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ТОП 

 

Зеленський запропонував Байдену новий 

формат врегулювання на сході України 

Президент України Володимир Зеленський 

запропонував Президентові США Джо 

Байдену участь у форматі переговорів із 

врегулювання ситуації на сході України на 

рівні президентів.

 

Штати нададуть Україні Javelin та інше 

летальне та нелетальне обладнання 

Сполучені Штати Америки у рамках нового 

пакету допомоги в обсязі 60 млн доларів 

нададуть Україні бронебійні системи Javelin та 

інше оборонне летальне й нелетальне 

обладнання для боротьби з російською 

агресією.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308470-zelenskij-zaproponuvav-bajdenu-ucast-u-normandi-na-rivni-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308470-zelenskij-zaproponuvav-bajdenu-ucast-u-normandi-na-rivni-prezidentiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308409-stati-nadadut-ukraini-javelin-ta-inse-letalne-ta-neletalne-obladnanna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308409-stati-nadadut-ukraini-javelin-ta-inse-letalne-ta-neletalne-obladnanna.html


 

Україна та США продовжують виступати 

проти Nord Stream 2 

Україна та Сполучені Штати продовжують 

виступати проти проєкту «Північний потік–2» і 

розглядають його як загрозу для європейської 

енергетичної безпеки.

 

МОЗ та американська MSD підписали 

Меморандум про співпрацю 

Міністерство охорони здоров'я України в 

рамках візиту Президента Володимира 

Зеленського до США підписало Меморандум 

про співпрацю з американською компанією 

MSD.

 

Україна і США закликали Росію виконати 

зобов’язання щодо припинення вогню 

Сполучені Штати непохитно підтримують 

суверенітет і територіальну цілісність України 

й продовжуватимуть працювати над 

притягненням Росії до відповідальності за її 

агресію.

 

Відносини України і США є наріжним 

каменем для безпеки та демократії в усьому 

регіоні ЗАЯВА 

Відносини між Україною та Сполученими 

Штатами Америки є наріжним каменем для 

безпеки, демократії і прав людини в Україні та 

в усьому регіоні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308433-ukraina-ta-ssa-prodovzuut-vistupati-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308433-ukraina-ta-ssa-prodovzuut-vistupati-proti-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308419-moz-ta-amerikanska-msd-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308419-moz-ta-amerikanska-msd-pidpisali-memorandum-pro-spivpracu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308443-ukraina-i-ssa-zaklikali-rosiu-vikonati-zobovazanna-sodo-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308443-ukraina-i-ssa-zaklikali-rosiu-vikonati-zobovazanna-sodo-pripinenna-vognu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308402-vidnosini-ukraini-i-ssa-e-nariznim-kamenem-dla-bezpeki-ta-demokratii-v-usomu-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308402-vidnosini-ukraini-i-ssa-e-nariznim-kamenem-dla-bezpeki-ta-demokratii-v-usomu-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308402-vidnosini-ukraini-i-ssa-e-nariznim-kamenem-dla-bezpeki-ta-demokratii-v-usomu-regioni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308402-vidnosini-ukraini-i-ssa-e-nariznim-kamenem-dla-bezpeki-ta-demokratii-v-usomu-regioni.html


 

У світі зафіксували понад 219,2 мільйона 

випадків коронавірусу 

У світі станом на ранок 2 вересня зафіксовано 

понад 219,2 млн випадків зараження 

коронавірусом, одужали вже понад 196 

мільйонів осіб.

 

СВІТ 

 

Генерал США не виключає співпраці з 

талібами для боротьби з ІДІЛ 

У Міноборони США допускають, що можуть у 

майбутньому співпрацювати з бойовиками 

"Талібану" з метою боротьби з "Ісламською 

державою".

