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ТОП 

 

В Україні можуть послабити карантин для 

вакцинованих від COVID-19 

Міністерство охорони здоров’я України 

розглядає варіант послаблення карантину для 

вакцинованих від коронавірусу громадян.

 

Нідерланди депортують двох російських 

свідків у справі MH17 — ЗМІ 

Міграційна служба Нідерландів відмовила у 

наданні статусу біженців двом росіянам, котрі 

є свідками у справі літака рейсу MH17 

Малайзійських авіаліній, збитого військовими 

РФ над Донеччиною 17 липня 2014 року.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286474-v-ukraini-mozut-poslabiti-karantin-dla-vakcinovanih-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286474-v-ukraini-mozut-poslabiti-karantin-dla-vakcinovanih-vid-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286550-niderlandi-deportuut-dvoh-rosijskih-svidkiv-u-spravi-mh17-zmi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286550-niderlandi-deportuut-dvoh-rosijskih-svidkiv-u-spravi-mh17-zmi.html


 

Ізраїль завдав удару по базі ХАМАС в 

секторі Газа 

Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували військову 

базу, на якій розташовувався ряд будівель, які 

використовували члени ХАМАС.

 

Фехтувальник Рейзлін виграв «бронзу» 

Олімпійських ігор у Токіо 

Український фехтувальник Ігор Рейзлін став 

бронзовим призером Олімпіади-2020 у Токіо 

(Японія).

 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

перевищила 194,8 мільйона 

У світі станом на ранок 26 липня зафіксували 

194 835 316 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Тихановська каже, що приїхала до США 

для налагодження дипломатичних відносин 

Лідерка білоруської опозиції Світлана 

Тихановська приїхала до США, щоб 

налагодити дипломатичні відносини між 

Білоруссю та Сполученими Штатами.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286642-izrail-zavdav-udaru-po-bazi-hamas-v-sektori-gaza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286642-izrail-zavdav-udaru-po-bazi-hamas-v-sektori-gaza.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3286492-fehtuvalnik-rejzlin-vigrav-bronzu-olimpijskih-igor-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3286492-fehtuvalnik-rejzlin-vigrav-bronzu-olimpijskih-igor-u-tokio.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286651-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-1948-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286651-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-perevisila-1948-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286638-tihanovska-kaze-so-priihala-do-ssa-dla-nalagodzenna-diplomaticnih-vidnosin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286638-tihanovska-kaze-so-priihala-do-ssa-dla-nalagodzenna-diplomaticnih-vidnosin.html


 

Президент Мексики запропонував створити 

в Америці аналог Євросоюзу 

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес 

Обрадор заявив про необхідність для країн 

Латинської Америки створити міждержавне 

об'єднання за прикладом Євроспільноти (ЄС).

 

У Німеччині невакцинованим від COVID-19 

можуть загрожувати нові обмеження 

На тлі зростання кількості інфікованих у 

Німеччині нещепленим доведеться стикатися з 

більшими обмеженнями, ніж тим, хто вже 

пройшов вакцинацію від коронавірусу.

 

Ватикан вперше розкрив кількість власного 

майна у світі 

Ватикан вперше в історії оприлюднив 

інформацію про своє майно, вказавши, що 

володіє понад 5 000 об'єктами нерухомості.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Конгрес США виділяє на підтримку 

України до $750 мільйонів щороку - Кент 

У Сполучених Штатах Америки Україну 

підтримують представники обох провідних 

партій – і демократи, і республіканці.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286605-prezident-meksiki-zaproponuvav-stvoriti-v-americi-analog-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286605-prezident-meksiki-zaproponuvav-stvoriti-v-americi-analog-evrosouzu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286611-u-nimeccini-nevakcinovanim-vid-covid19-mozut-zagrozuvati-novi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286611-u-nimeccini-nevakcinovanim-vid-covid19-mozut-zagrozuvati-novi-obmezenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286529-vatikan-vperse-rozkriv-kilkist-vlasnogo-majna-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286529-vatikan-vperse-rozkriv-kilkist-vlasnogo-majna-u-sviti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286501-kongres-ssa-vidilae-na-pidtrimku-ukraini-do-750-miljoniv-soroku-kent.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3286501-kongres-ssa-vidilae-na-pidtrimku-ukraini-do-750-miljoniv-soroku-kent.html


 

Компанія Bayrak Makina планує 

встановлювати українські двигуни на всі 

свої безпілотники 

Турецька військова компанія Bayrak Makina 

нині використовує українські двигуни у 

виробництві безпілотників нового покоління 

Аkıncı, а надалі планує встановлювати їх на 

всю продукцію компанії.

 

Лукашенко може використовувати 

присутність військ РФ для шантажу Заходу 

– Тихановська 

Режим Лукашенка може використовувати 

присутність російських військ на території 

Білорусі для шантажу західних сусідів та 

України, вважає лідерка білоруської опозиції 

Світлана Тихановська.

 

УКРАЇНА 

 

Українців закликають дотримуватися 

заходів безпеки попри «зелену» карантинну 

зону 

Заступник міністра охорони здоров’я України, 

головний державний санітарний лікар Ігор 

Кузін закликає українців дотримуватися 

заходів безпеки попри “зелену” карантинну 

зону.

