 

привласнення посадовцями Міністерства 

оборони понад 11 млн грн, виділених з 

бюджету на будівництво віиськових містечок. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують міномети та 

гранатомети, під Авдіївкою працював 

снайпер 

Минулої доби збройні формування РФ 14 разів 

порушили режим припинення вогню та 

обстріляли позиції ЗСУ  із заборонених 

Мінськими домовленостями мінометів, 

гранатометів різних систем, великокаліберних 

кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

19 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні день памяті Івана Драча - 

українського поета, перекладача, 

кіносценариста, драматурга, громадського 

діяча. 

 

Мандрувати Україною можна цікаво та 

недорого – Ткаченко 

Мандрувати Україною за умови дотримання 

правил карантину можна цікаво та недорого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048142-sbu-vikrila-privlasnenna-budzetnih-kostiv-posadovcami-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048142-sbu-vikrila-privlasnenna-budzetnih-kostiv-posadovcami-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3048142-sbu-vikrila-privlasnenna-budzetnih-kostiv-posadovcami-minoboroni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048148-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-granatometi-pid-avdiivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048148-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-granatometi-pid-avdiivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048148-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-granatometi-pid-avdiivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3048148-okupanti-zastosovuut-minometi-ta-granatometi-pid-avdiivkou-pracuvav-snajper.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048013-19-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3048013-19-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3048124-mandruvati-ukrainou-mozna-cikavo-ta-nedorogo-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3048124-mandruvati-ukrainou-mozna-cikavo-ta-nedorogo-tkacenko.html
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Більше половини українців вважають 

профтехосвіту престижною - МОН 

Більшість українців вважають, що мати 

професійну освіту престижно, і наразі країні не 

вистачає кваліфікованих робітників. 

 

Кількість біженців у світі становить майже 

80 мільйонів - ООН 

Понад 1% жителів планети є біженцями – 

загалом їхня нині кількість становить 79,5 

мільйонів. 

 

Українцям обіцяють дощові й спекотні 

вихідні 

В Україні 19 червня очікуються дощі, 

подекуди шквали 15-20 м/с, денна температура 

становитиме 21-31° тепла. 

 

19 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні святого Лавріна; боремося з 

бур’янами, ловімо мить і слідкуймо за власною 

системою координат. 
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