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ТОП 

 

На Буковині знову різкий стрибок нових 

випадків зараження на COVID-19 

У Чернівецькій області за минулу добу 

зафіксували різкий стрибок нових випадків 

COVID-19: якщо за 21 червня підтвердили 33 

випадки, то вже 22 червня позитивний аналіз 

отримали 62 пацієнти. 

 

Вибух на Позняках: рятувальники знайшли 

під завалами п'ятого загиблого 

На місці ліквідації наслідків вибуху житлового 

будинку на Позняках рятувальники знайшли 

тіло ще однієї людини. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050056-na-bukovini-znovu-rizkij-stribok-novih-vipadkiv-zarazenna-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050056-na-bukovini-znovu-rizkij-stribok-novih-vipadkiv-zarazenna-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050056-na-bukovini-znovu-rizkij-stribok-novih-vipadkiv-zarazenna-na-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050152-vibuh-na-poznakah-ratuvalniki-znajsli-tilo-patogo-zagiblogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050152-vibuh-na-poznakah-ratuvalniki-znajsli-tilo-patogo-zagiblogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3050152-vibuh-na-poznakah-ratuvalniki-znajsli-tilo-patogo-zagiblogo.html


 

ВООЗ попередила про прискорення темпів 

пандемії COVID-19 

Пандемія викликаного коронавірусом 

захворювання COVID-19 все ще 

прискорюється, а її наслідки будуть відчутні 

ще десятки років. 

 

У Мексиці за добу зафіксували понад тисячу 

смертей від COVID-19 

У Мексиці протягом останніх 24 годин 

зареєстрували 1 044 летальні випадки, 

спричинені пандемією коронавірусу. 

 

В Іспанії посилюють карантин через новий 

спалах COVID-19 

Іспанське місто Уеска змушене повернутися до 

більш суворого карантину через локальний 

спалах епідемії коронавірусу. 

 

В італійській Ломбардії - найнижча 

смертність від COVID-19 з лютого 

Протягом останньої доби в італійському 

регіоні Ломбардія, який найбільше постраждав 

від пандемії коронавірусу, зафіксували 3 

летальні випадки, спричинені пандемією, це 

найнижчий показник в регіоні з 27 лютого. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050107-vooz-poperedila-pro-priskorenna-tempiv-pandemii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050107-vooz-poperedila-pro-priskorenna-tempiv-pandemii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050107-vooz-poperedila-pro-priskorenna-tempiv-pandemii-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050033-u-meksici-za-dobu-zafiksuvali-ponad-tisacu-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050033-u-meksici-za-dobu-zafiksuvali-ponad-tisacu-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050033-u-meksici-za-dobu-zafiksuvali-ponad-tisacu-smertej-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050086-v-ispanii-posiluut-karantin-cerez-novij-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050086-v-ispanii-posiluut-karantin-cerez-novij-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050086-v-ispanii-posiluut-karantin-cerez-novij-spalah-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050027-v-italijskij-lombardii-najnizca-smertnist-vid-covid19-z-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050027-v-italijskij-lombardii-najnizca-smertnist-vid-covid19-z-lutogo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050027-v-italijskij-lombardii-najnizca-smertnist-vid-covid19-z-lutogo.html


 

В Ірані заявили, що невдовзі передадуть 

"чорні скриньки" збитого літака МАУ 

Франції 

Іран найближчим часом передасть «чорні 

скриньки» збитого у січні українського 

авіалайнера для розшифрування до Франції. 

 

Зіткнення між армією та повстанцями у 

Ємені: 30 загиблих 

Близько 30 осіб загинуло унаслідок зіткнення 

між урядовими військами та повстанцями-

хуситами у центральному регіоні Ємена. 

 

Президент Єгипту каже про готовність 

почати військові дії у Лівії 

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі 

заявив, що може почати військові дії у Лівії та 

закликав збройні сили бути готовими до 

бойових дій. 

СВІТ 

 

