
https://www.youtube.com/watch?v=SIBE5zw5WUo 
Оперативна інформація станом на 06:00 01.07.2022 
На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших 
військ в районі Лисичанська з півдня та заходу, встановленні повного контролю над 
Луганською областю. 
 

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0eZdYWUXQpEwT6JB2W222z
MbMvYprem5GRABatjbu8qbLiyD8GG32gnJK2Mf9Fujwl 
Вночі, близько першої години ночі, ворог наніс ракетні удари по житловому будинку 
та по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області 
Внаслідок удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з 
подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=348587974100650&set=a.232049765754472 
Борщ — у Культурній спадщині ЮНЕСКО 
Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони 
нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент «Культура приготування 
українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує 
негайної охорони. 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BqNHVVgYEYsgWDMwf8ESZjtNxH
qaKHNXhL3uWEg6hn4tqyuYWz4XmmCRKiMAnu9rl 
Оперативна інформація станом на 06:00 02.07.2022 
Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних 
районах Сумської та Чернігівської областей. 
 

https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0YvmfsWR8AJYcjgjGDKhT51SPvsdmyBnws
6Aaw18wqkFtiUMA5ecpyBTVmkJSkaqml 
У межах робочої поїздки до Франції Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся 
з представниками влади Нормандії та Франко-українського культурного центру 
Вони розповіли про організоване для українських учнів навчання та надану підтримку. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kM1mUD-qrpI 
Оперативна інформація станом на 06:00 03.07.2022 
Російські окупанти завдають систематичних ракетних ударів на Миколаївському 
напрямку. 
 

https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0s7xES4rQ7KNiG3fERHVDJzS
4j1eMA65g6bS3xu7RH8pVXeaa6ZAvKpfBgbz1eYXRl 
У польському Гданську відкрили сквер Героїчного Маріуполя 
На його території організували виставку про те, який вигляд мало місто за мирних часів і 
який має зараз. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0387nadvbW8LgDAtauW9ZS5NuTVpC
21pr4pdNxw437brMXCZifA5BEFdm43mni9GJrl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 04.07.2022 
З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно 
використовує комплекси радіоелектронної боротьби. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=413863494113039&set=a.290275173138539 
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з президентом 
Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасом Бахом 
Глава держави наголосив, що російське вторгнення стало жорстоким ударом і по 
українському спорту. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414019697430752&set=a.290275173138539 
Байрактар від литовців скоро буде в Україні! 
Безпілотник, на який литовці всією країною зібрали 5 млн євро, вже у Литві.  
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02SAnWVMn7gEi7gsoYgEduvT9B6tr3c
jTqY7gRuK1K3X7tkGzkAYC7PJeepXrFubs2l&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 05.07.2022 
Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах 
ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині. 
 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02qXmVzuxw9M7TXdd1cu6vtWjWW8xB
ncBAjdP9WDLVaNpZd9JHnyNxPFffmKzLxzyxl 
Олександр Кубраков презентував план «виживання» інфраструктури України 
Міністр інфраструктури України презентував міжнародним партнерам та представникам 
бізнесу візію відновлення зруйнованої агресором інфраструктури України. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CritQXlT9rU 
«Все змінилось в один день - всі зрозуміли, що Україна понад усе» — Кім про оборону 
Миколаєва 
"В перші дні війни, коли була метушня, саме ТРО разом з Патрульною поліцією, з 
Нацгвардією, з підрозділами ЗСУ стояли і відстоювали аеропорти, вони були перші. 
Комбриг нашої ТрО сам стріляв із ПТРК з даху" – голова Миколаївської обласної 
військової адміністрації Віталій Кім розповів про оборону міста. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=402343548600499&set=a.290337743134414 
Міністерство інфраструктури України підтримало створення нової широкої коаліції 
українських та міжнародних організацій RISE Ukraine 
Мета – просування принципів доброчесності, сталості та ефективності у відновленні 
України. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=402423325259188&set=a.290337746467747 
Україна не перевозить до Білорусі або через її територію жодного товару ніяким з 
видів транспорту 
Заява Олександра Лукашенка про вивіз українського зерна через територію республіки 
білорусь не відповідає дійсності. 
