
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid029oGPy4FJ7zXVPow576G5HW4A6zJTb
5pcizznComwqkpxZpQaUx4T9TvcywaQgpjrl 
Олександр Кубраков: з порту «Одеса» очікується вихід першого судна з українським 
продовольством 
Сьогодні о 9:15 в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та 
продуктів харчування з порту «Одеса» очікується вихід першого судна з українським 
продовольством.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid036FJ5xqZHd5metsK99WbyRSZ96aH2JZ
HDodSEXYnMBydv41Px18veiy9UZHFKvr4bl 
Судно RAZONI пройшло інспекцію Спільного координаційного центру та готово 
направлятися до пункту призначення 
Балкер RAZONI позавчора вийшов з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та 
прямує до порту Триполі в Лівані. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02QHe2xHrMSkzd5Wif1gzLbcaV4C9KyZ3uni
oRWM6au8GrhRmYzbVDcomBbv8o6c2pl 
Заступник Мністра освіти ознайомилася зі станом готовності закладів освіти 
житомирщини до приймання здобувачів освіти 
У межах робочої поїздки до Житомирської області заступник Міністра освіти і науки Віра 
Рогова спільно з представниками обласної військової адміністрації, ДСНС і Нацполіції 
відвідала заклади освіти Житомира, Бердичева та Новоград-Волинського. 
 
https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid0Evm2YhSYq4Es6qKaF6yRrT7R6HzSiu9cefa
33wPQF4ZJ3r8EJfEGWkkv5HXUwKPbl 
Ще одна бібліотека в Брюсселі (Bibliothèque Communale Hergé) поповнилась 
книжками українською мовою, а також книжками про Україну французькою та 
англійською мовами  
Поповнення бібліотек в країнах Європи українською літературою відбувається в межах 
проєкту «Українська книжкова поличка».  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=392882536284898&set=a.258589106380909 
Wi-fi в укриттях закладів освіти 
Українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети безоплатно отримають 
роутери та необхідну техніку для підключення до швидкісного інтернету в укриттях від 
телеком-компаній. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0pLUKbzE41k2GU8aQjZe78hYFSLLWqAdA
nPPaQCWV5mkQr12ihCf5WG6hvqQYjkfql 
3 серпня 2022 року заступник Міністра освіти і науки України Олександр Костюченко 
з робочим візитом відвідав Хмельницьку область 
Під час наради з начальником ОВА Сергієм Гамалієм і його заступниками Олександр 
Костюченко обговорив ключові питання, пов’язані з організацією навчального процесу в 
умовах воєнного стану. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0k6K6CQh9Ji5NsomckpkJTuD3Rp5ffrUVWW
zy9z33TJdWTfG4PvSqdK1bxQkvPtXRl 
4 серпня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет з робочою поїздкою 
відвідав Сумську область 
Міністр оглянув пошкоджені заклади освіти, гуртожиток, у якому проводяться ремонтні 
роботи для забезпечення проживання студентів із пошкоджених коледжів, а також низку 
захисних споруд у школах. 
