
Єдина країна - Україна і світ 26.06.20 

 

ТОП 

 

Повінь на Прикарпатті: прокуратура 

порушила справу за фактом екоциду 

Прокуратура зареєструвала кримінальне 

провадження за фактом екоциду і порушень 

природоохоронного законодавства після повені 

на Прикарпатті. 

 

Вибух на Позняках: правоохоронці назвали 

основну версію слідства 

Основною версією слідства у справі, 

порушеній за фактом вибуху газу у житловому 

будинку на столичних Позняках, є 

недотримання технології повірки лічильників 

співробітниками "Київгазу". 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052183-povin-na-prikarpatti-prokuratura-porusila-spravu-za-faktom-ekocidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052183-povin-na-prikarpatti-prokuratura-porusila-spravu-za-faktom-ekocidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052183-povin-na-prikarpatti-prokuratura-porusila-spravu-za-faktom-ekocidu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3052177-vibuh-na-poznakah-pravoohoronci-nazvali-osnovnu-versiu-slidstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3052177-vibuh-na-poznakah-pravoohoronci-nazvali-osnovnu-versiu-slidstva.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3052177-vibuh-na-poznakah-pravoohoronci-nazvali-osnovnu-versiu-slidstva.html


 

У світі кількість випадків коронавірусу 

перевищила 9,7 мільйона 

Станом на ранок 26 червня у світі 

зареєстровано 9 714 805 випадків 

коронавірусу. 

 

У Нідерландах вже майже 50 тисяч випадків 

COVID-19 

У Нідерландах кількість хворих на коронавірус 

(COVID-19) за минулу добу зросла на 111 - до 

49 914 осіб. 

 

В Італії залучили військових для підтримки 

карантину в осередку спалаху COVID-19 

Уряд Італії направив військові підрозділи до 

міста Мондрагоне в регіоні Кампанія задля 

забезпечення дотримання карантину після 

того, як в місті виявили 49 випадків 

коронавірусної хвороби. 

 

У ВООЗ не впевнені, що створять 

ефективну вакцину проти COVID-19 

Очільник Всесвітньої організації охорони 

здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус вважає, що 

не існує гарантій, що вчені зможуть розробити 

ефективну вакцину проти COVID-19. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052220-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-97-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052220-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-97-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052220-u-sviti-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-perevisila-97-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052207-u-niderlandah-vze-majze-50-tis-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052207-u-niderlandah-vze-majze-50-tis-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052207-u-niderlandah-vze-majze-50-tis-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052147-v-italii-zalucili-vijskovih-dla-pidtrimki-karantinu-v-oseredku-spalahu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052147-v-italii-zalucili-vijskovih-dla-pidtrimki-karantinu-v-oseredku-spalahu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052147-v-italii-zalucili-vijskovih-dla-pidtrimki-karantinu-v-oseredku-spalahu-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052145-u-vooz-ne-vpevneni-so-stvorat-efektivnu-vakcinu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052145-u-vooz-ne-vpevneni-so-stvorat-efektivnu-vakcinu-proti-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052145-u-vooz-ne-vpevneni-so-stvorat-efektivnu-vakcinu-proti-covid19.html


 

Активізація української сторони внесла 

конструктив у роботу всіх груп ТКГ - Хайді 

Грау 

Відбулося чергове засідання Тристоронньої 

контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке 

проходило у форматі відеоконференції. 

 

Трамп звинуватив Black Lives Matter у 

спробі державного перевороту 

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп 

заявив, що керівництво руху Black Lives Matter 

(BLM), що перекладається як "Життя чорних 

мають значення", підбурює до зради й 

державного перевороту. 

СВІТ 

 

Сенат США погодив санкції проти КНР на 

підтримку автономії Гонконгу 

Американський Сенат ухвалив законопроєкт, 

що передбачає запровадження санкцій проти 

чиновників Китаю, які сприяють обмеженню 

автономії Гонконгу. 

