
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02UPc8Lxrs19Ytkq5Y9Lsuu5Dp
YDdsz2keFf2DJRxjVEYAnCGLEEtqXrebWAhSkbw3l 
«Коли чуємо слово «Патрон», згадуємо найвідомішого сапера України» 
Тепер цьому чотирилапому улюбленцю дітей і дорослих присвячені й нові благодійні 
поштові марки.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0jBTVXjEq1kBjYbdxeSS7xeuwDaUyQQnzVs
dKpV58TQk4AjSBgi51oJS2YQnVko43l 
1 вересня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський і Міністр освіти і 
науки України Сергій Шкарлет відвідали спеціалізовану школу художнього профілю 
в Ірпені  
Це найстаріший заклад освіти громади. Нині це єдиний заклад Київщини, в якому 
здійснюється викладання предметів мистецької освітньої галузі на профільному рівні. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=388583730101074&set=a.232049765754472 
У Верховній Раді України зареєструють законопроєкт «Про деколонізацію 
гуманітарної сфери України» 
Метою законопроєкту є встановлення уніфікованих правил позбавлення України від 
імперського, постімперського, радянського символізму, інших символів російської 
імперської гегемонії в українському публічному просторі, культурі, освіті, архітектурі, 
засобах масової інформації (медіа), топоніміці тощо. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02ccJx2YqWhEUmdthfSEbfKu76bUpN4a9
GPssJ9d8toFpHeUZAkadtMCidtP6vmjGpl 
Україна та Естонія спільно реалізовуватимуть пілотний проєкт е-ТТН 
Заступник Міністра інфраструктури Олександра Азархіна, Заступник Міністра з цифрової 
трансформації Анатолій Комірний та Народний депутат України, керівник групи з 
міжпарламентських зв’язків з Естонською Республікою Арсеній Пушкаренко провели 
зустріч з Міністром підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіяном 
Ярваном.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02THW4NwPZQnYzKhhK6dPSNuxFFhsz
YDkmAZncB64QqkB3NDDuayGohXxGnrQPYP61l 
«Зернова ініціатива»: за перший місяць роботи відправлено понад 1,7 млн тонн 
агропродукції  
З 1 серпня, коли стартувала реалізація «зернової ініціативи», з портів «Одеса», 
«Чорноморськ» та «Південний» відправлено 1,72 млн тонн агропродукції. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=412515950988223&set=a.258589106380909 
Україна виходить за складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень 
Сьогодні, 2 вересня 2022 року, на засіданні Уряду прийнята постанова КМУ «Про вихід із 
складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень». 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0bk5HQYZM5S4yawogceUqpVdMZDTW
sNQ7veeTbtK8YLHAKA5hLbbYhLKXnvhEavQtl 
«Зернова ініціатива»: з портів Великої Одеси вийшов найбільший караван суден  
Сьогодні з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило 13 суден — це 
найбільший караван суден з початку реалізації «зернової ініціативи».  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=445177384317115&set=a.290337743134414 
Міністерство інфраструктури інформує щодо географії експорту в рамках «зернової 
ініціативи» 
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Насамперед зазначимо, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством 
і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=445572490944271&set=a.290337743134414 
Олександр Кубраков: урядова команда розробила пропозиції для зменшення черг на 
кордоні України та Польщі 
Міністерство інфраструктури України разом з Міністерством аграрної політики України 
напрацювали спільні пропозиції до польських колег щодо підвищення ефективності роботи 
автомобільних пунктів пропуску на кордоні України та Польщі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=460272226138832&set=a.290275173138539 
Україна та Польща побудують спільний олійний трубопровід  
До війни Україна була світовим лідером із виробництва та експорту 
соняшникової олії. Торік було вироблено 5,5 млн. тонн, а у цьому очікувалось взагалі 7,2 
млн. тонн. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02TRoUuaPXodv3hnEJCdLGoBXXs7itNk
8jFHahak5qgLwKWb7u2vkmB1ugxzujALqAl 
Презентовано звіт «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні»  
Світовий банк презентував звіт «Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні» (Ukraine Rapid 
Damage and Needs Assessment — RDNA), в якому досліджено збитки, пошкодження та 
потреби України, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.  
