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ТОП 

 

Зеленський: Україна розраховує на гарантії 

з боку США щодо Nord Stream 2 

Україна розраховує на гарантії з боку США в 

разі добудови та введення в експлуатацію 

«Північного потоку-2».

 

Україна та США уклали Меморандум про 

взаєморозуміння у сфері безпеки космічних 

польотів 

Між Україною та США укладено Меморандум 

про взаєморозуміння між Державним 

космічним агентством України та 

Міністерством оборони США щодо співпраці у 

сфері безпеки космічних польотів і надання 

послуг та інформації з космічної ситуаційної 

обізнаності.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307734-zelenskij-ukraina-rozrahovue-na-garantii-z-boku-ssa-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3307734-zelenskij-ukraina-rozrahovue-na-garantii-z-boku-ssa-sodo-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3307699-ukraina-ta-ssa-uklali-memorandum-pro-vzaemorozuminna-u-sferi-bezpeki-kosmicnih-polotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3307699-ukraina-ta-ssa-uklali-memorandum-pro-vzaemorozuminna-u-sferi-bezpeki-kosmicnih-polotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3307699-ukraina-ta-ssa-uklali-memorandum-pro-vzaemorozuminna-u-sferi-bezpeki-kosmicnih-polotiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3307699-ukraina-ta-ssa-uklali-memorandum-pro-vzaemorozuminna-u-sferi-bezpeki-kosmicnih-polotiv.html


 

Новий пакет допомоги від США передбачає 

постачання Javelin в Україну - AP 

Новий пакет допомоги від США 

передбачає постачання протитанкових ракет 

Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне 

значення для захисту від підтримуваних РФ 

бойовиків на сході України.

 

Байден звернувся до американців з нагоди 

виходу військ з Афганістану 

Американський президент Джо Байден 

звернувся до нації з офіційним зверненням із 

приводу завершення виведення військ США з 

території Афганістану.

 

Міноборони України та США підписали 

міжурядову Угоду про проєкти у сфері 

досліджень 

Міністри оборони України та Сполучених 

Штатів Америки Андрій Таран та Ллойд Остін 

підписали міжурядову Угоду про проєкти у 

сфері досліджень, розробок, випробувань і 

оцінки.

 

Таліби проголосили Афганістан «вільною та 

суверенною державою» 

Представники радикального руху "Талібан" 

заявили, що після того, як американські 

військові залишили Кабул, Афганістан став 

"вільною та суверенною" державою.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307705-novij-paket-dopomogi-vid-ssa-peredbacae-postacanna-javelin-v-ukrainu-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307705-novij-paket-dopomogi-vid-ssa-peredbacae-postacanna-javelin-v-ukrainu-ap.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307679-bajden-zvernuvsa-do-amerikanciv-z-nagodi-vihodu-vijsk-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307679-bajden-zvernuvsa-do-amerikanciv-z-nagodi-vihodu-vijsk-z-afganistanu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307683-minoboroni-ukraini-ta-ssa-pidpisali-mizuradovu-ugodu-pro-proekti-u-sferi-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307683-minoboroni-ukraini-ta-ssa-pidpisali-mizuradovu-ugodu-pro-proekti-u-sferi-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307683-minoboroni-ukraini-ta-ssa-pidpisali-mizuradovu-ugodu-pro-proekti-u-sferi-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307683-minoboroni-ukraini-ta-ssa-pidpisali-mizuradovu-ugodu-pro-proekti-u-sferi-doslidzen.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307693-talibi-progolosili-afganistan-vilnou-ta-suverennou-derzavou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307693-talibi-progolosili-afganistan-vilnou-ta-suverennou-derzavou.html


 

У світі зафіксували 218,5 мільйона випадків 

COVID-19 

У світі станом на ранок 1 вересня зафіксували 

218 555 149 випадків зараження 

коронавірусом.

 

СВІТ 

 

Формування нового уряду Афганістану 

перебуває на завершальній стадії 

Рух Талібан майже сформував новий уряд 

Афганістану. Ключові посади у ньому зайняли 

керівники талібів.

 

Тихановська вважає перші санкції ЄС 

проти режиму Лукашенка недостатньо 

дієвими 

Одна з лідерів білоруської опозиції Світлана 

Тихановська вважає, що перші санкції 

Євросоюзу проти режиму Олександра 

Лукашенка не були достатньо дієвими.