 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0x8mYxtiiNQbyWedg46LoVpoaUYgfqx4q
ws6j9j7Cfm17KiyqY4SCErFLxwtBBtmQl 
Бізнес уже інвестує у розвиток української інфраструктури 
Сьогодні в рамках Ukraine Recovery Conference Міністр інфраструктури України 
Олександр Кубраков на зустрічі з представниками іноземного бізнесу презентував 
ключові проєкти розвитку логістики в умовах війни.  
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=414493647383357&set=a.290275173138539 
У Чернівцях на благодійному ярмарку «Бандеромобіль для ЗСУ» зібрали понад 160 
тисяч гривень 
На ці кошти планують придбати автомобіль для ЗСУ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Eok5H2X0HdA 
Оперативна інформація станом на 06:00 06.07.2022 
Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=373467178226434&set=a.258589106380909 
Міністерство освіти і науки України підготувало інформацію щодо особливостей 
організації нового 2022/23 навчального року та рекомендації першочергових кроків 
із підготовки до нього 
Заклади фахової передвищої та вищої освіти самостійно визначають дати початку та 
завершення навчального року. 
 

https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0uuoqr3BZusEHJXHjdDG1g7y1gVLkari6styX
KfRFQNCpHuLGv3naYg4FFW3eJG4Ul 
У межах робочої поїздки до міста Одеса Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 
разом із начальником Одеської ОВА, міським головою Одеси та представниками 
департаментів освіти відвідали місцевий заклад дошкільної освіти та ліцей 
У закладах освіти наявні укриття подвійного призначення, які мають усе необхідне для 
перебування дітей та персоналу.  
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid055R4emR7CCSqkrnGMUNkUSM4c1d
7JjLbseGY94weaQvhKKLL5T295CvY7e3HvJUFl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 07.07.2022 
На Волинському та Поліському напрямках змін в стані та діяльності підрозділів збройних 
сил Республіки Білорусь не відзначено. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=374095811496904&set=a.258589106380909 
Amazon Web Services розширює можливості дистанційного навчання  
Amazon Web Services дозволяє зберігати дані досліджень студентів і надає освітні послуги 
тимчасово переміщеним українцям. 
 

https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02wqy1xC33kcLvZjH7xSZnm6sx5a8cC4zCgh
7k6dPSZVPBuQ6m5wd9XruoMEto5dNel 
6 липня 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся із ректорами 
закладів вищої освіти Одещини 
Обговорив вступну кампанію під час воєнного стану, підготовку до нового навчального 
року, формати організації освітнього процесу, створення безпечних умов для студентів і 
викладачів тощо. 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02xpBVNieaFY9sJ2HdCeNXvXVMEER
SCbcLvoA21xTsKHLe3pwVUzXphubjnRqnjEWWl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 08.07.2022 
Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=416626707170051&set=a.290275173138539 
В Україні намолочено перший мільйон тонн зерна 
За інформацію Мінагрополітики, практично у всіх областях аграрії розпочали збирання 
ранніх зернових та зернобобових культур 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0HVYmAs4JNyWVcTXiVRcS6EmUpm
Nsr9n7KLcCf876wLcQyXaPiYwC293Y23QqNq2sl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 09.07.2022 
Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією 
Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=375391131367372&set=a.258589106380909 
Команда МОН працює над впровадженням електронних документів про освіту на 
порталі і в мобільному застосунку «Дія»  
Надання цифрових державних послуг у сфері освіти – один із пріоритетних напрямів 
роботи Міністерства освіти і науки, особливо в умовах воєнного стану.  
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bPGAYdHk9tD3aG9Khd82KVyqN6Y
QyviyAEopx544xFnU81nfUPESimpaHJRJLGJxl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 10.07.2022 
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, 
провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не 
мав, відійшов. 
