
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0f8yr3Bz6mXBzSjhsAnp3cA6rGuRjLv9hQ
9SxYRpqjECPAsSZ63ZBY1GPT1V1bKzJl 
Розчищено більш як 300 км доріг Харківської області 
Обов'язковою умовою повернення нормального життя до звільнених від російських 
окупантів територій – розмінування та генеральне прибирання. Тому одразу за 
піротехніками ДСНС до робіт стають дорожники.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid036efgBuzMpH7Ay93GkSjKJFHudH3Cfsz
FB1jVyWv69sbrcxY4JrFgSDXNg3PbwD1Yl 
«Зернова ініціатива»: за 2 місяці роботи експортовано 5,5 млн тонн агропродукції 
У ході реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» у 
серпні-вересні відправлено 241 судно. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02mGtshE8M44x4Cek8B79WNhRNfPbA8
SpJsViGTeYHPyKn5F8CULLAzhKvn51bk3FNl 
«Зернова ініціатива»: в «Чорноморськ» зайшло під завантаження 5-те судно, 
зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН 
Сьогодні, 2 жовтня, до порту «Чорноморськ» прибуло під завантаження судно NEW 
ISLAND. Це уже п'яте судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН. 
Після завантаження пшеницею судно відправиться в Сомалі. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid033wqw6J2biMtM35bqemLoP7Zx39c6LxXvU
rZoBc7huhHfXDpjY4oTUEnkBcKzWwhVl 
Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівника освіти вручив 
державні нагороди освітянам і сертифікати на отримання премії Глави держави 
переможцям міжнародних учнівських олімпіад 
За словами Президента, це особливо важливо в час, коли вся Україна та її народ фактично 
складають іспит на витримку, міцність, мужність і зрілість – тест на виживання. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=478244987674889&set=a.290275173138539 
«Привид Києва» став «Ангелом Києва» 
26 червня у повітряному бою героїчно загинув полковник Михайло Матюшенко. Саме він 
очолював легендарних пілотів — «Привидів Києва». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=479374310895290&set=a.290275169805206 
У НАТО почнуть офіційно обговорювати членство України в Альянсі 
Заявка України на пришвидшений вступ до НАТО спонукала обговорення цього питання 
на офіційному рівні.  
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02vNhvV1qpLyvFT9FvjpEUqCe
qxSKsVWYCZJMB8ebqVt2eBDJE33SiGgNKB2AhEnDYl 
А ось так виглядає солідарність та дружба по-українськи!  
Київ відправляє Дніпру 30 автобусів, 10 з яких - з гуманітарною допомогою.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02kuVNfWCX6EQd9k8V6Hw1YeEMzEzb
RJVunZPUgfUSpQTV4o2y5FbLkjEgL3XzA1Ufl 
Протяжність розчищених доріг деокупованої Харківщини перевищила 379 кілометрів 
78 одиниць спецтехніки та 164 дорожники сьогодні працювали на 9 дорогах державного 
значення та вулицях Ізюму.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0teLwTh4Q8442Jmy81usmecWKhQQpvrP
GFCAbHeEXuViXkeuvVXQmyWB2m5EhNKgUl 
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Світовий банк фінансуватиме інфраструктурні «проєкти виживання» 
4 жовтня заступниця Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна 
Юрченко провела робочу зустріч з представниками Світового банку.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=482082450624476&set=a.290275169805206 
Практично весь Альянс і країни Євросоюзу проводять підготовку українських воїнів 
До навчального процесу військовослужбовців України долучилися Норвегія, Данія, 
Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія, а віднедавна і 
Німеччина. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02prPq2J88xFPoS5jCGwjtajvUb5SYx61w
NTiq1vxnWVAFb9UVNcbzqEe3V4j6KLWFl 
Олександр Кубраков: відновлюємо залізничне сполучення з Ізюмом 
З 10 жовтня почнуть курсувати рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія 
– Ізюм.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0QEh6XH1hegJJNCZnE5Var4CaSEXNPm
ywuMn1MdVsEennjMc5VYBFTT9h9YKJbN5El 
На Харківщині розчищено уже майже 400 кілометрів доріг  
Уже майже місяць на звільнених територіях Харківщини в тісній співпраці та координації 
працюють інженерно-саперні підрозділи Державна Спеціальна Служба Транспорту 
Міністерства оборони України, піротехнічні Служби ДСНС України та дорожні організації. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0c9fe8y4NUwCnRvof23xr3LbkveYrUSUpyZR
nicDpQ9cVwnRfsNxbJfJL2tGtgGNWl 
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет із європейськими колегами відвідали 
заклади освіти Прикарпаття 
Нині навчання в ліцеї відбувається у дві зміни, аби усі учасники освітнього процесу могли 
перебувати в укритті під час сигналу «повітряна тривога». 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=438542928385525&set=a.258589106380909 
В Україні завершується підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах воєнного 
стану 
Станом на 7 жовтня 2022 року 24 тис. 388 закладів освіти готові до опалювального сезону 
– це понад 90% від усіх закладів. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid028P9LT15nP86BQHJ4ULC732RA7MSdboqs
72q3e43gMmRAhtiipXWpEa3rC1rvf5q9l 
6 жовтня 2022 року в Івано-Франківську у стінах Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника відбулася зустріч Міністра освіти і науки 
України Сергія Шкарлета з делегацією міністрів освіти і науки країн ЄС: Латвії, 
Литви, Естонії, Польщі та Чехії 
Сергій Шкарлет подякував колегам за підтримку України, можливість для українських 
школярів та студентів, які зараз вимушено перебувають у країнах Європи, продовжувати 
навчання. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=482653333900721&set=a.290275169805206 
Ранок ще ніколи не був такий добрий! 