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https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02SsFsPwqbJwHxCZQ7i6pNUAwdDSiikqjSty
qAxw351NVmnHL4f75LzqkVko8Yr9Sxl 
Німеччина надає грант Україні на розбудову інфраструктури сфери професійної 
освіти 
Між Кабінетом Міністрів України, представленим МОН, Німецьким державним банком 
розвитку KfW і Українським Фондом соціальних інвестицій (УФСІ) було укладено 
грантову та проєктну угоду на суму 20 млн євро, що передбачає впровадження програми 
«Професійна освіта та підготовка у Східному партнерстві». 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02EdVzYopHqW9eLcc3VtE8bCEnmTDFcP6L
YNQwrvU54cTN7nobFjhXzJBxqusMMFfyl 
Заступниця Міністра освіти Віра Рогова перебуває з робочим візитом у Рівненській 
області 
Віра Рогова відвідала в Рівному, Острозі та Здолбунові заклади освіти всіх типів: від 
садочків до університетів.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0mNga9V7GAkp2JYkJybzi3Zzh
k6p9AiAePdKThPspUXPUdpvmtYGHoJoHggqH66TKl 
Перший караван суден із українським збіжжям вирушив із портів Одеси 
Продовольство прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02EniuoXRzTAxEVMA6PzJRhneLNmMk
GhZAvgZpUkncyBZGeMEYbEBW2Xf5AFJttbZl 
Олександр Кубраков: з портів Великої Одеси вийшов перший караван з українським 
збіжжям 
В рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування 
з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов перший караван з українським продовольством. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02FXbQ9Upnfi2gwJiEyrAoW1KjYL6KQ9fPrn
v6aYaKzQdz6GEEyfzXxMVLM9FWKxBEl 
4 серпня 2022 року Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у межах робочої поїздки 
зустрівся з батьками учнів однієї зі шкіл міста Суми 
Разом вони оглянули облаштоване в закладі укриття та обговорили бачення форми 
освітнього процесу у новому навчальному році. За словами Міністра, думки батьків 
розділилися. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0pu1w7cmzWNaoasJZEVGQYuaFizi7VRKw
GKuh82GYfth6vkfnYd98RBc5f3opjjxUl 
5 серпня 2022 року, Перший заступник Міністра Андрій Вітренко перебуває з робочим 
візитом у місті Запоріжжя 
Заступник Міністра разом із керівником Запорізької обласної військової адміністрації 
Олександром Старухом, заступником голови облдержадміністрації Віталієм Сиволапом і 
директоркою Департаменту освіти і науки ОВА Людмилою Бухаріною ознайомився з 
умовами організації безпечного освітнього процесу декількох закладів освіти регіону. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02gDmvFGRFJmoM3m3b97bEf1wP8QNJk1b
6muyabmePWQopbPr1SLV9UNYVdtHFKDA5l 
5 серпня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет з робочою поїздкою 
перебуває у Чернігівській області 
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В межах візиту Міністр оглянув заклади освіти та захисні споруди в одному з районів 
області, обговорив з колективом ліцею готовність до початку навчання та виклики, які 
постають перед освітянами в умовах війни. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Wesquoh4k4o51iiteVSrqKnoYyDpZ8Vo
6M7bpFYif7PLPYE6U64RZqHYkbRtXZBNl 
Олександр Кубраков: вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження 
Сьогодні вперше зі старту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого до України 
прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02AAEauCo8D8amUouwMMUy7LnE6x9
YoN9FJ2gp1ShYjdzmDEyXbtHC76tqjFiwwEvml 
«Зернова ініціатива»: з портів Великої Одеси відправлено уже другий караван з 
продовольством 
Щойно з портів «Одеса» та «Чорноморськ» вийшов другий караван з українським 
продовольством – 3 судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=424627963038724&set=a.290337743134414 
«Зернова ініціатива»: перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий 
пункт призначення 
Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь в реалізації Ініціативи про безпечне 
транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, успішно пройшло 
перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в 
Туреччині. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0THPnTxXwunFn1WVCjgXL8EzmoNvhBpB
XAejV3YivBTAHy99hPozzRKBXNaGdSxMQl 
5 серпня 2022 року в Міністерстві освіти і науки України відбулась зустріч заступниці 
Міністра Віри Рогової із представницею офісу Першої леді України Вікторією 
Романовою та представниками Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй 
(ЮНІСЕФ) 
Зустрічі передувало підписання Оленою Зеленською Меморандуму про взаєморозуміння з 
ЮНІСЕФ в Україні. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02pd55kogjXpce37DdNCQKCehxB6mVRTaj
RnqamvHMPjmuU5BvLnp2L579CSsucWePl 
Фонд Східна Європа у співпраці з МОН і ДСНС України запустив програму «Безпечна 
школа», у межах якої буде обрано 20 шкіл для облаштування укриттів у відносно 
безпечних областях України: Вінницькій, Хмельницькій, Одеській і місті Київ 
16 із 20 шкіл отримають базовий пакет обладнання для укриттів. До нього увійдуть 
електрообігрівачі, аварійні світильники, аптечки, кулери та фільтри для води, роутери, 
меблі для сидіння, матеріали для ігор і занять із дітьми тощо. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373334108292703&set=a.232049765754472 
У столиці Фінляндії Гельсінкі демонтували пам'ятник «Мир у всьому світі»  
На місці монумента облаштують тротуар, а сам пам’ятник зберігатимуть на складі 
Гельсінського художнього музею. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=438945904938131&set=a.290275169805206 
Президент України Володимир Зеленський позбавив олімпійського чемпіона Віктора 
Петренка стипендії Президента України 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Wesquoh4k4o51iiteVSrqKnoYyDpZ8Vo6M7bpFYif7PLPYE6U64RZqHYkbRtXZBNl
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Wesquoh4k4o51iiteVSrqKnoYyDpZ8Vo6M7bpFYif7PLPYE6U64RZqHYkbRtXZBNl
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02AAEauCo8D8amUouwMMUy7LnE6x9YoN9FJ2gp1ShYjdzmDEyXbtHC76tqjFiwwEvml
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02AAEauCo8D8amUouwMMUy7LnE6x9YoN9FJ2gp1ShYjdzmDEyXbtHC76tqjFiwwEvml
https://www.facebook.com/photo/?fbid=424627963038724&set=a.290337743134414
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0THPnTxXwunFn1WVCjgXL8EzmoNvhBpBXAejV3YivBTAHy99hPozzRKBXNaGdSxMQl
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0THPnTxXwunFn1WVCjgXL8EzmoNvhBpBXAejV3YivBTAHy99hPozzRKBXNaGdSxMQl
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02pd55kogjXpce37DdNCQKCehxB6mVRTajRnqamvHMPjmuU5BvLnp2L579CSsucWePl
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02pd55kogjXpce37DdNCQKCehxB6mVRTajRnqamvHMPjmuU5BvLnp2L579CSsucWePl
https://www.facebook.com/eef.org.ua/?__cft__%5b0%5d=AZV-oUnxHNwLGQ1A_44ciVR0Wlzml1L3UBJltffjSCHgRewKHU2Hvv9xVIeRSAayAzdaV9oGPNEhIgzCLX28py8ico0O-INnmYGGjygm7qElbjDXK81wkrJ75A9rYBHo3UW7hVTGc0zrjM9BnQmH6sF0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA?__cft__%5b0%5d=AZV-oUnxHNwLGQ1A_44ciVR0Wlzml1L3UBJltffjSCHgRewKHU2Hvv9xVIeRSAayAzdaV9oGPNEhIgzCLX28py8ico0O-INnmYGGjygm7qElbjDXK81wkrJ75A9rYBHo3UW7hVTGc0zrjM9BnQmH6sF0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373334108292703&set=a.232049765754472
https://www.facebook.com/photo/?fbid=438945904938131&set=a.290275169805206


У липні Петренко взяв участь у льодовому шоу «Аленький цветочек» у Сочі попри 
розв’язану Росією жорстоку війну проти України.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02fyoAgZTCKJmQmukSEjYaQfYQfp8frf1hF
GMxjcFx7KKN7EPLTCuJKVwyL5Hqv7aQl 
9 серпня 2022 року, під головуванням Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета 
відбулося чергове засідання Атестаційної колегії МОН 
За результатами засідання ухвалено низку рішень у сфері атестації кадрів вищої 
кваліфікації. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=396451369261348&set=a.258589106380909 
9 серпня 2022 року, під час засідання Уряду схвалено ініційований МОН проєкт Указу 
Президента України щодо втрати чинності Указу 1994 року, яким передбачалися 