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PnRGXE1NK14Up6m1hr2WA881Atf
N9Y76T3tX8zDheiZBtunPueRJisDosWanucjtl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 11.07.2022 
Чергова ворожа спроба наступу у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=406543121513875&set=a.290337743134414 
Експорт зерна через канал Дунай – Чорне море – важливий, але недостатній крок 
для запобігання світового голоду – ООН 
Кілька днів тому каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море був 
відновлений прохід для суден, що перевозять агропродукцію. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=355298893429558&set=a.232049765754472 
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховна Рада 
України законопроєкт №7550 про надання полякам в Україні особливого статусу 
Законопроєктом передбачено, що громадяни Польщі можуть перебувати на території 
України впродовж 18 місяців з дати набуття чинності цим Законом. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=419124310253624&set=a.290275173138539 
Президент України зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про 
встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, 
які перебувають на території України (реєстр. № 7550) 
Актом передбачається надання громадян Республіки Польща та членам їхніх родин — 
подружжю, дітям (незалежно від громадянства), які прибули до України з Республіки 
Польща, можливості легального перебування на території України протягом 18 місяців із 
дати набуття чинності цього Закону. 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0JKPEaaBzN4mFEuhmvB7jnEP6hJ78H
9dKfPoZX7xFminGaNCY9vSB4MxqJxtaq7szl 
Оперативна інформація станом на 06:00 12.07.2022 
Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=407486604752860&set=a.290337743134414 
16 торговельних суден уже пройшли гирлом Бистре 
Ще понад 90 суден чекають на рейді Сулінського каналу. 
 

https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid029mMpYmiaujSJ8HBtDLXkZfRY4Wovnn7G
uKULkGBebPuuCu6s1G1zbBPq4gzqUuAql 
Банк Естонії розпочав продаж анонсованої раніше монети номіналом 2 євро, 
присвяченої Україні 
Кошти від продажу монет буде перераховано Національному банку України. 
На реверсі монети викарбувано напис «Slava Ukraini». 
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0YT1Kxq7fcpvYVGMqKnLmc5w9MTd
BCRyg8py1M79gfEGociyw1D9jb6dyrNec8xjGl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 13.07.2022 
Вів повітряну розвідку з БпЛА типу “Орлан-10” та задіював диверсійно-розвідувальні 
групи. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BQNcfBDibvo 
Оперативна інформація станом на 06:00 14.07.2022 
Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=357337389892375&set=a.232049765754472 
Ліну Костенко нагородили орденом Почесного легіону в посольстві Французької 
Республіки у Києві 
Вручення ордену відбулося в день Національного свята Франції, 14 липня. Нагороду 
українській письменниці вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=379085750997910&set=a.258589106380909 
Понад 600 тис. освітян і керівників закладів освіти України пройдуть курс 
підвищення кваліфікації щодо надання першої психологічної допомоги та емоційної 
підтримки дітей і підлітків 
Навчання відбуватиметься в межах Національної програми психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки, створеної за ініціативи першої леді Олени Зеленської. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VswBGfvSUinBNAYXMgsMYZC9E
PM2ntD5bh9tvaovjvgkHYNpdzK6xEZpMHptBo8ql&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 15.07.2022 
Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі 
Вугледара. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid034AzqBs2AnRytXa8VCtj9Bzk2fbNf4Y
whXoJcvXuMXgYPQXLEwc19Bd7mAYAimFtEl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 16.07.2022 
На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні 
просування наших військ. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03hhRrsmwPy2FPpk9K7oxZyWnrLaTv8
HtzRsRAGzB17saQ4dYzEk3TLox7phPyrSFl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 17.07.2022 
Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. 