 
https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid0n6d9VfKj4QZaX589unD5pSa36h5QXsvd4Y
B1Yd1z9srdi3rwYYfNRAMiiCzqrFi5l 
Українська культура — у порядку денному світових мистецьких заходів  
Вчора у Відні стартував міжнародний арт’ярмарок «viennacontemporary».  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0ajyQ1nUqpwLFBXhk8KhJErL9
eGwy2TLQeJyFMbVGo6fiGwWwjRVJEC3qsyQ5SMYHl 
Сполучене Королівство є нашим стратегічним партнером, союзником і справжнім 
другом у цей історичний для України та всієї Європи час 
Голова Верховної Ради України мав можливість зустрітись із найпотужнішими 
«україністами» у Великій Британії, які обізнані з усіма процесами в Україні і щиро 
вболівають за нашу країну, — із делегацією Палати Громад Парламенту Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=462257832606938&set=a.290275173138539 
Укрпошта анонсувала випуск першого маркованого конверта воєнного часу 
За такий дизайн конверта проголосували понад 200 тис. українців, він буде маркований 
новою маркою «Тризуб». 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid036pPPpiXCbfgpH3qkofEqaRihPPr47ivsJf
1G7vXurPt8GUKPckUb3fzdBzjWXSi4l 
«Зернова ініціатива»: третє зафрахтоване ООН судно ошвартовано під завантаження 
агропродукцією для Африки 
Сьогодні балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою 
(ВПП) ООН, прибув до порту «Чорноморськ» під завантаження 30 тис. тонн пшениці.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=419512350288583&set=a.258589106380909 
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Міністерство освіти і науки України проведе захід «Трансформація освіти в часи 
кризи: погляд України» в межах Саміту ООН з питань трансформації освіти, що 
відбуватиметься в Нью-Йорку 
Захід організовано у партнерстві з Міністерством освіти і науки Польщі та ЮНЕСКО. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=463260849173303&set=a.290275173138539 
Кабінет Міністрів України затвердив проект Державного бюджету на 2023 рік 
У 2023 році власні доходи України складуть 1,28 трлн гривень, тоді як видатки заплановані 
на рівні 2,57 трлн гривень. Щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік в Уряді 
оцінюють у понад 3 млрд доларів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=448859523948901&set=a.290337743134414 
Електронна черга на кордоні запрацює у жовтні 
Міністерство інфраструктури разом з Державною прикордонною службою та Державною 
митною службою презентували перевізникам проєкт «Електронна черга перетину кордону» 
на прикордонних автомобільних пунктах пропуску. Цей проєкт реалізується за участі 
Міністерства цифрової трансформації. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=463617845804270&set=a.290275173138539 
Україна приєднається до зони роумінгу Європейського Союзу Оператори мобільного 
зв’язку Євросоюзу та України підписали спільну заяву, в якій оголосили про наміри 
співпрацювати задля доступного або безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та 
Україною ще на початку квітня. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0bSAUdJnJpqnidbSbGrNM64GudghTboX9
j4yH8hiWCVPMtVndCLPjhStE9UNzySxzl 
Відновлюємо залізничне сполучення на звільнених територіях Харківщини 
Завтра, 15 вересня, відновлюється регулярне залізничне сполучення між Харковом та 
звільненою Балаклією.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=420570103516141&set=a.258589106380909 
Уряд підтримав проєкт Указу Президента України щодо призначення довічних 
державних стипендій тринадцятьом видатним діячам науки 
Призначення стипендій сприятиме посиленню державної підтримки діячів науки у 
непростий для країни час, стимулюванню їхньої творчої праці та відзначення видатних 
особистих досягнень.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=420746803498471&set=a.258589106380909 
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічного звернення в 
Європарламенті  оголосила про підтримку освіти України 
Пані Урсула зазначила про виділення 100 мільйонів євро на відновлення шкіл в Україні, які 
