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ТОП 

 

Євросоюз застерігає, що вибори до 

Держдуми в ОРДЛО порушать Мінські 

угоди ЗАЯВА 

Євросоюз занепокоєний заявами про 

ймовірність виборів до Держдуми РФ на 

окупованих українських територіях, 

наголошуючи, що це було б порушенням 

Мінських угод.

 

 

Президент затвердив Стратегію воєнної 

безпеки 

Президент України Володимир Зеленський 

затвердив Стратегію воєнної безпеки.
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Байден створює альянс, аби «притягнути 

Китай до відповідальності» 

Президент США Джо Байден заявив про намір 

зібрати альянс для протидії Китаю в Індійсько-

Тихоокеанському регіоні, щоб змусити його 

грати за правилами. 

 

Меркель: Третя хвиля COVID-19 - це по суті 

нова пандемія 

Європа та світ перебувають фактично в новій 

пандемії, вихід з якої залежить від 

якнайскорішої вакцинації якомога більшої 

кількості людей на планеті.

 

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 126 мільйонів 

У світі станом на ранок 26 березня зафіксували 

126 068 887 випадків зараження 

коронавірусом.

 

 

«Червоний рівень» допоміг стабілізувати 

ситуацію у трьох областях – Степанов 

В Івано-Франківській, Закарпатській і 

Чернівецькій областях завдяки запровадженню 

«червоного рівня» епідемічної небезпеки 

ситуація із захворюваністю на COVID-19 

стабілізувалася.
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В Україні за добу - 18 132 випадки 

коронавірусу 

В Україні за минулу добу, 25 березня, 

зареєстрували 18 132 нові випадки COVID-19, 

госпіталізовані 4 826 осіб, померли 326 осіб.

 

СВІТ 

 

Розбіжності довкола Nord Stream 2 не 

вплинуть на союз США й Німеччини – 

Блінкен 

Держсекретар США Ентоні Блінкен 

переконаний, що розбіжності стосовно 

газопроводу Nord Stream 2 не матимуть 

негативного впливу на близькі відносини між 

Вашингтоном і Берліном. 

 

 

Єврорада відклала розгляд стратегії 

відносин з Росією до «фізичної» зустрічі 

Глави держав та урядів країн ЄС, які у четвер 

провели засідання Європейської ради у 

форматі телеконференції, ухвалили відкласти 

розгляд стратегії подальших відносин з Росією 

до наступної фізичної зустрічі. 

 

Урядова криза у Словаччині: одна з партій 

залишила коаліцію 

На тлі політичної кризи у Словаччині, 

пов’язаної із закупівлею російської вакцини 

"Спутник V", партія "Свобода і солідарність" 

(SaS) вийшла з урядової коаліції.
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Штати і Британія ввели санкції проти 

компаній, наближених до режиму М'янми 

США та Велика Британія запровадили санкції 

проти кількох компаній, пов'язаних із 

представниками військового режиму М'янми.

 

 

День Волі у Білорусі: правозахисники 

повідомляють про 140 затриманих 

У неофіційне свято Білорусі День свободи по 

всій країні затримано близько 140 осіб.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Кравчук не вірить, що саміт «Норманді» 

відбудеться у квітні 

Голова української делегації в ТКГ Леонід 

Кравчук вважає, що назвати дату зустрічі 

лідерів країн «нормандського формату» можна 

буде після узгодження плану врегулювання 

конфлікту на сході України. 

 

Україна готується до ймовірних спроб Росії 

розширити агресію - Кравчук 

Україна допускає сценарій розширення 

російської агресії - і готова дати рішучу відсіч 

агресору.
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Питання постачання води до Криму можуть 

розглянути у разі гуманітарної катастрофи 

— Кравчук 

Україна може розглянути можливість 

постачання води в окупований Крим у разі 

виникнення на півострові гуманітарної 

катастрофи. 

 

УКРАЇНА 

 

Концепцію інформаційної кризової «гарячої 

лінії» винесуть на розгляд уряду - Немчінов 

Концепцію загальнодержавної інформаційної 

кризової "гарячої лінії" в Україні незабаром 

буде запропоновано на розгляд Кабінету 

Міністрів.  

 

Українському політв'язню Коломійцю 

продовжили термін у ШІЗО 

На політв'язня Андрія Коломійця, якого 

утримують у штрафному ізоляторі колонії 

Краснодарського краю РФ, російські 

тюремники склали новий протокол.

 

 

Геращенко: Ми будемо захищати право 

громадян на мирні мітинги 

Заступник глави МВС Антон Геращенко 

звернувся із закликом до громадян, які мають 

намір брати участь у мітингах, - робити це 

мирно.
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Зеленський ввів у дію санкції проти 19 

компаній у сфері надрокористування 

Президент України Володимир Зеленський 

запровадив безстрокові санкції проти 19 

компаній у сфері надрокористування. 

 

Вакцина CoronaVac пройде 10-денний 

лабораторний контроль - Ляшко 

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac, яка 

прибула в Україну, перед використанням 

пройде десятиденний лабораторний контроль.

 

 

Нацбанк послабив гривню до 27,97 

Національний банк України на п'ятницю, 26 

березня, послабив офіційний курс гривні до 

долара США на десять копійок - до 27,9698 

гривні за долар.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У зоні ООС окупанти вісім разів порушили 

«тишу», втрат немає 

За минулу добу в районі проведення операції 

Об’єднаних сил зафіксували вісім порушень 

режиму припинення вогню з боку незаконних 

збройних формувань Російської Федерації. 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

26 березня: народний календар і астровісник 

Сьогодні весняного Ничипора; що мусить 

робити ведмедиця, до чого ущільнюються 

хмари і про «молодильний» сон 

 

В останній вікенд березня Україну прогріє 

до +15° 

У п’ятницю, 26 березня, в Україні буде без 

опадів, лише у південних та південно-східних 

областях вночі та вранці очікується мокрий 

сніг з дощем.

 

 

Громадському транспорту в Києві 

дозволили брати більше пасажирів 

Комісія КМДА з питань надзвичайних 

ситуацій дозволила громадському транспорту 

перевозити більше пасажирів - до 50% 

від загальної місткості транспортного засобу. 

 

В Японії тестують безпілотний автомобіль-

кур’єр ВІДЕО 

Японська компанія Rakuten та мережа 

супермаркетів Seiyu розпочали тестування 

невеликого автономного автомобіля, який 

розвозитиме придбані в онлайні продукти. 
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Буряк - український суперфуд №1 
ІНФОГРАФІКА 

Буряк не лише є основою українського борщу, 

а й цілющим джерелом корисних речовин і 

мікроелементів 

 

На Олімпіаді в Токіо вперше використають 

водневий факел 

Організатори Олімпійських і Паралімпійських 

ігор у Токіо показали факел, заправлений 

воднем, який використовуватиметься на 

деяких етапах естафети олімпійського вогню.

 

 

26 березня. Пам’ятні дати 

Сьогодні День Національної гвардії України.
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