Лідери ЄС і Китаю поговорили про 

пандемію, двосторонні відносини та 

Гонконг 

Лідери ЄС і Китаю, які провели в режимі 

телеконференції 22-й двосторонній саміт, 

обговорили боротьбу з COVID-19, розвиток 

двосторонніх економічних відносин та 

обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію 

в конфліктних регіонах світу. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050044-v-irani-zaavili-so-nevdovzi-peredadut-corni-skrinki-zbitogo-litaka-mau-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050044-v-irani-zaavili-so-nevdovzi-peredadut-corni-skrinki-zbitogo-litaka-mau-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050044-v-irani-zaavili-so-nevdovzi-peredadut-corni-skrinki-zbitogo-litaka-mau-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050044-v-irani-zaavili-so-nevdovzi-peredadut-corni-skrinki-zbitogo-litaka-mau-francii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050132-zitknenna-miz-armieu-ta-povstancami-u-emeni-30-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050132-zitknenna-miz-armieu-ta-povstancami-u-emeni-30-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050132-zitknenna-miz-armieu-ta-povstancami-u-emeni-30-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050046-prezident-egiptu-zaaviv-pro-gotovnist-pocati-vijskovi-dii-u-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050046-prezident-egiptu-zaaviv-pro-gotovnist-pocati-vijskovi-dii-u-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050046-prezident-egiptu-zaaviv-pro-gotovnist-pocati-vijskovi-dii-u-livii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050058-lideri-es-i-kitau-pogovorili-pro-pandemiu-dvostoronni-vidnosini-ta-gonkong.html


 

Трамп розширив заборону на в'їзд іноземців 

у США для окремих типів віз 

Президент США Дональд Трамп розпорядився 

щодо розширення обмежень щодо 

використання віз, які дозволяють іноземним 

громадянам тимчасово працювати в США, а 

також перебувати в країні з окремо визначених 

інших причин. 

 

НАТО вдосконалює взаємодію 

розвідувальних систем країн-союзниць 

НАТО проводить масштабне тренування 

Unified Vision 2020 (UV - Єдине бачення) з 

розвитку об’єднаної платформи та 

спроможностей розвідки, спостереження та 

тактичної розвідки. 

 

Трамп безпідставно звинуватив Обаму в 

державній зраді 

Президент США Дональд Трамп у понеділок 

без озвучення будь-яких доказів і аргументів 

заявив, що його попередник, Барак Обама, 

здійснив державну зраду, коли дозволив 

розпочати розслідування щодо контактів 

кампанії Трампа з Росією. 

 

 

Парламент Грузії схвалив зміни до 

Конституції щодо виборів 

Парламент Грузії у першому читанні схвалив 

зміни до Конституції щодо виборчої системи 

країни. 

УКРАЇНА І СВІТ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050096-tramp-rozsiriv-zaboronu-na-vizd-inozemciv-u-ssa-po-okremih-tipah-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050096-tramp-rozsiriv-zaboronu-na-vizd-inozemciv-u-ssa-po-okremih-tipah-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050096-tramp-rozsiriv-zaboronu-na-vizd-inozemciv-u-ssa-po-okremih-tipah-viz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050098-nato-vdoskonalue-vzaemodiu-rozviduvalnih-sistem-krainsouznic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050098-nato-vdoskonalue-vzaemodiu-rozviduvalnih-sistem-krainsouznic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050098-nato-vdoskonalue-vzaemodiu-rozviduvalnih-sistem-krainsouznic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050124-tramp-bezpidstavno-zvinuvativ-obamu-v-derzavnij-zradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050124-tramp-bezpidstavno-zvinuvativ-obamu-v-derzavnij-zradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050124-tramp-bezpidstavno-zvinuvativ-obamu-v-derzavnij-zradi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050110-parlament-gruzii-shvaliv-zmini-do-konstitucii-sodo-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050110-parlament-gruzii-shvaliv-zmini-do-konstitucii-sodo-viboriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050110-parlament-gruzii-shvaliv-zmini-do-konstitucii-sodo-viboriv.html


 

Україна підтримала ініціативу ООН щодо 

глобального припинення вогню 

Україна приєдналася до міжнародної заяви, яка 

висловлює рішучу підтримку заклику генсека 

ООН до глобального припинення вогню під 

час пандемії COVID-19. 

 

Парламентська асамблея України та 

Польщі поговорить про безпеку та COVID-

19 

У вівторок, 23 червня, в режимі 

відеоконференції відбудеться XII сесія 

Парламентської асамблеї Україна-Польща. 

 

Росія під прапором СРСР прагне стати 

глобальним гравцем у світі – Боднар 

Кремлівське керівництво, присвоюючи Росії 

лаври переможця над нацизмом, прагне під 

прапором СРСР стати таким самим глобальним 

гравцем, яким був Радянський Союз у часи 

Другої світової війни. 