 

Після кризи в Афганістані ЄС має зміцнити 

відносини з сусідами – Мішель 

Події в Афганістані засвідчили, що серед 

найбільших викликів, що постають перед 

Євросоюзом, є набуття стратегічної автономії 

та зміцнення міжнародного впливу, складовою 

яких є посилення взаємин з сусідніми 

країнами.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

США гарантують запровадження санкцій 

проти Nord Stream 2: Президент назвав 

умови 

Сполучені Штати Америки можуть 

запровадити санкції проти "Північного потоку-

2" у разі його запуску та виникнення 

небезпечної ситуації в енергетичній сфері для 

України.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308494-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2192-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308494-u-sviti-zafiksuvali-ponad-2192-miljona-vipadkiv-koronavirusu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308392-general-ssa-ne-viklucae-spivpraci-z-talibami-dla-borotbi-z-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308392-general-ssa-ne-viklucae-spivpraci-z-talibami-dla-borotbi-z-idil.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308428-pisla-krizi-v-afganistani-es-mae-zmicniti-vidnosini-z-susidami-misel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308428-pisla-krizi-v-afganistani-es-mae-zmicniti-vidnosini-z-susidami-misel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308464-stati-mozut-zaprovaditi-sankcii-proti-nord-stream-2-u-razi-nebezpeki-dla-ukraini-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308464-stati-mozut-zaprovaditi-sankcii-proti-nord-stream-2-u-razi-nebezpeki-dla-ukraini-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308464-stati-mozut-zaprovaditi-sankcii-proti-nord-stream-2-u-razi-nebezpeki-dla-ukraini-prezident.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308464-stati-mozut-zaprovaditi-sankcii-proti-nord-stream-2-u-razi-nebezpeki-dla-ukraini-prezident.html


 

Байден запевнив у міцному партнерстві між 

Україною і США 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо 

Байдена заявив, що наразі партнерство між 

США та Україною міцніше ніж будь-коли 

раніше.

 

Підтримка США євроатлантичного 

прагнення України незмінна - Байден 

Підтримка Сполученими Штатами Америки 

євроатлантичного прагнення України 

залишається незмінною.

 

США цьогоріч планують інвестувати в 

українські реформи понад $460 мільйонів 

Сполучені Штати Америки інвестували 

близько 2 млрд доларів на реформи в Україні й 

планують цього року надати ще 463 млн 

доларів.

 

Засідання Комісії стратегічного партнерства 

України та США відбудеться восени 

Україна й Сполучені Штати активізують 

Комісію стратегічного партнерства, засідання 

якої має відбутися цієї осені у Вашингтоні.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308376-bajden-zapevniv-u-micnomu-partnerstvi-miz-ukrainou-i-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308376-bajden-zapevniv-u-micnomu-partnerstvi-miz-ukrainou-i-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308388-pidtrimka-ssa-evroatlanticnogo-pragnenna-ukraini-nezminna-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308388-pidtrimka-ssa-evroatlanticnogo-pragnenna-ukraini-nezminna-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308416-ssa-cogoric-planuut-investuvati-v-ukrainski-reformi-ponad-460-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3308416-ssa-cogoric-planuut-investuvati-v-ukrainski-reformi-ponad-460-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308406-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-vidbudetsa-voseni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308406-zasidanna-komisii-strategicnogo-partnerstva-ukraini-ta-ssa-vidbudetsa-voseni.html


 

Штати планують надати Україні $45 

мільйонів гуманітарної допомоги 

Сполучені Штати Америки мають намір 

надати Україні додаткові 12,8 млн доларів 

допомоги для протидії COVID-19 та 45 млн 

доларів гуманітарної допомоги постраждалим 

від російської агресії.

 

Зеленський відвідав Український дім у 

Вашингтоні та збирається до Каліфорнії 

Президент України Володимир Зеленський 

відвідав Український дім, який нещодавно 

відкрився у Вашингтоні.

 

УКРАЇНА 

 

Україна може стати прикладом успішного 

багатомовного суспільства — аналітик 

Wilson Center 

З огляду на досвід інших країн, Україна теж 

може стати прикладом успішного 

багатомовного суспільства.

