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ТОП 

 

Меркель анонсувала розробку COVID-

паспортів у Євросоюзі 

Протягом трьох місяців у Європі можуть 

з’явитися сертифікати вакцинації, які 

дозволять громадянам країн ЄС подорожувати 

під час літніх відпусток.

 

 

Авіація Штатів ударила по проіранських 

бойовиках у Сирії 

Авіація США в ніч проти п’ятниці завдала в 

Сирії ударів по підтримуваних Іраном 

угрупованнях, які раніше обстріляли ракетами 

американські бази в Іраку. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198012-merkel-anonsuvala-rozrobku-covidpasportiv-u-evrosouzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198012-merkel-anonsuvala-rozrobku-covidpasportiv-u-evrosouzi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198028-aviacia-stativ-udarila-po-proiranskih-bojovikah-u-sirii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198028-aviacia-stativ-udarila-po-proiranskih-bojovikah-u-sirii.html


 

Стерненко не був агентом СБУ - Баканов 

Іван Баканов спростував чутки про можливу 

співпрацю активіста Сергія Стерненка зі 

Службою безпеки України.

 

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 113,5 мільйона 

У світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 

113 550 202 випадки зараження коронавірусом 

 

В Україну йде весна - місцями прогріє до 

+19° 

У п'ятницю, 26 лютого, в Україні сухо, вдень 

очікується від 3 до 19° тепла.

 

 

«Динамо» перемогло «Брюгге» в 1/16 фіналу 

Ліги Європи УЄФА 

Футболісти київського "Динамо" завдали 

поразки бельгійському "Брюгге" і вийшли до 

1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

 

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197989-sternenko-ne-buv-agentom-sbu-bakanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197989-sternenko-ne-buv-agentom-sbu-bakanov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198038-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-1135-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198038-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-1135-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197960-v-ukrainu-jde-vesna-miscami-progrie-do-19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3197960-v-ukrainu-jde-vesna-miscami-progrie-do-19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3197991-dinamo-peremoglo-brugge-v-116-finalu-ligi-evropi-uefa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3197991-dinamo-peremoglo-brugge-v-116-finalu-ligi-evropi-uefa.html


СВІТ 

 

Податкові декларації Трампа передали 

прокуратурі Нью-Йорка – CNN 

Податкові декларації Дональда Трампа, які 
експрезидент США впродовж років намагався 

зберегти в таємниці, уже кілька днів 

перебувають на розгляді офісу прокурора Нью-

Йорка.

 

 

Військові Індії та Пакистану домовилися 

про припинення вогню 

Представники армій Індії та Пакистану у 
спільній заяві повідомили, що домовилися про 

встановлення режиму припинення вогню 

вздовж спірного кордону в Кашмірі. 

 

Ексгенпрокурор Словаччини потрапив під 

санкції США за корупцію 

Держдепартамент США оголосив про введення 

візових санкцій проти колишнього 
генпрокурора Словаччини Доброслава Трнки 

та його сина - за причетність до «значної 

корупції».

 

 

Сі Цзіньпін оголосив повну перемогу над 

бідністю в Китаї 

Очільник КНР Сі Цзіньпін заявив, що у країні 
вдалося цілковито викорінити абсолютну 

бідність.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197933-podatkovi-deklaracii-trampa-peredali-prokuraturi-nujorka-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197933-podatkovi-deklaracii-trampa-peredali-prokuraturi-nujorka-cnn.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198016-vijskovi-indii-ta-pakistanu-domovilisa-pro-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198016-vijskovi-indii-ta-pakistanu-domovilisa-pro-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198018-eksgenprokuror-slovaccini-potrapiv-pid-sankcii-ssa-za-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198018-eksgenprokuror-slovaccini-potrapiv-pid-sankcii-ssa-za-korupciu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198008-si-czinpin-ogolosiv-povnu-peremogu-nad-bidnistu-v-kitai.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3198008-si-czinpin-ogolosiv-povnu-peremogu-nad-bidnistu-v-kitai.html


 

Біля парламенту Вірменії протестувальники 

ставлять намети 

Учасники акцій протесту, які вимагають 
відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола 

Пашиняна, перекрили центральний проспект 

Єревана та встановлюють намети.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Президент Європейської ради відвідає 

Україну, Молдову і Грузію 

Президент Європейської ради Шарль Мішель 
здійснить поїздку до України,Молдови і Грузії 

в період з 28 лютого до 3 березня. 