заходи з розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 
прикордонними областями РФ 
За участю відповідних міністерств України у документі передбачалося погоджувати з 
керівництвом областей РФ квоти на безплатну підготовку спеціалістів у закладах освіти 
прикордонних областей. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=396520265921125&set=a.258589106380909 
Через появу даних освітнього обмудсмена щодо «готовності батьків до очного 
навчання дітей у школах» та запити ЗМІ з цього приводу – МОН роз’яснює таке 
Оприлюднені освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим дані за підсумками «опитування» 
батьків стосовно бажаної форми навчання їхніх дітей у новому навчальному році не є 
репрезентативними. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=373741601585287&set=a.232049765754472 
Указом Президента України створено Координаційну раду з питань захисту та безпеки 
дітей 
До Координаційної ради увійшов заступник голови Комітету з питань гуманітарної та 
інформаційної політики Павло Сушко. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid05BhmsSxvZwLnDrK8ceoW5H6GVcoyFq
92o3XS1e4are2u29rV9UhufuWWSN92tdXDl 
До порту «Чорноморськ» прибуло друге судно під завантаження 
Балкер OSPREY S візьме на борт 30 тис. тонн української кукурудзи. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0MDJPjnuegwhsnVnniJ31imacfbww9MAT1i2
6f81nKmYoTSpVRzN4cN5VnoFMqU8el 
10 серпня 2022 року, Державний секретар МОН Сергій Захарін із робочим візитом 
перебуває у Волинській області 
У межах поїздки була проведена нарада за участю Державного секретаря Сергія Захаріна, 
першого заступника начальника ОВА Сергія Мовенка, голови Волинської обласної ради 
Григорія Недопала, представників управління освіти і науки ОВА, ДСНС, Нацполіції, 
Держпродспоживслужби щодо підготовки до початку навчального року в умовах воєнного 
стану.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=440540461445342&set=a.290275173138539 
Французький виноградар із долини Севенни підсвітив гігантське серце з виноградної 
лози кольорами Прапора України! 
Власник виноробного маєтку Франсуа Масол виноградну лозу у формі серця посадив ще у 
2021 році.  
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https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02YiFEVVpEeiSaZ2Vc1TbAJV3E8qur4Rv4BJ
SJ9wdVcHmKacvd3DGFqoyL1MQmQJNal 
11 серпня 2022 року, заступник Міністра освіти і науки з питань європейської 
інтеграції Олексій Шкуратов з робочим візитом перебуває в Івано-Франківській 
області 
Відвідав заклади освіти в місті Івано-Франківськ, місті Калуш та смт Брошнів-Осада; 
оглянув стан укриттів у них; поспілкувався з колективами про готовність розпочинати 
освітній процес та виклики, які нині є актуальними і потребують вирішення. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid06AVYvqRjKNke3n31CipdTgZWujVjrzce
xC5NWW7CoXosWEzGQhateR6aiGiQ3dDSl 
П’ятий караван з українським продовольством вирушив із портів «Чорноморськ» та 
«Південний» 
Сьогодні вранці вийшов п’ятий караван із агропродукцією із українських портів.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0Q8uMoJNYcAppfJDWgpQ1tWTAEojyL2
3JqF9F3VFsEo55oM9dEMNuWjNpPds7GSEyl 
В Україну прибуло судно під завантаження зерном для Африки 
Сьогодні в порт «Південний» прибуло під завантаження судно BRAVE COMMANDER під 
прапором Ліберії. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398353862404432&set=a.258589106380909 
ВСТУП – 2022 
З метою забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, які є учасниками бойових дій, а 
також їхніх дітей, Міністерство освіти і науки України листом від 28.07.2022 № 1/8565-22 
надало дозвіл на використання під час вступу до ЗВО, ЗФПО учасникам бойових дій або 
дітям учасників бойових дій у разі відсутності посвідчення учасника бойових дій довідки 
про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398363719070113&set=a.258589106380909 
Уряд затвердив перелік із 32 науково-технічних розробок на 35 млн. грн. 