 

Берлін, Париж і Рим закликали припинити 

постачати зброю в Лівію 

Сторони конфлікту в Лівії мають припинити 

бойові дії, а сторони, які їх підтримують, - 

постачання зброї. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052149-aktivizacia-ukrainskoi-storoni-vnesla-konstruktiv-u-robotu-vsih-grup-tkg-hajdi-grau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052149-aktivizacia-ukrainskoi-storoni-vnesla-konstruktiv-u-robotu-vsih-grup-tkg-hajdi-grau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052149-aktivizacia-ukrainskoi-storoni-vnesla-konstruktiv-u-robotu-vsih-grup-tkg-hajdi-grau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052149-aktivizacia-ukrainskoi-storoni-vnesla-konstruktiv-u-robotu-vsih-grup-tkg-hajdi-grau.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052137-tramp-zvinuvativ-black-lives-matter-u-sprobi-derzavnogo-perevorotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052137-tramp-zvinuvativ-black-lives-matter-u-sprobi-derzavnogo-perevorotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052137-tramp-zvinuvativ-black-lives-matter-u-sprobi-derzavnogo-perevorotu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052164-senat-ssa-pogodiv-sankcii-proti-knr-na-pidtrimku-avtonomii-gonkongu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052164-senat-ssa-pogodiv-sankcii-proti-knr-na-pidtrimku-avtonomii-gonkongu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052164-senat-ssa-pogodiv-sankcii-proti-knr-na-pidtrimku-avtonomii-gonkongu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052185-berlin-pariz-i-rim-zaklikali-pripiniti-postacati-zbrou-v-liviu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052185-berlin-pariz-i-rim-zaklikali-pripiniti-postacati-zbrou-v-liviu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052185-berlin-pariz-i-rim-zaklikali-pripiniti-postacati-zbrou-v-liviu.html


 

Індія звинуватила КНР у стягненні військ 

до кордону 

КНР почала нарощувати військову присутність 

на спірному кордоні з Індією в долині річки 

Галван. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна привітала заяву Генсека ООН щодо 

невизнання анексії Криму 

Україна висловила вдячність та привітала 

заяву Генерального секретаря ООН, який 

твердо підтвердив невизнання анексії Криму 

Російською Федерацією та підтримав 

територіальну цілісність України. 

 

Посол Мельник: Стаття Путіна про Другу 

світову - неприхована погроза Європі 

Намагання президента РФ Володимира Путіна 

вказувати історикам, як їм підходити до історії 

Другої Світової війни, є небезпечними. 

 

Україна потребує ракет від НАТО через 

загрози з боку Росії – експерт 

Україна потребує закупівлі ракет у країн 

НАТО через загрози з боку Росії. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052181-india-zvinuvatila-knr-u-stagnenni-vijsk-do-linii-spirnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052181-india-zvinuvatila-knr-u-stagnenni-vijsk-do-linii-spirnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052181-india-zvinuvatila-knr-u-stagnenni-vijsk-do-linii-spirnogo-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052156-ukraina-privitala-zaavu-genseka-oon-sodo-neviznanna-aneksii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052156-ukraina-privitala-zaavu-genseka-oon-sodo-neviznanna-aneksii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052156-ukraina-privitala-zaavu-genseka-oon-sodo-neviznanna-aneksii-krimu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052216-posol-melnik-statta-putina-pro-drugu-svitovu-neprihovana-pogroza-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052216-posol-melnik-statta-putina-pro-drugu-svitovu-neprihovana-pogroza-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3052216-posol-melnik-statta-putina-pro-drugu-svitovu-neprihovana-pogroza-evropi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052197-ukraina-potrebue-raket-vid-nato-cerez-zagrozi-z-boku-rosii-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052197-ukraina-potrebue-raket-vid-nato-cerez-zagrozi-z-boku-rosii-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052197-ukraina-potrebue-raket-vid-nato-cerez-zagrozi-z-boku-rosii-ekspert.html


 

Іноземці зможуть отримувати електронні 

послуги в Україні з-за кордону 

З 1 липня 2020 року по 1 липня 2022 року 

іноземці та особи без громадянства зможуть 

отримувати електронні послуги за допомогою 

інформаційних систем без перетину 

державного кордону України. 

УКРАЇНА 

 

Повені в Україні: Президент висловив 

співчуття родинам загиблих 

Президент Володимир Зеленський висловив 

співчуття родинам загиблих на Прикарпатті. 

 

Уряд розподілив 7,6 мільйона на житло для 

родин Героїв Небесної Сотні 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про 

виділення субвенції на виплату грошової 

компенсації за житло родинам Героїв Небесної 

Сотні та особам, які отримали поранення, 

каліцтва, контузії під час Революції Гідності. 