 

 

Німеччина хоче розвивати з Україною 

«водневе партнерство» 

Німеччина готова розвивати співробітництво з 

Україною у галузі водневих технологій, а 
також допомогти їй в розробці власної 

водневої стратегії. 

 

Кулеба вважає, що США у відносинах із 

Росією треба «діяти швидко» 

Швидкі дії та цілеспрямованість - це ключові 

моменти, що дозволяють державам бути 

ефективними у відносинах із Росією.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197993-bila-parlamentu-virmenii-protestuvalniki-stavlat-nameti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3197993-bila-parlamentu-virmenii-protestuvalniki-stavlat-nameti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198010-prezident-evropejskoi-radi-vidvidae-ukrainu-moldovu-i-gruziu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198010-prezident-evropejskoi-radi-vidvidae-ukrainu-moldovu-i-gruziu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197941-nimeccina-hoce-rozvivati-z-ukrainou-vodneve-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197941-nimeccina-hoce-rozvivati-z-ukrainou-vodneve-partnerstvo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197980-kuleba-vvazae-so-ssa-u-vidnosinah-iz-rosieu-treba-diati-svidko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197980-kuleba-vvazae-so-ssa-u-vidnosinah-iz-rosieu-treba-diati-svidko.html


 

«Норманді», на відміну від Мінського 

процесу, працює - Резніков 

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Олексій Резніков вважає, що переговори в 

"нормандському форматі" наразі є більш 

дієвими, ніж Мінський процес.

 

 

Ділова спільнота США чекає від 

Маркарової підтримки бізнес-взаємодії між 

країнами 

Американська бізнес-спільнота вітає 

призначення Оксани Маркарової послом 

України у США та розраховує на її підтримку 
економічної та ділової взаємодії між двома 

країнами. 

 

 

Потураєв звернув увагу ПА ОБСЄ на 

прославляння Гітлера російським 

пропагандистом 

Українська делегація в ПА ОБСЄ привернула 
увагу представників інших країн до факту 

прославляння Гітлера провідним російським 

пропагандистом Володимиром Соловйовим. 

 

 

Україна зацікавлена у спільних з бізнесом 

США інвестпроєктах морського сектору – 

Криклій 

Україна відкрита для впровадження 

перспективних інвестиційних проєктів у 
морському секторі у співпраці з 

американським бізнесом. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197937-normandi-na-vidminu-vid-minskogo-procesu-pracue-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197937-normandi-na-vidminu-vid-minskogo-procesu-pracue-reznikov.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3198024-dilova-spilnota-ssa-cekae-vid-markarovoi-pidtrimki-biznesvzaemodii-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3198024-dilova-spilnota-ssa-cekae-vid-markarovoi-pidtrimki-biznesvzaemodii-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3198024-dilova-spilnota-ssa-cekae-vid-markarovoi-pidtrimki-biznesvzaemodii-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3198024-dilova-spilnota-ssa-cekae-vid-markarovoi-pidtrimki-biznesvzaemodii-miz-krainami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198020-poturaev-zvernuv-uvagu-pa-obse-na-proslavlanna-gitlera-rosijskim-propagandistom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198020-poturaev-zvernuv-uvagu-pa-obse-na-proslavlanna-gitlera-rosijskim-propagandistom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198020-poturaev-zvernuv-uvagu-pa-obse-na-proslavlanna-gitlera-rosijskim-propagandistom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198020-poturaev-zvernuv-uvagu-pa-obse-na-proslavlanna-gitlera-rosijskim-propagandistom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197982-ukraina-zacikavlena-u-spilnih-z-biznesom-ssa-investproektah-morskogo-sektoru-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197982-ukraina-zacikavlena-u-spilnih-z-biznesom-ssa-investproektah-morskogo-sektoru-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197982-ukraina-zacikavlena-u-spilnih-z-biznesom-ssa-investproektah-morskogo-sektoru-kriklij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3197982-ukraina-zacikavlena-u-spilnih-z-biznesom-ssa-investproektah-morskogo-sektoru-kriklij.html


 

У Криму «суд» почав новий розгляд справи 

колишнього політв'язня Бекірова 

Підконтрольний окупантам «суд» у Криму 
розпочав новий розгляд кримінальної справи 

проти колишнього політв'язня, 

кримськотатарського активіста Едема 

Бекірова.