12 серпня 2022 року, на засіданні Уряду ухвалено проєкт розпорядження КМУ «Про 
затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок в рамках 
виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) 
розробки та науково-технічну продукцію у 2022 році». 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02NYBaL1hizLiC13bqMSZPFr9UZ7ZZJS
uzsvSKcBcqgr6uFf1jQ4u72d3L5hsBchHdl 
Міністерство інфраструктури запропонувало частково повернути акцизи на дизель та 
бензин 
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу України, 
яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до 
повномасштабного вторгнення. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02c9t15oGkWgFKRYmVC2NZ3
bncUXxBFUukqmMvPjwePpHmAhg28cHDnh52vJ6PxZNNl 
«Діна відчуває, коли снаряд або міна летить на нас й одразу кидається в бліндаж, так 
допомагає нашим хлопцям рятуватися від російської арти» 
Вівчарку Діну забрали із регулярно обстрілюваного села на самій лінії фронту.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=443455304487191&set=a.290275169805206 
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Скелелаз Даниїл Болдирєв — виборов для України другу золоту медаль 
мультиспортивного Євро-2022 у Мюнхені 
Український дворазовий чемпіон світу і чинний чемпіон Європи у півфінальному 
протистоянні здолав француза Гійома Моро, а у фіналі був швидшим за поляка Марцина 
Дзенскі. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid022jQGc9eRU8xnzUpE7xSahpUH1eykbf
WjxW5sWERUqv8VcJWMPegW8J78MduM9h6Jl 
«Відкритий кордон»: завершено реконструкцію пункту пропуску «Краківець – 
Корчова» 
Сьогодні за участі команди Міністерства інфраструктури України та представників 
польського Уряду було запущено повноцінну роботу оновленого пункту пропуску 
«Краківець – Корчова» на кордоні України та Польщі.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02kiZypUNA6TwuB5HowLm8FvRXRyz1
yoKX5TLKwdumAVg8DReraf1tWeggZoVxGBRrl 
Судно BRAVE COMMANDER із зерном для Африки залишило порт «Південний» 
Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого 
продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0igWw62EYzepP7gLyuCRLWxMVraHVgyiK
QUBKrnnjpsuy9NMwxUNtKT1x1LsqcF3hl 
Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко з робочою поїздкою 
перебуває в Тернопільській області 
Ознайомився зі станом підготовки закладів освіти до початку нового навчального року, 
відвідавши місцеві школи, профтех та заклад вищої освіти і укриття у них. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0qk48c2VQP1b7GUXi4cvyTBM1CWnXsZMa
NxVu2XzR626qaJC52nDWUrnHA6reJJPQl 
Освітній процес у закладах освіти в 2022/2023 н. р. буде організовано за очною 
(офлайн-навчання), дистанційною та змішаними формами 
Все буде залежить від безпекової ситуації та можливостей фонду захисних споруд у 
закладах. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=401143848792100&set=a.258589106380909 
Між МОН та «Parimatch Foundation» підписано меморандум про співпрацю 
Другий рік поспіль МОН та Фонд укладають меморандум про співпрацю.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid024AHv9yVN6uEJoXfa9yK7vuPysiGkt3v
EUtCSvvyEQ8RwERRXZM2xtUJr4e4jmUUTl 
«Краківець – Корчова»: менш ніж за добу на новому автобусному терміналі 
оформлено більше 20 автобусів 
На новому автобусному терміналі на пункті пропуску «Краківець – Корчова» між Україною 
та Польщею, який був запущений сьогодні опівночі, станом на 20.00 оформлено 21 автобус. 
