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ТОП 

 

Українська розвідка показала ексклюзивні 

кадри евакуації з Кабула 

Українські спецпризначенці у Кабулі 

ризикували життям, аби знайти та безпечно 

забрати людей з евакуаційного списку.

 

Штати пообіцяли допомогу Україні в разі 

ескалації з боку Росії – ОП 

Сполучені Штати Америки готові до 

серйозних кроків для недопущення ескалації з 

боку Російської Федерації щодо України й 

обіцяють допомогу.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309111-ukrainska-rozvidka-pokazala-ekskluzivni-kadri-evakuacii-z-kabula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309111-ukrainska-rozvidka-pokazala-ekskluzivni-kadri-evakuacii-z-kabula.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309149-stati-poobicali-dopomogu-ukraini-v-razi-eskalacii-z-boku-rosii-op.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309149-stati-poobicali-dopomogu-ukraini-v-razi-eskalacii-z-boku-rosii-op.html


 

Ураган «Іда» забрав вже понад 40 життів на 

північному сході США 

У Нью-Йорку та на північному сході США 

продовжує вирувати ураган "Іда", що 

спричинив потужні зливи й сильні повені. 

Внаслідок негоди загинули вже понад 40 

людей.

 

Президент зустрівся з гендиректором Apple 

Тімом Куком 

Президент України Володимир Зеленський 

зустрівся з генеральним директором компанії 

Apple Тімом Куком.

 

Населення світу перевищить 11 мільярдів 

до кінця століття - ООН 

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що 

вже до 2030 року чисельність населення світу 

збільшиться на майже мільярд людей, а до 

2100 року перевищить 11 мільярдів.

 

Perseverance вперше добув зразки ґрунту з 

Марсу ФОТО 

Марсохід NASA Perseverance вперше в рамках 

своєї місії добув зразки ґрунту на Червоній 

планеті.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309175-uraganu-ida-zabrav-vze-ponad-40-zittiv-na-pivnicnomu-shodi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309175-uraganu-ida-zabrav-vze-ponad-40-zittiv-na-pivnicnomu-shodi-ssa.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309135-prezident-zustrivsa-z-gendirektorom-apple-timom-kukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309135-prezident-zustrivsa-z-gendirektorom-apple-timom-kukom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308737-naselenna-svitu-perevisit-11-milardiv-do-kinca-stolitta-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3308737-naselenna-svitu-perevisit-11-milardiv-do-kinca-stolitta-oon.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309179-marsohid-perseverance-vperse-dobuv-zrazki-gruntu-z-marsu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3309179-marsohid-perseverance-vperse-dobuv-zrazki-gruntu-z-marsu.html


 

Кількість випадків коронавірусу у світі 

наближається до 220 мільйонів 

У світі станом на ранок 3 вересня зафіксували 

219 975 001 випадок зараження коронавірусом.

 

СВІТ 

 

ЄС буде змушений піти на «обумовлену 

співпрацю» з Талібаном – Боррель 

ЄС буде змушений шукати шляхи для 

взаємодії з рухом «Талібан», щоб доставити 

гуманітарну допомогу населенню Афганістану, 

але інші напрямки співпраці та контакти на 

міжурядовому рівні прямо залежатимуть від 

дій нового афганського уряду.

 

В Албанії сформували новий уряд, у якому 

більшість - жінки 

Голова уряду Албанії Еді Рама оголосив склад 

нового уряду країни, надавши жінкам 12 із 16 

посад у своїй команді.

 

Росія має експансіоністські наміри щодо 

Туреччини - експерт 

Росія нарощує військове угруповання на 

Південному Кавказі, припускаючи своє 

протистояння з Туреччиною.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309217-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-nablizaetsa-do-220-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309217-kilkist-vipadkiv-koronavirusu-u-sviti-nablizaetsa-do-220-miljoniv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309114-evrosouz-bude-zmusenij-piti-na-obumovlenu-spivpracu-z-talibanom-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309114-evrosouz-bude-zmusenij-piti-na-obumovlenu-spivpracu-z-talibanom-borrel.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309167-v-albanii-sformuvali-novij-urad-u-akomu-bilsist-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309167-v-albanii-sformuvali-novij-urad-u-akomu-bilsist-zinki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309177-rosia-mae-ekspansionistski-namiri-sodo-tureccini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309177-rosia-mae-ekspansionistski-namiri-sodo-tureccini-ekspert.html


 

Криза на кордоні Білорусі може бути 

використана як привід для провокацій - 

євродепутат 

Міграційна криза, штучно створена режимом 

Лукашенка на кордоні Білорусі з Литвою, 

Латвією і Польщею може бути використана як 

привід для провокацій під час спільних 

російсько-білоруських військових навчань 

«Запад 21».

 

Рішення Верховного суду про заборону 

абортів у Техасі є нападом на права жінок - 

Байден 

Президент США Джо Байден заявив, що 

рішення Верховного суду країни не 

заблокувати закон штату Техас, який забороняє 

значну більшість абортів, є «безпрецедентним 

нападом на конституційні права жінок».