 

 

Кримчанин Приходько виступив з останнім 

словом у російському суді 

У четвер у Південному окружному 
військовому суді (РФ) проукраїнський активіст 

із Криму Олег Приходько, якому 

обвинувачення запросило 11 років позбавлення 

волі, виступив з останнім словом.

 

УКРАЇНА  

 

У «Євросолідарності» назвали фейками 

інформацію про зв’язки Порошенка з 

Медведчуком 

У партії “Європейська солідарність“ 

звинувачують Офіс Президента у поширенні 

недостовірної інформації про зв’язки ексглави 
держави Петра Порошенка з одним із лідерів 

ОПЗЖ Віктором Медведчуком. 

 

Степанов пояснив, чому в 2017 році вніс 

заставу за Стерненка 

У 2017 році Максим Степанов, який тоді 
очолював Одеську ОДА, вніс заставу за 

арештованого активіста Сергія Стерненка, хоч 

той і не був його добрим знайомим. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3198026-u-krimu-sud-pocav-novij-rozglad-spravi-kolisnogo-politvazna-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3198026-u-krimu-sud-pocav-novij-rozglad-spravi-kolisnogo-politvazna-bekirova.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197935-krimcanin-prihodko-vistupiv-z-ostannim-slovom-u-rosijskomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3197935-krimcanin-prihodko-vistupiv-z-ostannim-slovom-u-rosijskomu-sudi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197957-u-evrosolidarnosti-nazvali-fejkami-informaciu-pro-zvazki-porosenka-z-medvedcukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197957-u-evrosolidarnosti-nazvali-fejkami-informaciu-pro-zvazki-porosenka-z-medvedcukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197957-u-evrosolidarnosti-nazvali-fejkami-informaciu-pro-zvazki-porosenka-z-medvedcukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197957-u-evrosolidarnosti-nazvali-fejkami-informaciu-pro-zvazki-porosenka-z-medvedcukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198004-stepanov-poasniv-comu-v-2017-roci-vnis-zastavu-za-sternenka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198004-stepanov-poasniv-comu-v-2017-roci-vnis-zastavu-za-sternenka.html


 

У справі Стерненка прокурори десять разів 

не приходили до суду - адвокат 

У справі про обвинувачення активіста Сергія 
Стерненка у викраденні людини суд десять 

разів звертався до прокуратури, щоб 

забезпечити явку прокурорів на засідання.  

 

«Плівки Медведчука-Суркова»: Баканов 

обіцяє висновки за кілька днів 

СБУ зробить висновки стосовно 

оприлюднених ЗМІ аудіозаписів нібито 
розмови Віктора Медведчука та Владислава 

Суркова після відповідної експертизи. 

 

 

Венедіктова: Судова реформа – це запит 

суспільства номер один 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 

наголошує на необхідності судової реформи в 

Україні. 

 

 

Генпрокурор: 70 громадянам РФ 

повідомили підозру за агресію проти 

України 

З 2014 року 70 громадянам РФ повідомлено 

підозру за розв’язання та ведення агресивної 

війни проти України. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3198000-u-spravi-sternenka-prokurori-desat-raziv-ne-prihodili-do-sudu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3198000-u-spravi-sternenka-prokurori-desat-raziv-ne-prihodili-do-sudu-advokat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198002-plivki-medvedcukasurkova-bakanov-obicae-visnovki-za-kilka-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3198002-plivki-medvedcukasurkova-bakanov-obicae-visnovki-za-kilka-dniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197972-venediktova-sudova-reforma-ce-zapit-suspilstva-nomer-odin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197972-venediktova-sudova-reforma-ce-zapit-suspilstva-nomer-odin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197945-genprokuror-70-gromadanam-rf-povidomili-pidozru-za-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197945-genprokuror-70-gromadanam-rf-povidomili-pidozru-za-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197945-genprokuror-70-gromadanam-rf-povidomili-pidozru-za-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3197945-genprokuror-70-gromadanam-rf-povidomili-pidozru-za-agresiu-proti-ukraini.html