Зокрема, цими автобусами перевезено 733 пасажирів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=401749525398199&set=a.258589106380909 
Наказ МОН: майже 40 студентів і курсантів будуть отримувати академічну стипендію 
імені Героїв Небесної Сотні у 2022/23 навчальному році 
Щороку студенти, які своєю активною громадянською позицією утверджують ідеали та 
цінності Революції Гідності, отримають академічні стипендії, започатковані на честь 10 
наймолодших Героїв Небесної Сотні.  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=444984297667625&set=a.290275173138539 
За гроші з «народного Байрактару» придбано доступ на використання даних 
супутника, що передаватиме ЗСУ необхідні зображення 
За 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю «Байрактарів», благодійний фонд 
Сергія Притули придбав супутник — він надасть доступ до бази даних супутникових 
знімків ICEYE company більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні 
операції. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=431342912367229&set=a.290337743134414 
Туреччина візьме участь в інфраструктурній відбудові України 
Сьогодні у Львові Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та Міністр торгівлі 
Турецької Республіки Мехмет Муш підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 
відбудови інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у відновленні 
України. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0YfC4RDnDHZzU9KWfRdYxUNigePJmx7W
5QAHASE3ChPrP8dYT8vTjN6GB71FhRbrzl 
Держсекретар МОН відвідав «Спільно Кемп» в Ужгороді 
Сучасний літній простір для дітей та молоді функціонує в Ужгороді вже понад тиждень. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=445705487595506&set=a.290275173138539 
Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе витратив весь збір від свого концерту 
на допомогу ЗСУ 
В Україну вже доставили подарунок Кікабідзе — мікроавтобус із сухпайками для 
військовослужбовців. Він буде переданий до артилерійської бригади N26. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=445559967610058&set=a.290275173138539 
Президент Естонії Алар Каріс у футболці від Президента України Володимира 
Зеленського взяв участь у плетінні маскувальних сіток для Збройних Сил України! 
«…Ми всі можемо зробити щось, аби допомогти Україні виграти війну…», — зазначив 
Алар Каріс на своїй сторінці у Твіттері. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=380871177538996&set=a.232049765754472 
Кабмін дозволив громадянам України використовувати персональні дані із «Дії» за 
кордоном і визначив перелік країн, в яких це можна зробити 
Українці можуть користуватися за кордоном своїми електронними документами та іншими 
персональними даними, які зберігає та надає застосунок для отримання публічних послуг 
за межами України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=446960340803354&set=a.290275173138539 
Євросоюз перевірить, як Україна виконує умови для збереження кандидатства 
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що 
наступного року Євросоюз проаналізує виконання Україною семи рекомендацій для 
збереження статусу країни-кандидата на вступ.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02HKLuFFTnTehBbXm1QRkoqKhiMTGC
N7owUALURHpBeR1aLB6D4sHfXx3fWnTX35irl 
Україна та Молдова відновили сполучення на залізничній ділянці Березине – 
Басарабяска 
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Сьогодні за участі Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та Міністра 
інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину було відкрито оновлену 
залізничну ділянку Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова).  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=433967462104774&set=a.290337743134414 
Міністерство інфраструктури передало ЗСУ чергову партію терміналів 
супутникового зв’язку Starlink 
 Міністерство інфраструктури України передало Збройним Силам України 96 портативних 