були пошкоджені або вщент зруйновані російськими ракетами та бомбами. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02LQ1c5aZyS8ynjAcxV3FmFCXhXss3dz
CykuXV5Hqav674gtoXiqsVRDWZYSeML4Vzl 
+3 поштових вагони — результат співпраці «Укрпошти» та «Укрзалізниці» 
Сьогодні за участі Заступника Міністра інфраструктури Мустафи Найєма АТ 
«Укрзалізниця» (УЗ) презентувала 3 додаткові поштові вагони.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02fjGsP1umt19wwwiXGkweRX34aa18GLAW
LYFbzLmTgpXuzTo5GVZc9ZY3sj7xMgBjl 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет перебуває з робочим візитом на Закарпатті  
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Міністр разом із начальником Закарпатської ОВА Віктором Микитою відвідали 
Свалявський професійний будівельний ліцей, де обговорили з колективом перебіг 
освітнього процесу, підготовку до опалювального сезону та потреби для подальшого 
розвитку закладу. 
 
https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid0qfo5EtR6LL3tkBeFsoUhq3JaYaXW88zqdwir
1o5Ff3ijZtXTKnbDZ3THGRYzVQfbl 
У Тбілісі створено стінопис на підтримку України  
Автор стінопису — український художник Олександр Корбан — написав його в межах 
фестивалю Tbilisi Mural Fest, на якому представляв Україну.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=465263168973071&set=a.290275169805206 
Першу леді України Олена Зеленська запросили на похорон Єлизавети ІІ 
Британія є одним із найвірніших союзників України. Присутність першої леді України на 
похороні є ознакою дружби та взаємної поваги. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0KQZudS7nP4hM7Dd2mWy16Lapqvvj648
NmwkohAGVcDei8xQmZuLsi9FDBuiThsdvl 
Відновлюємо Харківщину: ще 46 км доріг державного значення очищено  
Пріоритет – відновлення транспортного сполучення до деокупованих населених пунктів 
Харківщини, щоб якомога швидше повернути життєдіяльність в регіон.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02JLyWsKPLPLQZaCPVi5MwgkoyygMrDBD
iXvqmULNCA7B9k5pFgLqHB2NVe3sThTxvl 
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перебуваючи на Закарпатті, відвідав 
початкову школу з дошкільним відділенням та Ужгородський національний 
університет 
Школа у місті Ужгород працює у традиційному форматі. Нині у ній 63 вчителі навчають і 
виховують 361 дитину. Укриття в закладі призначене для 450 осіб. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=422227736683711&set=a.258589106380909 
Україна виходить з Угоди про співробітництво в галузі освіти, серед сторін якої є 
уряди РФ та РБ 
Уряд ухвалив постанову КМУ «Про вихід з Угоди про співробітництво в галузі освіти», що 
забезпечить припинення для України дії Угоди, серед сторін якої є уряди країни-агресора – 
Російської Федерації та її союзника Республіки Білорусь. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=451715080330012&set=a.290337743134414 
«Зернова ініціатива»: третє зафрахтоване ООН судно відправилось для боротьби з 
голодом в Африці 
Сьогодні балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою 
(ВПП) ООН, вийшов з порту «Чорноморськ». На його борту понад 30 тис. тонн пшениці. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0vj299w84TEaXMAC1syWpckG
6KmSuqJA8LZPXuAbppra1cxatfoc99B23xBBD7WsGl 
Водники подбали про чистоту водойм по всій країні 
Колектив Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів навіть після 
евакуації зі сходу не змінив традиції проводити у вересні екотолоку. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02GXNBeh5ZmzjmDMnJqju9RBBZeN8X
MCQPcjVpNiS43gM9XErmTCPj67XFG3cQADSil 
Понад 100 км доріг Харківщини розчищено  
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З минулого тижня дорожники розпочали прибирати деокуповані території області.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0HgRSAMPMEEXbpoBBsyMP2yHoSHs9
dHJMi74rnsKnkykyjwFBZUaBNPmVGRa8ohchl 
«Зернова ініціатива»: експортовано уже понад 4 млн тонн зернових  
20 вересня в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса» та «Чорноморськ» 
вийшли 8 суден з 195,7 тис. тонн агропродукції на борту. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=453948236773363&set=a.290337743134414 