 

Індія завершила перші офіційні переговори 

з Талібаном 

Посол Індії в Катарі провів сьогодні 

переговори з вищим представником руху 

"Талібан", що стало першим офіційним 

дипломатичним контактом талібів після того, 

як вони захопили Афганістан.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307760-u-sviti-zafiksuvali-2185-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307760-u-sviti-zafiksuvali-2185-miljona-vipadkiv-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307713-formuvanna-novogo-uradu-afganistanu-perebuvae-na-zaversalnij-stadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307713-formuvanna-novogo-uradu-afganistanu-perebuvae-na-zaversalnij-stadii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307709-tihanovska-vvazae-persi-sankcii-es-proti-rezimu-lukasenka-nedostatno-dievimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307709-tihanovska-vvazae-persi-sankcii-es-proti-rezimu-lukasenka-nedostatno-dievimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307709-tihanovska-vvazae-persi-sankcii-es-proti-rezimu-lukasenka-nedostatno-dievimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307709-tihanovska-vvazae-persi-sankcii-es-proti-rezimu-lukasenka-nedostatno-dievimi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307677-india-zaversila-persi-oficijni-peregovori-z-talibanom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307677-india-zaversila-persi-oficijni-peregovori-z-talibanom.html


 

ВООЗ наразі не бачить загрози від нового 

CОVID-штаму з Африки 

Всесвітня організації охорони здоров'я 

відслідковує ситуацію щодо вияленого у 

Південній Африці нового штаму коронавірусу, 

однак наразі він не викликає занепокоєння.

 

Франція не змогла евакуювати з 

Афганістану усіх своїх громадян 

Влада Франції не змогла евакуювати з 

Афганістану всіх своїх громадян, а також тих, 

хто співпрацював із французькою місією у цій 

країні.

 

У Литві не вважають закінченою ситуацію з 

мігрантами з Білорусі – посол 

Литва готується до збільшення кількості 

мігрантів з території Білорусі через ситуацію в 

Афганістані, де прийшли до влади таліби.

 

Офіційний Берлін готовий вести переговори 

з талібами 

Німеччина має вести та веде переговори з 

керівництвом «Талібану», щоб уникнути 

подальшої нестабільності в Афганістані та 

вирішувати практичні питання.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307673-vooz-narazi-ne-bacit-zagrozi-vid-novogo-covidstamu-z-afriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307673-vooz-narazi-ne-bacit-zagrozi-vid-novogo-covidstamu-z-afriki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307671-francia-ne-zmogla-evakuuvati-z-afganistanu-usih-svoih-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307671-francia-ne-zmogla-evakuuvati-z-afganistanu-usih-svoih-gromadan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307744-u-litvi-ne-vvazaut-zakincenou-situaciu-z-migrantami-z-bilorusi-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307744-u-litvi-ne-vvazaut-zakincenou-situaciu-z-migrantami-z-bilorusi-posol.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307685-oficijnij-berlin-gotovij-vesti-peregovori-z-talibami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3307685-oficijnij-berlin-gotovij-vesti-peregovori-z-talibami.html


УКРАЇНА І СВІТ 

 

Підтримка з боку НАТО на психологічному 

рівні важлива, але цього недостатньо - 

Зеленський 

Нинішня підтримка України з боку НАТО 

важлива на психологічному рівні, але за 

нинішніх умов цього недостатньо.

 

Для Байдена зустріч із Зеленським є шансом 

повернутися на позиції демократії - 

дипломат 

Для Президента США Джо Байдена зустріч із 

Президентом України Володимиром 

Зеленським є шансом продемонструвати 

прихильність партнерам і повернутися на 

позиції демократії.

 

Між Україною та США встановлять лінії 

захищеного зв'язку 

Між Україною та США укладено угоду про 

встановлення лінії захищеного зв'язку.

