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ТОП 

 

Авто, залізниця, літаки: температурний 

скринінг робитимуть усім, хто прибуває в 

Україну 

Державна прикордонна служба та 

Міністерство охорони здоров’я України 

проводитимуть температурний скринінг усіх 

громадян, які прибувають на територію 

України. 

 

США продовжили на рік антиросійські 

санкції через агресію проти України 

Президент США продовжив своїм указом 

санкції, запроваджені стосовно Росії у звязку з 

її агресією проти України. 
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Справа MH17: через загрози життю 13 

свідків залишаться анонімними - ЗМІ 

Особи тринадцяти свідків у справі літака рейсу 

МН17 залишаться в таємниці, оскільки вони 

можуть зазнавати істотних ризиків. 

 

В Індії під час антиурядових заворушень 

загинули 13 осіб 

У столиці Індії Нью-Делі щонайменше 13 осіб 

загинули та 150 отримали ушкодження під час 

масових заворушень, викликаних новим 

законом про громадянство. 

СВІТ 

 

Антиурядові протести в Канаді: десятки 

затриманих 

Канадська поліція арештувала по всій країні 

близько 30 представників корінних народів та 

їх прибічників, які блокували транспортні 

шляхи. 

 

На антиурядових протестах у Казахстані 

затримали понад 20 осіб 

У Казахстані під час протестів перед будівлею 

МВС поліція затримала 23 особи, у тому числі 

13 жінок. 
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Ядерну угоду з Іраном спробують урятувати 

на форумі у Відні 

У столиці Австрії 26 лютого пройде зустріч 

спільної комісії щодо іранської ядерної 

програми за участю представників Франції, 

Німеччини, Великої Британії, Китаю, Росії та 

Ірану. 

 

Глава МВФ визначилася з кандидатурою 

свого заступника 

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна 

Георгієва запропонувала призначити своїм 

заступником Антуанетту Сає, яка раніше 

очолювала в цій міжнародній фінансовій 

структурі африканський напрямок. 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

"Бахчисарайська справа": стало відомо, про 

що розповів секретний свідок 

Суд у російському Ростові-на-Дону почав 

допит секретного свідка у другій 

бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір". 

 

Експрезиденти Польщі закликали владу 

країни допомогти українським 

заробітчанам 

Уряд Польщі повинен якнайшвидше 

затвердити довгострокову міграційну політику, 

що дозволить українцям нормально працювати 

в цій країні. 
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ООН допоможе грантами ветеранам на 

Дніпропетровщині 

Організація Об'єднаних Націй оголосила 

грантову програму, спрямовану на підтримку 

ветеранів АТО/ООС у Дніпропетровській 

області. 

УКРАЇНА 

 

П’ять звільнень, 10 призначень: Зеленський 

продовжує ротації у РДА 

Президент України Володимир Зеленський 

звільнив голів п’яти райдержадміністрацій та 

призначив нових очільників десяти РДА. 

 

ДБР обіцяє щомісяця звітувати про 

розслідування “справ Майдану” 

Державне бюро розслідувань започатковує 

щомісячні звітні зустрічі з родинами Героїв 

Небесної Сотні та пораненими на Майдані, на 

яких інформуватиме про перебіг їх справ. 

 

Закон про люстрацію: Малюська 

прокоментував рішення ЄСПЛ 

Уряд зробить усе, щоб забезпечити права 

громадян та зберегти механізм люстрації, хоч і 

в обмеженому вигляді. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2884227-oon-ogolosila-grantovu-programu-pidtrimki-veteraniv-na-dnipropetrovsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2884227-oon-ogolosila-grantovu-programu-pidtrimki-veteraniv-na-dnipropetrovsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2884227-oon-ogolosila-grantovu-programu-pidtrimki-veteraniv-na-dnipropetrovsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2884205-pat-zvilnen-10-priznacen-zelenskij-prodovzue-rotacii-u-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2884205-pat-zvilnen-10-priznacen-zelenskij-prodovzue-rotacii-u-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2884205-pat-zvilnen-10-priznacen-zelenskij-prodovzue-rotacii-u-rda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2884201-dbr-obicae-somisaca-zvituvati-pro-rozsliduvanna-sprav-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2884201-dbr-obicae-somisaca-zvituvati-pro-rozsliduvanna-sprav-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2884201-dbr-obicae-somisaca-zvituvati-pro-rozsliduvanna-sprav-majdanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2884199-zakon-pro-lustraciu-maluska-prokomentuvav-risenna-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2884199-zakon-pro-lustraciu-maluska-prokomentuvav-risenna-espl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2884199-zakon-pro-lustraciu-maluska-prokomentuvav-risenna-espl.html


 

"Земельний" закон Рада може ухвалити у 

березні - торговий представник України 

У Кабміні не виключають, що закон про ринок 

землі Верховна Рада може прийняти вже у 

березні. 

 

У Міноборони — про "скасування" 

держзамовлення: Завжди будуть 

невдоволені, бо це ринок 

На сьогодні Міністерством оборони України 

розроблено та реалізується близько 50 проєктів 

у сфері реформи оборонного сектору. 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти застосовують 120-мм міномети і 

гранатомети, втрат немає 

За минулу добу окупанти 5 разів відкривали 

вогонь по позиціях ЗСУ. 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні День опору Криму російській 

окупації. 
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У Канаді хочуть надати психічно хворим 

доступ до евтаназії 

До канадського парламенту внесено 

законопроєкт, що має полегшити доступ до 

евтаназії тяжко хворим людям. 

 

ЄС ухвалив нові правила маркування 

автомобільних шин 

Нові правила маркування автомобільних шин, 

як передбачається, дозволять зменшити 

використання пального та сприятимуть 

досягненню «зелених» цілей ЄС. 

 

Синоптики сказали, яким буде перший день 

весни 

В Україні 26 лютого місцями невеликий дощ, 

вдень від 7 до 16° тепла. Мокрий сніг, пориви 

вітру 15-30 м/с можливі тільки в Карпатах. 

 

26 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Попільна середа; перше вітання 

Великому посту, долучаємося до ласунок і 

уникаймо швидких висновків. 

 

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2884264-u-kanadi-hocut-nadati-psihicno-hvorim-dostup-do-evtanazii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2884264-u-kanadi-hocut-nadati-psihicno-hvorim-dostup-do-evtanazii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2884264-u-kanadi-hocut-nadati-psihicno-hvorim-dostup-do-evtanazii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2884237-es-uhvaliv-novi-pravila-markuvanna-avtomobilnih-sin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2884237-es-uhvaliv-novi-pravila-markuvanna-avtomobilnih-sin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2884237-es-uhvaliv-novi-pravila-markuvanna-avtomobilnih-sin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2884161-sinoptiki-skazali-akim-bude-persij-den-vesni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2884161-sinoptiki-skazali-akim-bude-persij-den-vesni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2884161-sinoptiki-skazali-akim-bude-persij-den-vesni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2883619-26-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2883619-26-lutogo-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html