 

Стало відомо, куди Британія перебазує свої 

атомні субмарини у разі відокремлення 

Шотландії 

Бази британських атомних субмарин Trident 

доведеться перемістити із Шотландії до США 

чи Франції у випадку здобуття Шотландією 

незалежності.

 

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Зеленський розповів у Стенфорді про 

головну українську мету 

Президент Володимир Зеленський 

переконаний, що Україна стане сильною та 

успішною країною, яка матиме лідерські 

позиції у Європі.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309159-kriza-na-kordoni-bilorusi-moze-buti-vikoristana-ak-privod-dla-provokacij-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309159-kriza-na-kordoni-bilorusi-moze-buti-vikoristana-ak-privod-dla-provokacij-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309159-kriza-na-kordoni-bilorusi-moze-buti-vikoristana-ak-privod-dla-provokacij-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309159-kriza-na-kordoni-bilorusi-moze-buti-vikoristana-ak-privod-dla-provokacij-evrodeputat.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309157-risenna-verhovnogo-sudu-pro-zaboronu-abortiv-u-tehasi-e-napadom-na-prava-zinok-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309157-risenna-verhovnogo-sudu-pro-zaboronu-abortiv-u-tehasi-e-napadom-na-prava-zinok-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309157-risenna-verhovnogo-sudu-pro-zaboronu-abortiv-u-tehasi-e-napadom-na-prava-zinok-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309157-risenna-verhovnogo-sudu-pro-zaboronu-abortiv-u-tehasi-e-napadom-na-prava-zinok-bajden.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309173-britania-perebazue-svoi-atomni-submarini-do-francii-ci-ssa-u-razi-vidokremlenna-sotlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309173-britania-perebazue-svoi-atomni-submarini-do-francii-ci-ssa-u-razi-vidokremlenna-sotlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309173-britania-perebazue-svoi-atomni-submarini-do-francii-ci-ssa-u-razi-vidokremlenna-sotlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309173-britania-perebazue-svoi-atomni-submarini-do-francii-ci-ssa-u-razi-vidokremlenna-sotlandii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309116-zelenskij-vistupiv-iz-promovou-u-stenfordskomu-universiteti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309116-zelenskij-vistupiv-iz-promovou-u-stenfordskomu-universiteti.html


 

Путін у найближчі місяці може випробувати 

Україну і Захід новою агресією – Вершбоу 

Президент РФ Володимир Путін може у 

найближчі місяці випробувати Україну і Захід 

на міцність новою військовою агресією.

 

Світовий банк може дати до 150 мільйонів 

на COVID-вакцинацію в Україні - Ляшко 

Міністр охорони здоров’я України Віктор 

Ляшко отримав від директора Світового банку 

з людського розвитку в регіоні Європи та 

Центральної Азії Фадії Саадах запевнення 

щодо можливості додаткового виділення 

близько 150 млн доларів на екстрене 

реагування на COVID-19 та вакцинацію.

 

Ситуація в Афганістані може вплинути на 

надання США військової допомоги Україні 

- експерт 

У зв'язку з ситуацією в Афганістані Сполучені 

Штати переглянуть принципи надання 

озброєння країнам, у яких відбувається збройні 

конфлікти, це може стосуватися й України.

 

Штати розчаровані рішенням РФ не 

поновлювати мандат ОБСЄ на кордоні з 

Україною 

У Посольстві США в Україні висловили 

розчарування рішенням Росії заблокувати 

поновлення мандата місії ОБСЄ на пунктах 

пропуску "Гуково" і "Донецьк" в Ростовській 

області на ділянці кордону з окупованими 

районами України.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309109-putin-u-najblizci-misaci-moze-viprobuvati-ukrainu-i-zahid-novou-agresieu-versbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3309109-putin-u-najblizci-misaci-moze-viprobuvati-ukrainu-i-zahid-novou-agresieu-versbou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309120-svitovij-bank-moze-dati-do-150-miljoniv-na-covidvakcinaciu-v-ukraini-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309120-svitovij-bank-moze-dati-do-150-miljoniv-na-covidvakcinaciu-v-ukraini-lasko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309169-situacia-v-afganistani-moze-vplinuti-na-nadanna-ssa-vijskovoi-dopomogi-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309169-situacia-v-afganistani-moze-vplinuti-na-nadanna-ssa-vijskovoi-dopomogi-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309169-situacia-v-afganistani-moze-vplinuti-na-nadanna-ssa-vijskovoi-dopomogi-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3309169-situacia-v-afganistani-moze-vplinuti-na-nadanna-ssa-vijskovoi-dopomogi-ukraini-ekspert.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309185-stati-rozcarovani-risennam-rf-ne-ponovluvati-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309185-stati-rozcarovani-risennam-rf-ne-ponovluvati-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309185-stati-rozcarovani-risennam-rf-ne-ponovluvati-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309185-stati-rozcarovani-risennam-rf-ne-ponovluvati-mandat-obse-na-kordoni-z-ukrainou.html


УКРАЇНА 

 

Система освіти в окупованому Криму 

побудована на мілітаризації дитинства - 

правозахисник 

Кримська система освіти після окупації 

півострова побудована на мілітаризації 

дитинства, боротьбі проти української 

ідентичності та пропаганді збройних сил РФ.