Черга вантажівок на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» з українського боку 
скоротилась майже в 7 разів 
Станом на 9 ранку 20 вересня 2022 року, на виїзд з України очікує 321 вантажівка. На 
початку місяця там було близько 2200 транспортних засобів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=425011139738704&set=a.258589106380909 
Українські заклади вищої освіти і наукові установи продовжують приєднуватися до 
електронних ресурсів на платформі «Research4Life» 
Через єдиний портал «Research4Life» працівники зареєстрованих установ, зокрема, мають 
доступ до міжнародних баз даних, їхніх інструментів та метрик. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=468641551968566&set=a.290275173138539 
17-річний Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією Global Student 
Prize 
Хлопець розробив власного дрона-міношукача й отримає $100 000 стипендії. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid021kizycR6XD4o3NkuEnDcShsb4Hxaj2pDcx
FaytzogJWSNnKm3FmwV97Vp8SFmnzUl 
Держсекретар МОН долучився до роботи пленарної панелі ХІ Національного 
педагогічного конгресу 
Під час вступного слова Сергій Захарін поінформував іноземних колег про стан української 
системи освіти і науки в умовах війни, руйнування закладів освіти та шкоду, яку завдала 
країна-агресор освітньо-науковій інфраструктурі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=455168233318030&set=a.290337746467747 
«Зернова ініціатива»: четверте зафрахтоване ООН судно відправилось з українською 
пшеницею для Афганістану 
Сьогодні балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою 
(ВПП) ООН, залишив Одеський порт з 30 тис. тонн пшениці на борту. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0aLH17yuFZqXfbaW4QAE3iNabpTGHCY
pvZp38kHzWWBqW55bkaZLSvLpB111JyCsYl 
Розбудова інфраструктури на спільному кордоні – один із спільних пріоритетів 
України та Польщі 
У Жешуві (Польща) відбулося засідання українсько-польської Міжурядової комісії з питань 
економічного співробітництва. У фокусі роботи також розвиток інфраструктурних 
проектів.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02bfGYXe6CdviLHwNgF16GHyeVCDQ2
Go9VpE2VudVCw5nQQGh2Z731MQE2sFzfQxqZl 
Відновили рух знищеною під час бойових дій переправою на шляху до Ізюму 
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На звільнених територіях Харківської області «кипить» робота: дорожники прибирають з 
автошляхів рештки військової техніки, блокпостів окупантів. Проводять аварійний ремонт 
покриття, монтують елементи дорожньої інфраструктури.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=458638542970999&set=a.290337743134414 
Олександр Кубраков: «зернова ініціатива» сприяє падінню світових цін на 
продовольство 
Індекс продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and 
Agriculture Organization, FAO) за підсумками серпня становив 138 пунктів. Це на 2% менше, 
ніж у липні. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=459052209596299&set=a.290337743134414 
Відновлено роботу над впровадженням електронної товарно-транспортної накладної 
(е-ТТН) 
З 1 серпня 2022 року е-ТТН мала стати обов'язковою для всіх транспортних перевезень в 
Україні. Однак у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та початком 
бойових дій роботу над проєктом було тимчасово призупинено.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02Nh2pP5KB4bgwGmxLtyCy7bYqRZadgs5Zs
BvB5yBaAmqnMLfaeNp3LYQmZY69J8Eal 
Завершальним етапом робочої поїздки делегації МОН до Нью-Йорку стала зустріч з 
лідерами фондів, міністерств, міжнародних організацій та компаній, готових надавати 
підтримку українській освіті 
Захід, організований в межах співпраці МОН із Глобальним партнерством для освіти, став 
потужним майданчиком комунікації у вирішенні нагальних потреб освіти в умовах війни. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02mG8Ti6vd34psuGTXtVK413i
MSc85mFcHvvSKWZ14HxDPAR5m1ZEf5SsAK6ukpt6hl 
Ще одна перемога України, тепер на культурному фронті!  