УКРАЇНА 

 

Українці можуть отримати меддопомогу за 

рахунок держави у приватних клініках 

В Україні 517 приватних медзакладів та лікарів 

ФОП надають меддопомогу в межах Програми 

медичних гарантій, 713 тис. українців уже 

уклали декларації з лікарями первинки в 

приватних медзакладах. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050042-ukraina-pidtrimala-iniciativu-oon-sodo-globalnogo-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050042-ukraina-pidtrimala-iniciativu-oon-sodo-globalnogo-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050042-ukraina-pidtrimala-iniciativu-oon-sodo-globalnogo-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050108-na-parlamentskij-asamblei-ukraini-ta-polsi-obgovorat-bezpeku-ta-protidiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050108-na-parlamentskij-asamblei-ukraini-ta-polsi-obgovorat-bezpeku-ta-protidiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050108-na-parlamentskij-asamblei-ukraini-ta-polsi-obgovorat-bezpeku-ta-protidiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050108-na-parlamentskij-asamblei-ukraini-ta-polsi-obgovorat-bezpeku-ta-protidiu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050120-rosia-pid-praporom-srsr-pragne-stati-globalnim-gravcem-u-sviti-bodnar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050120-rosia-pid-praporom-srsr-pragne-stati-globalnim-gravcem-u-sviti-bodnar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3050120-rosia-pid-praporom-srsr-pragne-stati-globalnim-gravcem-u-sviti-bodnar.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050150-ukrainci-mozut-otrimati-meddopomogu-za-rahunok-derzavi-u-privatnih-klinikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050150-ukrainci-mozut-otrimati-meddopomogu-za-rahunok-derzavi-u-privatnih-klinikah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050150-ukrainci-mozut-otrimati-meddopomogu-za-rahunok-derzavi-u-privatnih-klinikah.html


 

Українцям слід підвищувати свою 

медіаграмотність – Ткаченко 

В Україні необхідно попрацювати над 

підвищення медіаграмотності громадян, 

навчити їх відрізняти фейки від правди, бо це 

важливо. 

 

Зґвалтування в Кагарлику: у підозрі 

з’явилася стаття про катування 

У справі про зґвалтування та побиття жінки 

працівниками Кагарлицького відділення 

поліції змінили підозру. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти вдарили по позиціях ЗСУ із 

артилерії та мінометів, є поранений 

22 червня збройні формування РФ порушили 

режим припинення вогню 16 разів. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

23 червня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 1917 році, І Універсалом 

Української Центральної Ради було 

проголошено автономію України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050060-ukraincam-slid-pidvisuvati-svou-mediagramotnist-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050060-ukraincam-slid-pidvisuvati-svou-mediagramotnist-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3050060-ukraincam-slid-pidvisuvati-svou-mediagramotnist-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050084-zgvaltuvanna-v-kagarliku-u-pidozri-zavilasa-statta-pro-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050084-zgvaltuvanna-v-kagarliku-u-pidozri-zavilasa-statta-pro-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3050084-zgvaltuvanna-v-kagarliku-u-pidozri-zavilasa-statta-pro-katuvanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050148-okupanti-vdarili-po-poziciah-zsu-iz-artilerii-ta-minometiv-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050148-okupanti-vdarili-po-poziciah-zsu-iz-artilerii-ta-minometiv-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050148-okupanti-vdarili-po-poziciah-zsu-iz-artilerii-ta-minometiv-e-poranenij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3049781-23-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3049781-23-cervna-pamatni-dati.html


 

Кіпр безкоштовно лікуватиме туристів від 

COVID-19 

Уряд Кіпру покриє витрати туристів на 

проживання, харчування та лікування, якщо 

під час подорожі до країни вони інфікуються 

COVID-19. 

 

Канада не поспішатиме із відкриттям 

кордонів — Трюдо 

Канада дуже ретельно оцінюватиме 

доцільність відкриття кордонів та не 

поспішатиме із цим рішенням. 

 

Грозові дощі трохи вгамують спеку 

У вівторок, 23 червня, в Україні очікуються 

короткочасні дощі та грози, вдень 13-29° тепла. 

 

23 червня: народний календар і астровісник 

Сьогодні Тимофія; обходимо десятою дорогою 

змій, не слухаємо собачий гавкіт і як не впасти 

в нудьгу. 

 

Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ, вул. Б.Хмельницького 8/16 

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3050118-kipr-bezkostovno-likuvatime-turistiv-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3050118-kipr-bezkostovno-likuvatime-turistiv-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3050118-kipr-bezkostovno-likuvatime-turistiv-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050075-kanada-ne-pospisatime-iz-vidkrittam-kordoniv-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050075-kanada-ne-pospisatime-iz-vidkrittam-kordoniv-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3050075-kanada-ne-pospisatime-iz-vidkrittam-kordoniv-trudo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3049900-grozovi-dosi-trohi-vgamuut-speku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3049900-grozovi-dosi-trohi-vgamuut-speku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3049655-23-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3049655-23-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