 

СБУ заблокувала ботмережу для російських 

кібератак на системи держорганів 

Кіберфахівці СБУ викрили та припинили 
діяльність хакера, причетного до здійснення 

кібератак через бот-мережу на державні 

електронні інформаційні ресурси.

 

 

Глава МОЗ запевняє, що Україна готова до 

зберігання вакцини Pfizer 

Україна повністю готова забезпечити 
холодовий ланцюг зберігання вакцин проти 

COVID-19, у тому числі виробництва компанії 

Pfizer, яка потребує температури від -60 до -80 

градусів.

 

 

Глава МОЗ пояснив, чому вакцину 

Covishield в Україні реєстрував не виробник 

Вакцину Covishield, розроблену 

Oxford/AstraZeneca та виготовлену на 

потужностях Serum Institute, в Україні 
зареєструвала компанія, уповноважена на це 

виробником.

 

 

В Україні за добу - 8 003 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 25 лютого, 

зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. 

Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 

1 333 844 особи.

 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3198044-sbu-zablokuvala-botmerezu-dla-rosijskih-kiberatak-na-sistemi-derzorganiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3198044-sbu-zablokuvala-botmerezu-dla-rosijskih-kiberatak-na-sistemi-derzorganiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197998-ukraina-gotova-do-zberiganna-vakcini-pfizer-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197998-ukraina-gotova-do-zberiganna-vakcini-pfizer-glava-moz.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197987-glava-moz-poasniv-comu-vakcinu-covishield-v-ukraini-reestruvav-ne-virobnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197987-glava-moz-poasniv-comu-vakcinu-covishield-v-ukraini-reestruvav-ne-virobnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3198050-v-ukraini-za-dobu-8-003-vipadki-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3198050-v-ukraini-za-dobu-8-003-vipadki-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

На Донбасі окупанти 10 разів зривали 

«тишу», під Лебединським гатили з 

мінометів 

Протягом минулої доби, 25 лютого, збройні 

формування РФ десять разів порушили режим 

припинення вогню в районі проведення 

операції Об'єднаних сил, у тому числі - із 

забороненого озброєння.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 лютого: народний календар і астровісник 

Сьогодні Зої та Фотинії; хто й навіщо 

купатиметься в снігу і готуємося до 

завтрашньої повні.

 

 

Міносвіти оприлюднило перелік 

цьогорічних заходів до ювілею Лесі 

Українки 

В рамках відзначення 150-річного ювілею Лесі 

Українки протягом року відбудеться ціла низка 

культурних, мистецьких та наукових заходів.

 

 

У стінах згорілої лікарні на Чернігівщині 

знайшли стародавні ікони 

Під час розбирання руїн давно згорілої 

місцевої лікарні жителі села Нові Млини 

(Чернігівщина) виявили, що частина 

внутрішніх стін зроблена з ікон.
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Швачки, пекарі та слюсарі: кого найчастіше 

шукали роботодавці у січні-лютому 

З початку 2021 року кількість вакансій, 
заявлених роботодавцями до Державної 

служби зайнятості, становила понад 133 тис. 

одиниць.

 

 

Група Музею науки Британії пропонує 

переглянути експонати, які ще ніхто не 

бачив онлайн 

Британська Група Музею науки (Science 

Museum Group) пропонує відвідувачам сайтів 

вибіркову демонстрацію експонатів колекції, 

які ще ніхто не бачив онлайн. 

 

У Херсоні пропонують створити базу 

кримського футболу 

Базу футбольного клубу з Сімферополя 

«Таврія» пропонують створити у Херсоні, для 
цього необхідно провести реконструкцію 

херсонського стадіону «Кристал». 

 

 

26 лютого. Пам’ятні дати 

Сьогодні День кримського спротиву російській 

окупації.
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