«Всесвітній день вишиванки» отримав Гран-прі на Європейському саміті культурної 
спадщини-2022. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02uTxatqDyTXjSwTvAqAcadscbG5m5SM
fiKwAci9zNNJVRREgkHbqXgtSBX1KafUYdl 
Україна та Естонія активізують співпрацю щодо відбудови Житомирщини 
27 вересня, відбувся «Форум відновлення. Житомирщина», який проходив в 
Коростенському районі Житомирщини. Це перший форум, присвячений відбудові 
інфраструктури регіону. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0faeNzpM8wB9MRDdbR6TLapUhnsoM2q
bfDffYZ6qRL7eqgLZwKLVhL2mSbADH8NjZl 
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков увійшов до рейтингу TIME100 NEXT  
Олександр Кубраков увійшов до TIME100 NEXT — рейтингу журналу TIME, який 
висвітлює 100 нових лідерів, які формують майбутнє бізнесу, розваг, спорту, політики, 
охорони здоров’я, науки та суспільної роботи. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0dkiNHe6MTCr1Yr6L2HzAJyppb3jALN9GH
1cXSTStcU7qAC2prFRfYUKCfyAzcHmdl 
Радник - уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки 
освіти, науки та спорту Ольга Будник спільно із заступницею Міністра освіти і науки 
України Вірою Роговою взяли участь у візиті до Ізраїлю  
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Навчальний візит дав можливість вивчити практичний досвід Ізраїлю, який 
напрацьовувався роками.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0pNSMvsT6ZaQrgyWNacsntzRWuhqcogP
3BLznJ8aNXrWydxa4eZgerUJTGi6Z2f6nl 
Канада надасть допомогу у відновленні залізничної інфраструктури України 
Канадські партнери приєднаються до вирішення логістичних проблем для розширення 
пропускної спроможності української залізниці.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Q6cHHpd7gQ5fZpQqBbBHH3B48zVN
YiccW2bTR3Qd4JoeJSVyHB6iSutHicttAqJMl 
Харківщина: розчищено уже 257 кілометрів доріг державного значення 
Дорожники щоденно працюють в звільнених населених пунктах Харківщини і на дорогах, 
що сполучають населені пункти регіону. Все заради того, щоб місцеві мешканці змогли 
отримати необхідну допомогу, відвідати власні домівки та рідних.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0cywBHuB3wh4LGGSkCHw4kgCv9v5Nb
nXjgZKikRdK4kCNyWxD2FCgP84ZutbG2Y1Hl 
Щонайменше 49 кримінальних проваджень розпочали правоохоронці стосовно 
зловживань з внесенням даних про водіїв призовного віку до інформаційної системи 
«ШЛЯХ» 
В системі є дані про ліцензованих перевізників, що здійснюють міжнародні пасажирські і 
вантажні рейси, а також, про волонтерів, які доставляють необхідні для країни товари, 
зокрема для ЗСУ та медзакладів.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=409335031359277&set=a.232049765754472 
У Всеукраїнський день бібліотек відбувся онлайновий марафон «Бібліотека і війна: 
тримаємо стрій» 
358 бібліотек, згідно з даними МКІП, пошкоджено або ж зруйновано наслідок російського 
вторгнення. 
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