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ТОП 

 

Зеленський прибув з візитом до США 

Президент Володимир Зеленський та перша 

леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона 

в межах робочого візиту до США глави 

Української держави на запрошення Джозефа 

Байдена.

 

Сполучені Штати завершили виведення 

військ з Афганістану 

США завершили виведення з Афганістану 

свого військового контингенту, який перебував 

у цій країні 20 років.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307028-zelenskij-pribuv-z-vizitom-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307028-zelenskij-pribuv-z-vizitom-do-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307037-spoluceni-stati-zaversili-vivedenna-vijsk-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307037-spoluceni-stati-zaversili-vivedenna-vijsk-z-afganistanu.html


 

Кравчук на реабілітації, у ТКГ його не буде 

до грудня - Арестович 

Голова української делегації в Тристоронній 

контактній групі Леонід Кравчук проходить 

реабілітацію після операції на серці, тож поки 

що не зможе брати участь у засіданнях ТКГ.

 

Угорщина уклала новий газовий контракт 

із Росією – в обхід України 

Угорщина погодила з Росією всі умови для 

того, щоб нова довгострокова угода про 

постачання газу набула чинності з 1 жовтня.

 

Кількість випадків COVID-19 у світі 

перевищила 217,9 мільйона 

У світі станом на ранок 31 серпня зафіксували 

217 913 843 випадки зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

США й союзники евакуювали з 

Афганістану вже 122 тисячі осіб 

Загалом із кінця липня Сполучені Штати 

Америки та їх західні союзники вже 

евакуювали з території Афганістану більше 

122 тисяч осіб.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307016-kravcuk-na-reabilitacii-u-tkg-jogo-ne-bude-do-grudna-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307016-kravcuk-na-reabilitacii-u-tkg-jogo-ne-bude-do-grudna-arestovic.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3306982-ugorsina-uklala-novij-gazovij-kontrakt-iz-rosieu-v-obhid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3306982-ugorsina-uklala-novij-gazovij-kontrakt-iz-rosieu-v-obhid-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307059-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2179-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307059-kilkist-vipadkiv-covid19-u-sviti-perevisila-2179-miljona.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307002-ssa-j-souzniki-evakuuvali-z-afganistanu-vze-122-tisaci-osib.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307002-ssa-j-souzniki-evakuuvali-z-afganistanu-vze-122-tisaci-osib.html


 

У Південній Африці виявили новий штам 

коронавірусу 

Нове дослідження, опубліковане цього тижня, 

свідчить, що Південна Африка, де більш як 

13% дорослих зараз повністю вакциновані 

проти COVID-19, стикається з новим, 

стійкішим та небезпечнішим варіантом 

коронавірусу.

 

Меркель і Макрон обговорили ситуацію в 

Афганістані 

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент 

Франції Еммануель Макрон під час телефонної 

розмови обмінялися думками щодо ситуації в 

Афганістані.

 

У Польщі затримали активістів, які 

намагалися знести паркан на кордоні з 

Білоруссю 

Польські прикордонники та військові 

затримали на кордоні з Білоруссю 13 осіб, які 

намагалися зруйнувати огорожу, встановлену 

для протидії нелегальній міграції.

 

Узбекистан не планує відкривати кордон з 

Афганістаном - МЗС 

Кордон між Узбекистаном та Афганістаном 

повністю закрито, і найближчим часом в у 

Ташкенті не планують відкривати пункт 

пропуску між двома країнами.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3306980-u-pivdennij-africi-viavili-novij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3306980-u-pivdennij-africi-viavili-novij-stam-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307017-merkel-i-makron-obgovorili-situaciu-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307017-merkel-i-makron-obgovorili-situaciu-v-afganistani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307035-u-polsi-zatrimali-aktivistiv-aki-namagalisa-znesti-parkan-na-kordoni-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307035-u-polsi-zatrimali-aktivistiv-aki-namagalisa-znesti-parkan-na-kordoni-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307035-u-polsi-zatrimali-aktivistiv-aki-namagalisa-znesti-parkan-na-kordoni-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307035-u-polsi-zatrimali-aktivistiv-aki-namagalisa-znesti-parkan-na-kordoni-z-bilorussu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307052-uzbekistan-ne-planue-vidkrivati-kordon-z-afganistanom-mzs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307052-uzbekistan-ne-planue-vidkrivati-kordon-z-afganistanom-mzs.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Суд узяв під варту громадянина Ізраїлю, 

який зчинив стрілянину в Умані 

Громадянина Ізраїлю, який зчинив стрілянину 

в Умані Черкаської області, арештували з 

правом внесення застави.

 

Штати могли б змінити для Росії ціну агресії 

проти України - Волкер 

До процесу врегулювання на сході України 

треба активніше залучати США – і для цього 

необов'язково розширювати Нормандський 

формат.