терміналів Starlink для забезпечення стабільного супутникового інтернет зв’язку. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02P3zyszDuJxh89iS8Gyu5RrYNgKsfoVEqDK
tVqu3Byp1VgfHW4JQPKYf3JchDKQ45l 
22 серпня 2022 року заступниця Міністра освіти і науки України Віра Рогова з робочим 
візитом перебуває в Черкаській області 
У межах візиту Віра Рогова ознайомилася з матеріально-технічною базою інституту 
післядипломної освіти та навчально-тренінгового центру Steam-освіти, однієї з санаторних 
шкіл Черкащини, закладом дошкільної освіти, місцевої гімназії, загальноосвітньої школи 
та державного бізнес-коледжу. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=448316047334450&set=a.290275169805206 
«Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми 
не заспокоїмося, поки Україна не переможе» 
Про це наголосила Президентка European Commission Урсула фон дер Ляєн у зверненні з 
нагоди Загальноєвропейського дня пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02NxkmTcX1sYo3M6LRH6SR5UCHsTES
L1g9UB5gwgUWNFiWLWqTC5oF6atf9tdhZwvKl 
«Укрзалізниця» презентувала проєкт «Потяг до перемоги» 
Сьогодні за участі Президента Польщі Анджея Дуди та Міністра інфраструктури України 
Олександра Кубракова АТ «Укрзалізниця» (УЗ) презентувала мистецький проєкт «Потяг до 
перемоги». Він присвячений українцям, які знаходяться зараз на тимчасово окупованих 
територіях.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid04Vx8XgExe5o87uedFCcjyVSqJtsG69Vee
p1Q7naetv4TRTPphBSkxtaFSWg3veDTl 
«Укрзалізниця» запустила два модернізовані пасажирських потяги 
Сьогодні за участі Міністра інфраструктури України Олександра Кубракова АТ 
«Укрзалізниця» (УЗ) запустила два модернізовані пасажирських потяги.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02RLN1qcxkVezHox3jRGmRRE6jeSTeEkoV6
DwX3UY9sDpzVJXEscgsyrLueYerzpSnl 
2400 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 269 з них зруйновано 
повністю 
У межах робочої поїздки чеської делегації під керівництвом Міністра освіти, молоді та 
спорту Чеської Республіки Владіміра Балаша до України разом з Міністром освіти і науки 
Сергієм Шкарлетом відвідали зруйновані Росією міста Київщини – Ірпінь і Гостомель. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=449063367259718&set=a.290275169805206 
Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди людям, завдяки яким 
Україна зберігає свою незалежність 
Церемонія відбулася на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=406083868298098&set=a.258589106380909 
Звернення Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета до Дня Незалежності України 
У 31-шу річницю Незалежності України ми змушені відстоювати цілісність нашої молодої 
держави. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid023PQU5jjbBcSJAqdjJeu9ZBnf2
HqBhbvUx26qTsexrjFSd7D8PkFRqDiVhsvtkRHKl 
Обговорили шляхи до перемоги: відбулися перемовини лідерів США і України 
На порядку денному перемовин обох президентів також була важливість притягнення Росії 
до відповідальності за воєнні злочини, повідомив Президент України Володимир 
Зеленський.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02gmfW2SoSPmeSmA5gwdpTwHUwjnbx
VY6dqLBuPbNyVFXH9RiKM2Ed8q454nJDEtRGl 
Нове британсько-українське транспортне партнерство для відновлення зруйнованої 
війною інфраструктури 
Велика Британія підписала з Україною історичну угоду, якою зобов’язується ділитися 
інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною 
інфраструктури. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02H9jeAptDoKEcvtnkxBQ3hpaqc5ufBJeYF5R
3kzp9NJ2phWrQUMS1V8z2Uaem4UF2l 
25 серпня 2022 року у межах робочої поїздки до Львівської області Міністр освіти і 
науки України Сергій Шкарлет долучився до серпневої конференції «Освіта 
Львівщини в період війни: кроки до перемоги», що зібрала понад 300 учасників 
Міністр подякував освітянам за силу, витримку, злагодженість і потужний тиловий освітній 
фронт. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02oNLVNbPjQ6LP88NW3rFrXvZMJViAy
MYkYeVqGbYpWoLoP6KbaVkVxGpgvMBUDFvul 
Запрацював Реєстр пошкодженого та знищеного майна 