 

Камери автофіксації порушень ПДР 

запрацюють ще у двох областях 

На автомобільних дорогах Житомирської та 

Кіровоградської областей, а також у містах 

Кропивницький і Харків із 12:00 понеділка, 26 

липня, запрацюють камери фіксації 

правопорушень, які контролюватимуть 

дотримання вимог ПДР в автоматичному 

режимі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3286646-kompania-bayrak-makina-planue-vstanovluvati-ukrainski-dviguni-na-vsi-svoi-bezpilotniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3286646-kompania-bayrak-makina-planue-vstanovluvati-ukrainski-dviguni-na-vsi-svoi-bezpilotniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3286646-kompania-bayrak-makina-planue-vstanovluvati-ukrainski-dviguni-na-vsi-svoi-bezpilotniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3286646-kompania-bayrak-makina-planue-vstanovluvati-ukrainski-dviguni-na-vsi-svoi-bezpilotniki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286644-lukasenko-moze-vikoristovuvati-prisutnist-vijsk-rf-dla-santazu-zahodu-tihanovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286644-lukasenko-moze-vikoristovuvati-prisutnist-vijsk-rf-dla-santazu-zahodu-tihanovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286644-lukasenko-moze-vikoristovuvati-prisutnist-vijsk-rf-dla-santazu-zahodu-tihanovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3286644-lukasenko-moze-vikoristovuvati-prisutnist-vijsk-rf-dla-santazu-zahodu-tihanovska.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286619-ukrainciv-zaklikaut-dotrimuvatisa-zahodiv-bezpeki-popri-zelenu-karantinnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286619-ukrainciv-zaklikaut-dotrimuvatisa-zahodiv-bezpeki-popri-zelenu-karantinnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286619-ukrainciv-zaklikaut-dotrimuvatisa-zahodiv-bezpeki-popri-zelenu-karantinnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286619-ukrainciv-zaklikaut-dotrimuvatisa-zahodiv-bezpeki-popri-zelenu-karantinnu-zonu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286615-kameri-avtofiksacii-zapracuut-z-ponedilka-na-trasah-se-dvoh-oblastej.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286615-kameri-avtofiksacii-zapracuut-z-ponedilka-na-trasah-se-dvoh-oblastej.html


 

Реконструкція приймальних відділень 

опорних лікарень майже завершена — 

Радуцький 

Реконструкція приймальних відділень опорних 

лікарень у межах програми "Велике 

будівництво" завершена на 96,5%.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 27,05 

Національний банк України на понеділок, 26 

липня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 14 копійок – до 27,048 грн за долар. 

 

В Україні - 213 нових випадків COVID-19 

В Україні за минулу добу, 25 липня, виявили 

213 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти минулої доби 11 разів зривали 

«тишу» в зоні ООС, на Луганщині літав 

безпілотник 

Упродовж минулої доби, 25 липня, в зоні 

операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 

порушень режиму припинення вогню з боку 

російських окупантів.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286627-rekonstrukcia-prijmalnih-viddilen-opornih-likaren-majze-zaversena-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286627-rekonstrukcia-prijmalnih-viddilen-opornih-likaren-majze-zaversena-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286627-rekonstrukcia-prijmalnih-viddilen-opornih-likaren-majze-zaversena-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3286627-rekonstrukcia-prijmalnih-viddilen-opornih-likaren-majze-zaversena-raduckij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286655-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2705.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3286655-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2705.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286657-v-ukraini-213-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3286657-v-ukraini-213-novih-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286653-okupanti-minuloi-dobi-11-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-litav-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286653-okupanti-minuloi-dobi-11-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-litav-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286653-okupanti-minuloi-dobi-11-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-litav-bezpilotnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286653-okupanti-minuloi-dobi-11-raziv-zrivali-tisu-v-zoni-oos-na-lugansini-litav-bezpilotnik.html


 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ - 

поранений військовий 

Український військовослужбовець зі складу 

Об’єднаних сил отримав осколкове поранення 

в результаті обстрілу російсько-окупаційними 

військами в районі відповідальності 

оперативно-тактичного угруповання "Північ".

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

26 липня: народний календар і астровісник 

Собор святого архангела Гавриїла; дізнаємось, 

чому головною стравою була гречана каша і 

хто вважався володарем блискавки

 

Токіо-2020. День 3. Харлан вилітає на 

першому етапі змагань 

Сьогодні вболіваємо за наших стрибунів у 

воду, гімнастів та важкоатлетку Конотоп.

 

Португалія відкривається для українських 

туристів з 26 липня 

Португалія відкривається для всіх типів 

подорожей українських туристів з 26 липня.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286533-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3286533-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-poranenij-vijskovij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286515-26-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3286515-26-lipna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3286590-tokio2020-den-3-ci-vigrae-medal-harlan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3286590-tokio2020-den-3-ci-vigrae-medal-harlan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3286564-portugalia-vidkrivaetsa-dla-ukrainskih-turistiv-z-26-lipna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3286564-portugalia-vidkrivaetsa-dla-ukrainskih-turistiv-z-26-lipna.html


 

Замість туфель кросівки і макіяж в тонах 

небес: SkyUp змінює імідж стюардес 

Найбільший український лоукостер SkyUp 

після чотирьох років роботи вирішив освіжити 

форму своїх бортпровідників, зробивши її 

більш зручною - замість костюмів зі 

спідницями у жінок з'являться штанні костюми 

й кросівки.

 

Безвіз повертається: Іспанія з 27 липня 

знову відкривається для українців 

Українці зможуть знову безперешкодно 

подорожувати до Іспанії з 27 липня цього року.

 

До яких країн їдуть українці: 

прикордонники назвали найпопулярніші 

напрямки 

Польща є найпопулярнішою країною за 

відвідуванням серед громадян України 

упродовж І півріччя 2021 року.

 

26 липня. Памятні дати 

Сьогодні виповнюється 90 років українському 

літературознавцю, дисиденту, громадському 

діячу, академіку Івану Дзюбі
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