 

Президент обіцяє, що будуть відновлені всі 

будинки, пошкоджені внаслідок повені 

Президент України Володимир Зеленській 

пообіцяв, що всі будинки пошкоджені 

внаслідок негоди в західних областях України 

будуть відновлені, якщо ж будинок відновити 

неможливо, громадянам нададуть нові оселі. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052205-inozemci-zmozut-otrimuvati-elektronni-poslugi-v-ukraini-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052205-inozemci-zmozut-otrimuvati-elektronni-poslugi-v-ukraini-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052205-inozemci-zmozut-otrimuvati-elektronni-poslugi-v-ukraini-zza-kordonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052175-poveni-v-ukraini-prezident-visloviv-spivcutta-rodinam-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052175-poveni-v-ukraini-prezident-visloviv-spivcutta-rodinam-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052175-poveni-v-ukraini-prezident-visloviv-spivcutta-rodinam-zagiblih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052135-urad-rozpodiliv-76-miljona-na-zitlo-dla-rodin-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052135-urad-rozpodiliv-76-miljona-na-zitlo-dla-rodin-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052135-urad-rozpodiliv-76-miljona-na-zitlo-dla-rodin-geroiv-nebesnoi-sotni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052159-prezident-obicae-so-budut-vidnovleni-vsi-budinki-poskodzeni-vnaslidok-poveni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052159-prezident-obicae-so-budut-vidnovleni-vsi-budinki-poskodzeni-vnaslidok-poveni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3052159-prezident-obicae-so-budut-vidnovleni-vsi-budinki-poskodzeni-vnaslidok-poveni.html


 

Абрамовський назвав головну причину 

підтоплень населених пунктів 

Одна з головних причин затоплень населених 

пунктів – забудова заплав та прибережно-

захисних смуг, яка прямо заборонена водним 

кодексом. 

 

"Антонов" показав будівництво літака Ан-

178 для Перу 

На держпідприємстві "Антонов", що входить 

до складу Державного концерну 

"Укроборонпром", продемонстрували процес 

будівництва нового літака Ан-178 для МВС 

Перу. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти сім разів зривали "тишу", 

поранений боєць ЗСУ 

25 червня збройні формування Російської 

Федерації 7 разів порушили режим припинення 

вогню. 

 

На Донбасі побільшало снайперів 

спецпідрозділів РФ – розвідка 

У нинішньому році на окупованому Донбасі 

фіксується збільшення кількості снайперського 

озброєння та снайперських груп із різних 

підрозділів спецпризначення РФ. 

СУСПІЛЬСТВО 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052193-abramovskij-nazvav-golovnu-pricinu-pidtoplen-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052193-abramovskij-nazvav-golovnu-pricinu-pidtoplen-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052193-abramovskij-nazvav-golovnu-pricinu-pidtoplen-naselenih-punktiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052129-antonov-pokazav-budivnictvo-litaka-an178-dla-peru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052129-antonov-pokazav-budivnictvo-litaka-an178-dla-peru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3052129-antonov-pokazav-budivnictvo-litaka-an178-dla-peru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3052213-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3052213-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3052213-okupanti-sim-raziv-zrivali-tisu-poranenij-boec-zsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3052172-na-donbasi-pobilsalo-snajperiv-specpidrozdiliv-rf-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3052172-na-donbasi-pobilsalo-snajperiv-specpidrozdiliv-rf-rozvidka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3052172-na-donbasi-pobilsalo-snajperiv-specpidrozdiliv-rf-rozvidka.html


 

26 червня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні відзначається День 

кримськотатарського прапора. 

 

Американці під час пандемії споживають 

більше алкоголю 

Американці стали вживати більше алкоголю 

під час пандемії коронавірусу. 

 

В Україні до +31°, дощі, град та грози 

У п’ятницю, 26 червня, в Україні без опадів, 

лише в Карпатському регіоні короткочасні 

дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-

20 м/с. Температура вночі 13-18°, у східних 

областях 10-15°, вдень 26-31°. 

 

26 червня: народний календар і астровісник 

Нині літньої Килини; пити чи не пити, як 

колись вечеряли українські селяни і кого 

сьогодні не варто гнівити 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051631-26-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051631-26-cervna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052211-amerikanci-pid-cas-pandemii-spozivaut-bilse-alkogolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052211-amerikanci-pid-cas-pandemii-spozivaut-bilse-alkogolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3052211-amerikanci-pid-cas-pandemii-spozivaut-bilse-alkogolu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052133-v-ukraini-do-31-dosi-grad-ta-grozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3052133-v-ukraini-do-31-dosi-grad-ta-grozi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3051689-26-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3051689-26-cervna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

