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ТОП 

 

Кількість хворих на COVID-19 у світі 

перевищила 9 мільйонів 

Станом на ранок 22 червня у світі 

зареєстровано 9 046 215 випадків 

коронавірусу, зокрема 470 703 летальних 

випадків та 4 838 359 одужання. 

 

На Буковині другу добу поспіль немає 

смертей від COVID-19 

У Чернівецькій області другу добу поспіль не 

помер жоден пацієнт із підтвердженим 

коронавірусом чи підозрою на нього. 
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На бойні в Німеччині на COVID-19 

захворіли понад 1330 працівників 

На підприємстві із забою худоби компанії 

Tönnies у західній німецькій землі Північний 

Рейн-Вестфалія кількість випадків зараження 

коронавірусом сягнула 1331. 

 

Доля трьох людей після вибуху 

багатоповерхівки у Києві досі невідома – 

Кличко 

Доля трьох людей після вибуху на Позняках у 

Києві залишається невідомою. 

 

Нічний погром у Штутгарті: розграбовані 

магазини, поранені поліцейські та арешти 

Нічні заворушення у німецькому місті 

Штутгарт та сутички сотень молодиків з 

силами охорони порядку стали 

наймасштабнішими за всю історію. 

 

У Гаазі поліція застосувала водяні гармати 

на "антикарантинній" акції 

У нідерландському місті Гаага від самого 

ранку проходить акція протесту проти 

обмежувальних заходів через коронавірус. 

СВІТ 
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У Білому домі спростували заяву Болтона 

щодо прохання Трампа до лідера Китаю 

Радник Білого дому, який був присутній на 

зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном, заявив, що 

президент США не просив лідера КНР 

допомогти йому з переобранням. 

 

Дуді в США не слід обговорювати 

перенесення ядерної зброї з ФРН – 

Тшасковський 

Президент Польщі під час свого візиту до 

Білого дому 24 червня і переговорів з 

президентом США Дональдом Трампом не 

повинен вирішувати таких важливих питань, 

як можливе перенесення ядерної зброї з 

Німеччини до Польщі. 

 

На парламентських виборах у Сербії 

перемогла владна партія 

На парламентських виборах у Сербії 

найбільше голосів втретє поспіль здобула 

Прогресивна партія, котру очолює глава 

держави Александар Вучич. 

 

Болтон розкритикував некомпетентність 

Трампа у зовнішній політиці 

Колишній помічник президента США Джон 

Болтон розкритикував зовнішню політику 

Дональда Трампа, у якого, за його словами, 

немає стратегій щодо Росії, Китаю і КНДР. 
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У Білорусі заарештували кандидата в 

президенти та його сина 

Кандидата в президенти Білорусі Віктора 

Бабарико і його сина Едуарда заарештували, 

пред'явивши обом звинувачення та обравши 

запобіжний захід у вигляді утримання під 

вартою. 

 

Болтон розповів, за кого голосуватиме на 

виборах президента восени 

Колишній радник Білого дому з нацбезпеки 

Джон Болтон заявив, що має намір голосувати 

на наступних президентських виборах 

за кандидата від Демократичної партії Джо 

Байдена. 

 

КНДР хоче розкидати 12 мільйонів 

пропагандистських листівок у Кореї 

Керівництво КНДР надрукувало 12 мільйонів 

пропагандистських листівок, які будуть за 

допомогою повітряних куль розкидані по 

території Південної Кореї. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський пригрозив Ірану міжнародними 

судами 

Україна буде змушена подати позови до 

міжнародних судів проти Ірану, якщо влада 

цієї країни не виконає своїх зобов’язань щодо 

збитого біля Тегерана літака "МАУ". 
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Україна та Канада посилюють економічні й 

політичні зв’язки – Президент 

Лібералізація візового режиму з Канадою була 

б для України важливим кроком з посилення 

відносин між двома країнами. 

 

Міжнародна спільнота не має допустити 

повернення Росії до G7 – Зеленський 

Міжнародна спільнота не має допустити 

повернення Росії в G7 поки не буде відновлена 

територіальна цілісність України. 