Реєстр буде використовуватися для надання громадянам компенсації пошкодженого житла, 
а також для планування та управління процесом відбудови. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0othTGA7Ev6U9C4jUsnHJbP6JhXFYLJY
qmvvPqFEEQwXWcLJrPMXPxWRBmsqQMLUnl 
«Зернова ініціатива»: експортовано перший мільйон тонн українського 
продовольства 
За період з 1 серпня, коли було відправлено перше судно «зерновим коридором», з 
розблокованих українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» уже 
експортовано 1 млн тонн агропродукції. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=437263128441874&set=a.290337746467747 
Україна та Молдова скасували дозволи на міжнародні вантажні перевезення 
З 1 вересня українські перевізники зможуть їздити до Республіки за новими спрощеними 
правилами. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=408269921412826&set=a.258589106380909 
Уряд ухвалив розпорядження КМУ щодо передання понад 5,5 млн грн до центральних 
органів виконавчої влади  
Для виплати стипендії науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, які не 
підпорядковані МОН. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=408095604763591&set=a.258589106380909 
МОН продовдує вступну кампанію до закладів профосвіти 
Заклади професійної освіти зможуть зараховувати вступників на вільні місця регіонального 
та державного замовлення до 1 листопада.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0YWT9kMvY8uNfMgLPfseUXz4iEnFwY
u5ruXXbLumke7rnZYsK34bVnHAMiMpATtK8l 
За минулу добу у напрямку українських Дунайських портів пройшла рекордна 
кількість суден  
За минулу добу, 27 серпня, в напрямку українських Дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та 
«Усть-Дунайськ») через гирло Бистре та румунський канал Суліна пройшли 11 суден, 
загальним обсягом 45 тис. тонн. Це рекордний показник з 24 лютого, початку 
повномасштабного вторгнення Росії. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02kcfuiHyE7xnYMxSoCZ9KDb4A4rs5jbtS
pyJKX8pfxE1HK4BEcxcHyfdRCbkrio8xl 
Одеський порт відвідав Генеральний секретар Міжнародної морської організації  
Сьогодні Одеський порт з робочим візитом відвідав Генеральний секретар Міжнародної 
морської організації (International Maritime Organization — IMO) Кітак Лім. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02nF91GqTP1A29eVFDaxXz2cFRmi7WY
sA4rH2defffFfCDKpfuXKaiEdxJFyWcg5Ajl 
«Зернова ініціатива»: перше зафрахтоване ООН судно з українською агропродукцією 
прибуло в Африку  
Сьогодні балкер BRAVE COMMANDER, зафрахтований Всесвітньою продовольчою 
програмою ООН, прибув до Джибуті.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0uaqhUpfwP19V8uG8KUpN6eqdN4CyxM
wz6dEXbvFNax46nS3jkoGjq4yR6tqaFLC1l 
«Зернова ініціатива»: вирушило уже друге судно, зафрахтоване Всесвітньою 
продовольчою програмою ООН  
Сьогодні з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило одразу 6 суден. Серед 
них — судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для 
допомоги населенню Ємену.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0QCWQsDvD5ocSsXBWXmERBUshh27y
q5xp3KFEL7Q1YgZpYSq3bdSE8wzu74Yc4Lscl 
З початку повномасштабного вторгнення обсяг міжнародних автобусних перевезень в 
Україні зріс майже втричі 
Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення у лютому і до кінця липня Державна 
служба України з безпеки на транспорті видала 178 ліцензій. Це втричі більше ліцензій на 
міжнародні автомобільні перевезення, ніж видано за той самий період минулого року.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0wEHx6bnfec64oa9Yxzkmevy1FFoaQSD9yZ9
hLTo84AYWEhg5w72LxiMvwyfhKBPql 
Сьогодні, 31 серпня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зустрівся із 
Президентом Ради Директорів Європейської організації публічного права 
Спиридоном Флогаітісом 
Сторони обговорили нинішню ситуацію у сфері освіти і науки України в контексті 
європейської інтеграції та здійснення системної реформи правосуддя в Україні. 
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