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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0vDv2m8MAAH5oJYJiq8UdhQnsAe8s6
XtJr7XunW8eDYw8WNnSrEW9ee2NUBf3ghWgl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 18.07.2022 
Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=423985269767528&set=a.290275169805206 
"Ой у лузі червона калина": відсьогодні Національний банк України вводить в обіг 
пам’ятні монети з новим дизайном номіналом 5 і 10 гривень 
Вони присвячені українській пісні, яка під час кривавої війни Росії проти України стала 
новим символом незламності українського народу та об’єднала борців за свободу України 
в усьому світі. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0e5z5ZVuhsWTBK7dVdwkzuiW6f19Z4
E6sgWsjTZE2TQh7J1sYQ9fdgQTby3R8WvJZl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 19.07.2022 
Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України, не 
ігноруйте сигнали повітряної тривоги. 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0n3qQK3xodFFsnmW8GjkWPqVecPXQ
CXbbUgrNvJprXACY63yny1RghUscJz7Ghu8Ml?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 20.07.2022 
В підрозділах противника відзначається нестача боєприпасів, продуктів харчування та 
води. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=412695667565287&set=a.290337743134414 
«Відкритий кордон»: перші результати роботи оновленого пункту пропуску 
«Краківець – Корчова» 
За місяць роботи оновленого пункту пропуску «Краківець – Корчова» на кордоні України 
та Польщі середня добова кількість вантажівок, які виїхали з України, зросла на 51% – до 
423 вантажівок. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=361334746159306&set=a.232049765754472 
Театр імені Лесі Українки у Києві перейменували 
Заклад позбувся згадки про «російську драму» в офіційній назві. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hkwjRx2GSWaPk9xyP5o4esF5zfK3R
ky3SfNmnbgYeG6MotRyxknWLXFPqKvy5inAl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 21.07.2022 
На Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення 
наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=413376454163875&set=a.290337743134414 
«Укрзалізниця» та PKN Orlen постачають пальне для потреб української економіки 
Міністерство інфраструктури України працює над системним розв’язанням питання 
насичення українського ринку необхідною кількістю пального.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=383902320516253&set=a.258589106380909 
Сьогодні, 21 липня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у ефірі 
програми «Сніданок з 1+1» розповів про початок 2022/23 навчального року 
Форма організації освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в регіоні.  
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02xg7CsxK4fKi9BZZso3KTqgcvGPoTL
KotXL2W6fQJXRkufEs2tASmMoMEVk2Z2Zmdl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 22.07.2022 
Поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу 
“Калібр”. 
 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0DKL8YzQbQNa7t6CrjZomEh2B95cQXc
T1NcY1muhkKEEndPsTq7wTUc86xzcFnLz7l 
Деблокада портів: досягнуто домовленості про експорт продовольства з портів 
«Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» 
Сьогодні в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та 
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне 
транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.  
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=426801829485872&set=a.290275169805206 
«Зелене світло» експорту зерна через Чорне море 
У Стамбулі відбулася церемонія підписання угоди щодо так званого «зернового 
коридору». 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=384569980449487&set=a.258589106380909 
Уряд схвалив розпорядження щодо підписання угоди між МОН, УФСІ та німецьким 
банком KfW 
20 млн євро планують виділити на створення центрів професійної досконалості в закладах 
професійної освіти. Розбудова відбуватиметься в межах проєкту «Професійна освіта у 
Східному партнерстві». 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JPYJeoTwEZW5pFzjuxP5uGRye6VsV
SyS9cEricDXhCAReF8VuJVS3q8ZzEKmmhUFl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 23.07.2022 
На Слобожанському напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на недопущенні 
просування наших військ у бік Державного кордону України на півночі та північному 
сході Харківської області. 
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04CkYbuHtuB7JgankJrRHquDuZsHsfW
U8BxucbZueLPRRCQXnAvczf6LF9w2bAp92l&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 24.07.2022 
Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0aB3qaEgqSEr59dqq1NSjs5cgEQzcWw
mpkpG31QX36Hz5gALgXF6WhU7HnHH3j9CKl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 25.07.2022 
Відзначено польоти БпЛА противника в районі Краматорська. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=364448119181302&set=a.232049765754472 
Пісенний конкурс «Євробачення-2023» відбудеться не в Україні, але на підтримку 
України — у Великій Британії від імені Суспільного мовлення 
Представники Суспільного співпрацюватимуть із ВВС, щоб розробити та впровадити 
українські елементи в шоу наступного року. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=428855512613837&set=a.290275169805206 
Вже у вересні Україна може отримати доброчесний склад Вищої ради правосуддя 
Це буде виконанням одного із ключових пунктів-маркерів для підтвердження статусу 
кандидата в члени ЄС. І для цього є необхідне підґрунтя. 