 

УКРАЇНА 

 

Як у НАТО: Рада готує законопроект, який 

приведе ЗСУ до стандартів Альянсу 

Незалежно від національних особливостей, 

принцип розподілу повноважень, обов’язків і 

відповідальності у сфері оборони, для країн 

НАТО – спільний та основоположний

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307724-pidtrimka-z-boku-nato-na-psihologicnomu-rivni-vazliva-ale-cogo-nedostatno-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307724-pidtrimka-z-boku-nato-na-psihologicnomu-rivni-vazliva-ale-cogo-nedostatno-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307724-pidtrimka-z-boku-nato-na-psihologicnomu-rivni-vazliva-ale-cogo-nedostatno-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307724-pidtrimka-z-boku-nato-na-psihologicnomu-rivni-vazliva-ale-cogo-nedostatno-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307666-dla-bajdena-zustric-iz-zelenskim-e-sansom-povernutisa-na-pozicii-demokratii-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307666-dla-bajdena-zustric-iz-zelenskim-e-sansom-povernutisa-na-pozicii-demokratii-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307666-dla-bajdena-zustric-iz-zelenskim-e-sansom-povernutisa-na-pozicii-demokratii-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307666-dla-bajdena-zustric-iz-zelenskim-e-sansom-povernutisa-na-pozicii-demokratii-diplomat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307756-miz-ukrainou-ta-ssa-vstanovlat-linii-zahisenogo-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3307756-miz-ukrainou-ta-ssa-vstanovlat-linii-zahisenogo-zvazku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307651-ak-u-nato-rada-gotue-zakonoproekt-akij-privede-zsu-do-standartiv-alansu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307651-ak-u-nato-rada-gotue-zakonoproekt-akij-privede-zsu-do-standartiv-alansu.html


 

Шкарлет назвав області з найбільшим 

відсотком вакцинованих освітян 

У Житомирській та Київській областях 

вакциновано 65% освітян, у кількох областях 

цей показник перевищує 50%.

 

Ткаченко пояснив позицію МКІП щодо 

мораторію на реконструкцію історичних 

будівель у Києві 

МКІП підтримує мораторій на реконструкцію 

та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-

просторових параметрів історичних будівель 

ХІХ-ХХ століття у Києві, але наголошує на 

необхідності комплексного підходу щодо 

захисту історичного ареалу.

 

В Україні за добу - 2 075 випадків 

коронавірусу 

За минулу добу в Україні зафіксували 2 075 

нових випадків COVID-19, померли 44 хворі.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Окупанти обстріляли околиці 

Красногорівки із заборонених мінометів 

За минулу добу зафіксували вісім порушень 

режиму припинення вогню з боку російсько-

окупаційних військ.

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307717-skarlet-nazvav-oblasti-z-najbilsim-vidsotkom-vakcinovanih-osvitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307717-skarlet-nazvav-oblasti-z-najbilsim-vidsotkom-vakcinovanih-osvitan.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307675-tkacenko-poasniv-poziciu-mkip-sodo-moratoriu-na-rekonstrukciu-istoricnih-budivel-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307675-tkacenko-poasniv-poziciu-mkip-sodo-moratoriu-na-rekonstrukciu-istoricnih-budivel-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307675-tkacenko-poasniv-poziciu-mkip-sodo-moratoriu-na-rekonstrukciu-istoricnih-budivel-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307675-tkacenko-poasniv-poziciu-mkip-sodo-moratoriu-na-rekonstrukciu-istoricnih-budivel-u-kievi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307767-v-ukraini-za-dobu-2-075-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307767-v-ukraini-za-dobu-2-075-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307765-okupanti-obstrilali-okolici-krasnogorivki-iz-zaboronenih-minometiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3307765-okupanti-obstrilali-okolici-krasnogorivki-iz-zaboronenih-minometiv.html


СУСПІЛЬСТВО 

 

 

1 вересня: народний календар і астровісник 

Сьогодні зірки не радять давати гроші у борг

 

У Києві відбудеться міжнародний форум 

«Голодомори: пам’ятаємо, вшановуємо» 

У Києві 7 вересня відбудеться Міжнародний 

форум «Голодомори: пам’ятаємо, 

вшановуємо».

 

Суспільне оголосило нацвідбір на Дитяче 

Євробачення-2021 

Суспільний мовник розпочав 30 серпня прийом 

заявок на участь у національному відборі на 

Дитяче Євробачення-2021.

 

1 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні в Україні початок нового 

навчального року – День знань

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3307697-1-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3307697-1-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307732-u-kievi-vidbudetsa-miznarodnij-forum-masovi-stucni-golodi-pamataemo-vsanovuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3307732-u-kievi-vidbudetsa-miznarodnij-forum-masovi-stucni-golodi-pamataemo-vsanovuemo.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3307762-suspilne-ogolosilo-nacvidbir-na-ditace-evrobacenna2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3307762-suspilne-ogolosilo-nacvidbir-na-ditace-evrobacenna2021.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307568-1-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307568-1-veresna-pamatni-dati.html