 

У Чорногорії відкрили реабілітаційний 

центр для українських військових — посол 

У місті Сутоморе у Чорногорії було відкрито 

український реабілітаційний центр, на базі 

якого проходитимуть реабілітацію українські 

військові. 

 

Штати вже підготували ракети для Javelin 

до відправлення в Україну 

Військові США підготували до відправлення в 

Україну вантаж по лінії військової допомоги, 

серед якого - ракети для протитанкових 

комплексів Javelin для ЗСУ. 

УКРАЇНА 
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Трагедія у Києві: мешканці зруйнованого 

вибухом будинку розповіли подробиці 

Вранці 21 червня у Дарницькому районі Києва 

по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в одній із 

приватних квартир пролунав вибух, унаслідок 

чого стався обвал міжповерхових перекриттів. 

 

Малюська перевірив, як воно – посидіти у 

платному СІЗО 

Міністр юстиції України Денис Малюська 

відвідав платний СІЗО у центрі міста Чернівці. 

 

Марш Рівності Онлайн: Батьківщину-Мати 

у Києві прикрасили ЛГБТ прапором 

У Києві відбулися Марш Рівності Онлайн на 

Хрещатику та Марафон союзників та союзниць 

ЛГБТ+. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти 17 разів порушили "тишу", 

поранені двоє бійців 

У неділю, 21 червня, збройні формування Росії 

10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, з 

початку нинішньої доби зафіксовано 7 

обстрілів. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3049349-tragedia-u-kievi-meskanci-zrujnovanogo-vibuhom-budinku-rozpovili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3049349-tragedia-u-kievi-meskanci-zrujnovanogo-vibuhom-budinku-rozpovili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3049349-tragedia-u-kievi-meskanci-zrujnovanogo-vibuhom-budinku-rozpovili-podrobici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3049369-maluska-pereviriv-ak-vono-posiditi-u-platnomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3049369-maluska-pereviriv-ak-vono-posiditi-u-platnomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3049369-maluska-pereviriv-ak-vono-posiditi-u-platnomu-sizo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3049418-mars-rivnosti-onlajn-batkivsinumati-u-kievi-prikrasili-lgbt-praporom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3049418-mars-rivnosti-onlajn-batkivsinumati-u-kievi-prikrasili-lgbt-praporom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3049418-mars-rivnosti-onlajn-batkivsinumati-u-kievi-prikrasili-lgbt-praporom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3049486-okupanti-17-raziv-porusili-tisu-poraneni-dvoe-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3049486-okupanti-17-raziv-porusili-tisu-poraneni-dvoe-bijciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3049486-okupanti-17-raziv-porusili-tisu-poraneni-dvoe-bijciv.html


 

22 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні День Скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни. 

 

У Мексиці виявили понад 200 тіл жертв 

кримінальних розбірок 

Дев'ять підпільних братських могил з 215-ма 

тілами жертв кримінальних чвар виявлено у 

Мексиці з січня по травень. 

 

В Туреччині за порушення маскового 

режиму ввели великі штрафи 

У Туреччині запроваджується великий 

грошовий штраф за порушення маскового 

режиму в рамках заходів з протидії новій 

коронавірусній інфекції COVID-19. 

 

У Британії розробили програмне 

забезпечення, яке дозволяє оцифрувати 

тварину 

Спеціалісти з Університету Бата розробили 

програмне забезпечення, за допомогою якого 

можна оцифрувати собаку без використання 

технології захоплення руху з використанням 

лише однієї камери. 
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Україні обіцяють рясні дощі з градом та 

спеку 

У понеділок, 22 червня, по Україні йтимуть 

короткочасні дощі, в окремих районах - з 

градом і шквалами вітру 15-20 м/с, 

температура до 29 градусів тепла. У 

Карпатському регіоні очікуються значні дощі 

(І рівень небезпечності, жовтий). 

 

22 червня: народний календар і астровісник 

Відсьогодні літо в силу вступає; рахуємо 

мурашок, слухаємо цвіркунів і що робити 

тому, хто сміятиметься останнім. 
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