 

УКРАЇНА 

 

В очікуванні Рош га-Шана: прикордонників 

учили виявляти підроблені паспорти 

Ізраїлю 

Прикордонники завершують підготовчі заходи 

для зустрічі десятків тисяч хасидів, які 

прибувають в Україну на святкування 

юдейського Нового року Рош га-Шана.

 

Муженко відповів Венедіктовій: Завжди 

готовий давати свідчення і сприяти слідству 

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ 

Віктор Муженко спростовує слова 

генерального прокурора Ірини Венедіктової 

про те, ніби він не з'являється на допити в 

ОГП.

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3307004-sud-uzav-pid-vartu-gromadanina-izrailu-akij-zciniv-strilaninu-v-umani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3307004-sud-uzav-pid-vartu-gromadanina-izrailu-akij-zciniv-strilaninu-v-umani.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307041-stati-mogli-b-zminiti-dla-rosii-cinu-agresii-proti-ukraini-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307041-stati-mogli-b-zminiti-dla-rosii-cinu-agresii-proti-ukraini-volker.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307048-v-ocikuvanni-ros-gasana-prikordonnikiv-ucili-viavlati-pidrobleni-pasporti-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307048-v-ocikuvanni-ros-gasana-prikordonnikiv-ucili-viavlati-pidrobleni-pasporti-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307048-v-ocikuvanni-ros-gasana-prikordonnikiv-ucili-viavlati-pidrobleni-pasporti-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307048-v-ocikuvanni-ros-gasana-prikordonnikiv-ucili-viavlati-pidrobleni-pasporti-izrailu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307012-muzenko-vidpoviv-venediktovij-zavzdi-gotovij-davati-svidcenna-i-spriati-slidstvu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307012-muzenko-vidpoviv-venediktovij-zavzdi-gotovij-davati-svidcenna-i-spriati-slidstvu.html


 

Зеленський багато чого навчився за час 

президентства - Тейлор 

За два роки на посаді Президента Володимир 

Зеленський багато чого навчився і зараз займає 

сильнішу позицію, ніж на самому початку 

каденції.

 

На Дніпропетровщині поліція знайшла 

серед соняшників тисячі кущів конопель 

У Дніпропетровській області поліцейські 

виявили плантацію коноплі - майже 7 тисяч 

кущів загальною вартістю понад 13 млн грн 

росли на полі поміж соняшників.

 

Нацбанк зміцнив курс гривні до 26,86 

Національний банк України на вівторок, 31 

серпня 2021 року, зміцнив офіційний курс 

гривні на 7 копійок - до 26,8601 грн за долар.

 

В Україні зафіксували 1 356 нових випадків 

коронавірусу 

За минулу добу в Україні зафіксували 1 356 

нових випадків COVID-19, померла 51 людина.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307022-zelenskij-bagato-cogo-navcivsa-za-cas-prezidentstva-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307022-zelenskij-bagato-cogo-navcivsa-za-cas-prezidentstva-tejlor.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3307039-na-dnipropetrovsini-policia-znajsla-sered-sonasnikiv-tisaci-kusiv-konopel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3307039-na-dnipropetrovsini-policia-znajsla-sered-sonasnikiv-tisaci-kusiv-konopel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307070-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2686.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307070-nacbank-zmicniv-kurs-grivni-do-2686.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307077-v-ukraini-zafiksuvali-1-356-novih-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307077-v-ukraini-zafiksuvali-1-356-novih-vipadkiv-koronavirusu.html


НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ: загинув 

український воїн 

У зоні проведення операції Об'єднаних сил 

внаслідок ворожого обстрілу загинув 

український військовослужбовець, ще один 

дістав поранення.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

31 серпня: народний календар і астровісник 

Цього дня радять уникати суєти і авантюр

 

Нацслужба здоров'я нагадала, яких лікарів 

діти мають пройти перед школою 

Національна служба здоров'я України 

нагадала, яких лікарів потрібно пройти та які 

аналізи слід здати дітям перед школою.

 

У Євросоюзі назвали країни з найдорожчим 

і найдешевшим алкоголем 

Між країнами ЄС зберігається суттєва різниця 

у роздрібних цінах на споживчі продукти, у 

тому числі на алкогольну продукцію.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307014-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-zaginuv-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307014-okupanti-obstrilali-pozicii-zsu-zaginuv-ukrainskij-voin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3306688-31-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3306688-31-serpna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307055-nacsluzba-zdorova-nagadala-akih-likariv-diti-maut-projti-pered-skolou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307055-nacsluzba-zdorova-nagadala-akih-likariv-diti-maut-projti-pered-skolou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307043-u-evrosouzi-nazvali-kraini-z-najdorozcim-i-najdesevsim-alkogolem.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307043-u-evrosouzi-nazvali-kraini-z-najdorozcim-i-najdesevsim-alkogolem.html


 

31 серпня. Пам’ятні дати 

31 серпня 1995 року на навколоземну орбіту 

виведено перший український супутник «Січ-

1»

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3306863-31-serpna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3306863-31-serpna-pamatni-dati.html