 

Підвищення стипендій: скільки грошей з 1 

січня отримуватимуть студенти 

З 1 січня 2022 року академічні та іменні 

стипендії здобувачів вищої, фахової 

передвищої освіти зростуть. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308425-stati-planuut-nadati-ukraini-45-miljoniv-gumanitarnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308425-stati-planuut-nadati-ukraini-45-miljoniv-gumanitarnoi-dopomogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308474-zelenskij-vidvidav-ukrainskij-dim-u-vasingtoni-ta-zbiraetsa-do-kalifornii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308474-zelenskij-vidvidav-ukrainskij-dim-u-vasingtoni-ta-zbiraetsa-do-kalifornii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308472-ukraina-moze-stati-prikladom-uspisnogo-bagatomovnogo-suspilstva-analitik-wilson-center.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308472-ukraina-moze-stati-prikladom-uspisnogo-bagatomovnogo-suspilstva-analitik-wilson-center.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308472-ukraina-moze-stati-prikladom-uspisnogo-bagatomovnogo-suspilstva-analitik-wilson-center.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308472-ukraina-moze-stati-prikladom-uspisnogo-bagatomovnogo-suspilstva-analitik-wilson-center.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308351-pidvisenna-stipendij-skilki-grosej-z-1-sicna-otrimuvatimut-studenti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3308351-pidvisenna-stipendij-skilki-grosej-z-1-sicna-otrimuvatimut-studenti.html


 

Зеленський запевняє, що ідеї расизму і 

нетерпимості не мають жодних шансів в 

Україні 

Президент Володимир Зеленський запевнив, 

що прихильники ідей ксенофобії й нерівностей 

в Україні не відіграють жодної ролі та не 

мають жодного шансу.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

У зоні ООС поранений український боєць 

У районі проведення операції Об'єднаних сил 

внаслідок обстрілу поранено українського 

військовослужбовця.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

2 вересня: народний календар і астровісник 

Дізнаємось, чому саме сьогодні важливо гарно 

виспатися і відпочити

 

Загребельний з рекордом Європи виграв 

«золото» Паралімпіади в стрибках у 

довжину 

Український легкоатлет Владислав 

Загребельний став чемпіоном XVI літньої 

Паралімпіади у Токіо (Японія).

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308345-zelenskij-zapevnae-so-idei-rasizmu-i-neterpimosti-ne-maut-zodnih-sansiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308345-zelenskij-zapevnae-so-idei-rasizmu-i-neterpimosti-ne-maut-zodnih-sansiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308345-zelenskij-zapevnae-so-idei-rasizmu-i-neterpimosti-ne-maut-zodnih-sansiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3308345-zelenskij-zapevnae-so-idei-rasizmu-i-neterpimosti-ne-maut-zodnih-sansiv-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308400-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3308400-u-zoni-oos-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3307701-2-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3307701-2-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3308493-zagrebelnij-z-rekordom-evropi-vigrav-zoloto-paralimpiadi-v-stribkah-u-dovzinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3308493-zagrebelnij-z-rekordom-evropi-vigrav-zoloto-paralimpiadi-v-stribkah-u-dovzinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3308493-zagrebelnij-z-rekordom-evropi-vigrav-zoloto-paralimpiadi-v-stribkah-u-dovzinu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3308493-zagrebelnij-z-rekordom-evropi-vigrav-zoloto-paralimpiadi-v-stribkah-u-dovzinu.html


 

Албанія з 6 вересня змінить правила в'їзду 

Влада Албанії анонсувала з 6 вересня зміну 

правил в’їзду на територію країни. 

Подорожувальники мають пред’явити 

сертифікат про вакцинацію від COVID-19, 

негативний тест на коронавірус або доказ 

одужання.

 

2 вересня. Пам’ятні дати 

Сьогодні світ відзначає 76-ту річницю 

завершення Другої світової війни

 

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

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3308296-albania-z-6-veresna-zminit-pravila-vizdu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3308296-albania-z-6-veresna-zminit-pravila-vizdu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307896-2-veresna-pamatni-dati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3307896-2-veresna-pamatni-dati.html