 

https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02drnqy5Ai8STi241fjXnrghRtqyeQvbPM3QT2
JPS57ULSWfZvv2cn8owZqS3QMrNkl 
За підтримки Центральноєвропейської ініціативи відбулося відкриття Українського 
освітнього хабу у Варшаві (Республіка Польща) 
До офіційного відкриття в онлайн-режимі долучився Міністр освіти і науки Сергій 
Шкарлет: «Основна місія мережі таких хабів за кордоном – надати можливість 
українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового 
навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найзатребуваніші 
навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово 
виїхали за кордон». 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid07rWdbpHJNC3DhvQ9eohHLQZ5Qz1u
mHo87hSfbkrghqJMzBKG8zR5v5CzHmQXAMTQl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 26.07.2022 
На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити 
тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02hvzhZiDSQQu141FBHQA3sVvpCq9p
zKHZMLbxyf4ECGzQmVQLnBJu6JyE4A6AEpEtl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 27.07.2022 
На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні 
просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує 
БпЛА. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=429895482509840&set=a.290275169805206 
Попри війну, Україна повністю забезпечена цукром 
Війна створила багато труднощів для аграріїв і цукрова галузь не виключення. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=365752069050907&set=a.232049765754472 
Ухвалено за основу законопроєкт щодо можливості влаштування до сім’ї 
патронатного вихователя дітей, які не поєднані родинними зв’язками 
Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт Закону № 7443. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=417284333773087&set=a.290337743134414 
«Зернова» ініціатива: у Стамбулі запрацював Спільний координаційний центр 
Його завдання – загальний нагляд і координація реалізації Ініціативи про безпечне 
транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», 
«Чорноморськ» та «Південний». 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=417269400441247&set=a.290337743134414 
ЄС включив українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної 
мережі 
Європейська Комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної 
мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=387837716789380&set=a.258589106380909 
Сьогодні, 27 липня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет перебуває з 
робочим візитом в Миколаївській області 
В межах поїздки під головуванням Міністра була проведена нарада з начальником 
Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, заступником міського голови, директором 
департаменту освіти і науки ОВА, представниками ДСНС і Нацполіції щодо безпекової 
ситуації в регіоні та підготовки до початку навчального року в умовах воєнного стану. 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02qYeB4Y18a6hzeS5PPoY3tAyyh5kTN
Zm9dN1ekaX3WxhhtGJ23GEwftz6SNFRLfZgl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 28.07.2022 
З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання 
додаткових підрозділів. 
 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02NxvVSi3pcoDrh2Pj5HXPLWqDTerR
kJi669zcXYA86R1VY9DetD4fTK63TxiYoxk2l&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 29.07.2022 
Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та 
відступом. 
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https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0WnhiLts5R6MWJLEpk7s2SD6
FzkjE2UWUPTXcE3LXAXaj3rQ3ngUWD1Eyxx1UAiQBl 
У Польській національній опері у Варшаві відбувся концерт-відкриття 
європейського та американського турне Ukrainian Freedom Orchestra 
Цього літа The Metropolitan Opera та Польська національна опера зібрали провідних 
українських музикантів в «Український оркестр свободи».  
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=389142869992198&set=a.258589106380909 
Верховна Рада України прийняла ЗУ «Про внесення змін до статті 23 Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»  
Верховна Рада України прийняла ЗУ «Про внесення змін до статті 23 Закону України 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову 
службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам». 
 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02M7nhnMw7ZvW2yd4heXDpdjB7xXv
MVsLVgQM337d5GHY8CxVK4XCpKoWWy8usLfFwl?amp%3B__tn__=%2CO%2CP-R 
Оперативна інформація станом на 06:00 30.07.2022 
Проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення. 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=431797832319605&set=a.290275169805206 
Українські літаки тепер матимуть імена міст-героїв російсько-української війни 
На своїх крилах вони понесуть світом найновітнішу історію українців, які віддали все 
заради збереженн Батьківщини, дали мужню відсіч російським загарбникам.  
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=388997793340039&set=a.258589106380909 
У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського «United24» створено 
рахунок для відбудови сфери освіти та науки 
Майже щодня через обстріли та авіанальоти в Україні страждають будівлі закладів освіти. 
Станом на 29 липня 2022 року пошкоджено 1974 заклади освіти та зруйновано 225. 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Vc7JNSpPvksCpfKbyuaaBaTMKiysL
W8c6UWMSp7sgqZbTrcyLq5hQzT6vAa7AQ2Tl&id=100069092624537 
Оперативна інформація станом на 06:00 31.07.2022 
На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії 
та танків в районах населених пунктів Харків, Слатине, Питомник, Черкаські Тишки, 
Федорівка, Петрівка, Рубіжне, Мосьпанове, Перемога, Асіївка, Гусарівка та Чепіль. 
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