 

Зеленський хоче перевести в онлайн всі 

держпослуги та ввести е-голосування на 

виборах 

Наразі 26 мільйонів українських громадян 

можуть отримати низку адміністративних 

послуг через Інтернет, а у найближчі роки 

система державних послуг має повністю 

перейти в онлайн-формат.

 

Справу про зникнення стародруків з 

львівського музею передали до суду 

Прокурори скерували до суду обвинувальний 

акт стосовно завідувачки відділу Музею 

мистецтва староукраїнської книги ЛНГМ ім. 

Б.Г. Возницького, звідки зникли стародруки 

XVI-XVII ст., серед них «Апостол» Івана 

Федоровича.

 

Двом мовникам оголосили попередження 

через порушення у дні пам’яті 

Національна рада з питань телебачення і 

радіомовлення на засіданні 2 вересня 

оголосила попередження радіостанції «Країна 

ФМ» (ПрАТ «Радіокомпанія «Гала», м. Київ) і 

«5 каналу» (ПІІ у формі ТОВ «ТРК «НБМ», м. 

Київ).

https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309161-sistema-osviti-v-okupovanomu-krimu-pobudovana-na-militarizacii-ditinstva-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309161-sistema-osviti-v-okupovanomu-krimu-pobudovana-na-militarizacii-ditinstva-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309161-sistema-osviti-v-okupovanomu-krimu-pobudovana-na-militarizacii-ditinstva-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3309161-sistema-osviti-v-okupovanomu-krimu-pobudovana-na-militarizacii-ditinstva-pravozahisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309131-zelenskij-hoce-perevesti-v-onlajn-vsi-derzposlug-ta-vvesti-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309131-zelenskij-hoce-perevesti-v-onlajn-vsi-derzposlug-ta-vvesti-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309131-zelenskij-hoce-perevesti-v-onlajn-vsi-derzposlug-ta-vvesti-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309131-zelenskij-hoce-perevesti-v-onlajn-vsi-derzposlug-ta-vvesti-egolosuvanna-na-viborah.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309183-spravu-pro-zniknenna-starodrukiv-z-lvivskogo-muzeu-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3309183-spravu-pro-zniknenna-starodrukiv-z-lvivskogo-muzeu-peredali-do-sudu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309197-dvom-movnikam-ogolosili-poperedzenna-cerez-porusenna-u-dni-pamati.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309197-dvom-movnikam-ogolosili-poperedzenna-cerez-porusenna-u-dni-pamati.html


 

Нацбанк знизив гривню до 27,02 

Національний банк України на п'ятницю, 3 

вересня, послабив офіційний курс гривні на 2 

копійки - до 27,0247 грн за долар.

 

В Україні - 2 693 нових випадки COVID-19 

В Україні за минулу добу, 2 вересня, виявили 2 

693 нових випадки коронавірусної хвороби 

COVID-19.

 

НА ПЕРЕДОВІЙ 

 

Доба в зоні ООС: п'ять ворожих обстрілів, 

поранений український боєць 

Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 

п'ять порушень режиму припинення вогню з 

боку російсько-окупаційних військ.

 

СУСПІЛЬСТВО 

 

3 вересня: народний календар і астровісник 

Дізнаємось, якою буде погода протягом 

наступних чотирьох тижнів і відкладаємо 

початок нових справ

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309219-nacbank-zniziv-grivnu-do-2702.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3309219-nacbank-zniziv-grivnu-do-2702.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309225-v-ukraini-2-693-novih-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3309225-v-ukraini-2-693-novih-vipadki-covid19.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309213-doba-v-oos-pat-vorozih-obstriliv-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3309213-doba-v-oos-pat-vorozih-obstriliv-poranenij-ukrainskij-boec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3308450-3-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3308450-3-veresna-narodnij-kalendar-i-astrovisnik.html


 

Виші та наукові установи отримали доступ 

до електронних ресурсів Bentham Science 

З 1 вересня до 31 грудня цього року заклади 

вищої освіти та наукові установи 

використовуватимуть безкоштовний доступ до 

повнотекстових електронних ресурсів 

видавництва Bentham Science.

 

Вчені назвали умови польоту на Марс без 

шкоди для здоров’я людини 

Як свідчить нове радіаційне моделювання, 

космонавти можуть безпечно злітати на Марс – 

за умови, якщо подорож триватиме не довше 4 

років.

 

3 вересня. Пам’ятні дати 

Цього дня, у 2014 році, ракетним обстрілом з 

території Російської Федерації, було знищено 

українське селище Побєда, що на Луганщині
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