З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього 
залишиться. 
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https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0n6BdvCpvU77oTwEDqLmPCq4r34rw9U
yRbgmEjFAm7G97rmDvZqAV99Q6Prdc4WDal 
«Зернова ініціатива»: 13 суден вийшли із портів Великої Одеси 
9 жовтня з портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» вийшли 13 суден з 230,7 тис. 
тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C729vtubl3g 
Наслідки ракетних ударів по Києву: ДСНС працює на місцях 
10 жовтня Росія вперше з 26 червня вдарила по Києву ракетами. Атак зазнав центр міста — 
Шевченківський, а також Святошинський, Дарницький і Дніпровський райони. 
  
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02PJJWgBhNXuC7hwUnbhy4JF
9U28TjB5CZAMUDM2qtY8fL5n7ftAN4P99gFCBeCS2El 
Наші вдома! 
Відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 військових - офіцерів, 
сержантів, солдатів ЗСУ та повернути тіло загиблого воїна. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=486104863555568&set=a.290275169805206 
Важливість постаті Григорія Сковороди для України неможливо оцінити! 
Попри війну в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження 
українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0y2avdW5jNGC8LQKgfB6GsJ8SHXUuvF
Hp5pkgXvH7w7HM4mHEoTbFtEt8F8TwBTrKl 
Україна отримала 100 додаткових базових квот ЄКМТ на 2023 рік 
Ці квоти дозволять надалі безперешкодно виконувати перевезення вантажів автомобілями 
територіями країн-учасниць системи багатосторонньої квоти дозволів ЄКМТ 
(Європейської Конференції Міністрів Транспорту).  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid03659EH789qvdcL8pzPmJf5Eyw1LW1yHdQr
73FoK7b5HvoAvWc7fuzrjjHozdxVKv6l 
10 жовтня 2022 року через масовані ракетні удари РФ по українських містах зазнав 
ушкоджень і офіс Національний антарктичний науковий центр в центрі Києва 
Ніхто із працівників не постраждав. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=487782146721173&set=a.290275173138539 
Футзалістка збірної України продала свою медаль з чемпіонату Європи, щоб 
допомогти ЗСУ 
 Голкіперка іспанської «Торребланки» Вікторія Кислова була готова попрощатися зі своєю 
найзнаковішою в житті нагородою. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid0387QvwUkAiEDJo5rMV33J8V
YxLwk4PRwEVC4PHMLkWZovbuYoq9FanbVT16MqdMTFl 
Генерал подарував хлопчику свої шеврони  
8-річний Сергійко Мороз, співаючи в історичному центрі Чернігова, вже зібрав для ЗСУ 
358 тисяч гривень. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0bmiKapX4qi64jXqH2rK3jHrdvFDTg5y3h
VVCZyZdqKpKtX2FCZ52ZsrkagQ1aiskl 
Олександр Кубраков: відновили залізничне сполучення з Краматорськом 
Сьогодні, 14 жовтня, відновлено пасажирське залізничне сполучення з Краматорськом, яке 
було відсутнє з початку квітня цього року. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=488647616634626&set=a.290275173138539 
Саудівська Аравія виділить 400 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для 
України! 
Спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммад бін Салман цієї п’ятниці провів телефону 
розмову з Володимиром Зеленським, де повідомив Президента України про додатковий 
пакет гуманітарної допомоги.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02pHrEwuDJJNaFq6EagjSYAJsEv6KF3H
ScwA2xEAQWtFU43bfKsh6SvTKdjxukPzUEl 
Розчищено 410 км доріг Харківської області 
Дорожники продовжують працювати над забезпеченням проїзду на деокупованій частині 
Харківщини. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Usg7TzPLxC28cXJXitcQ3HoeXu8W5B
QGFGYrcPTL4GDvfDuRdajq8NsFt7bqyeTdl 
Олександр Кубраков: Україна та Туреччина підтримують продовження дії «Зернової 
ініціативи» 
Сьогодні, 16 жовтня, в Спільному координаційному центрі в Стамбулі Міністр 
інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з Міністром оборони Туреччини 
Хулусі Акаром. У фокусі перемовин – реалізація «Зернової ініціативи» та продовження її 
дії після 22 листопада 2022 року.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=490354476463940&set=a.290275173138539 
Рада ЄС ухвалила рішення виділити 500 млн євро допомоги Збройним Силам України 
Це вже шостий транш допомоги у межах Європейського фонду миру. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=491037626395625&set=a.290275173138539 
Верховна Рада України ухвалила Закон про посилення контролю за відпуском 
медичних препаратів (р.№7444) 
Документ створює законодавчу базу для повноцінного впровадження Е-рецепту, та 
спрямований на зменшення випадків безвідповідального самолікування, що призводить до 
безконтрольного вживання ліків та до антибіотикорезистентності. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02zVSTJ3h9m2uKQdQ2CQrVi2
ZdcpwHqvTNKcxyR9vd2nwXVL1rVPUAivFs4yTTW6cel 
Бойовий безпілотник Bayraktar, придбаний для потреб ЗСУ за зібрані в Польщі 
кошти, вже підготовлено до відправки в Україну 
Його назвали «Маріком» на честь Маріуполя. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=476523584515828&set=a.290337743134414 
Реформа дорожнього галузі: набула чинності нова Методика ціноутворення вартості 
дорожніх робіт 
Завдяки цій реформі дорожня галузь зможе користуватись інструментами закупівель та 
ціноутворення робіт і послуг, які були розроблені та випробувані на практиці в низці країн. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02RD9nXbfvM2Zv3f2apbhsgYUE4zjWX3
awVy423WLxn99mLD4ffbhCS1HuLR4NK7eNl 
Разом з командою Міністерства інфраструктури України з візитом у Вашингтоні 
Спільно з Посольством України в США та Послом України в США провели ряд важливих 
зустрічей.  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=447600464146438&set=a.258589106380909 
17 жовтня 2022 року у Міністерстві освіти і науки України відбулась онлайн-нарада з 
питань створення та підтримки безпечного середовища у закладах освіти 
У засіданні взяли участь представники Офісу Президента України, Офісу першої леді, 
центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, ЮНІСЕФ, громадських 
організацій та народні депутати України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=492650036234384&set=a.290275169805206 
Припинено дію угод про співробітництво України та Білорусі у сфері молодіжної 
політики та спорту 
Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства молоді та спорту України та 
припинив дію угод про співробітництво України з Республікою Білорусь в сфері 
молодіжної політики, фізичної культури та спорту.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid051mN31HS5x4Fy3WibtTym4NoBVZTh
WHRoqTH8ecZEPK9E419p6iDMTFdHfPrj3JNl 
США допоможуть у відновленні інфраструктури України 
У Вашингтоні Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, Міністр транспорту 
США Піт Буттіджедж та Міністр торгівлі США Джина Раймондо підписали Спільну заяву 
щодо підтримки інфраструктурної стійкості України та її відновлення через посилену 
двосторонню співпрацю. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid025xG4auzoue7k62KrLuEvoccz4ikrUQGD
tNpZEShLLCZ5NyK8fpFNnwdMhAH9teNGl 
Звільнена Харківщина: розчищено близько 450 км доріг та забезпечено проїзд через 7 
зруйнованих мостів 
На звільнених територіях Харківщини силами дорожників розчищено близько 450 км доріг 
та комунальних вулиць Ізюма, Балаклії та Куп’янська.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=448387587401059&set=a.258589106380909 
18 жовтня 2022 року, на засіданні Уряду схвалено розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і 
впровадження інноваційних технологій» у 2022 році 
Метою розпорядження є відзначення науковців і винахідників за особливі досягнення у 
створенні та впровадженні у виробництво інноваційних технологій, а також виведення 
продукції на український ринок. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=493326959500025&set=a.290275173138539 
Євросоюз запускає програму надання екстреного прихистку у зимовий період для 
України 
Також Євросоюз збільшує гуманітарну допомогу Україні на 175 мільйонів євро.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=493271046172283&set=a.290275173138539 
У Краматорську собаки вишикувалися в чергу по їжу 
У цивілізованій країні навіть песики цивілізовані. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=493526046146783&set=a.290275169805206 
Європейський Союз розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяця 
Загалом сума допомоги Україні протягом 2023 року мала б становити €18 млрд. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid026GwP6DXyY8wfsvShtmXujZy4jm1po2reM
PJiVVTdSnVifuqLCTk2Q1uDxXdbuKZkl 
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20 жовтня 2022 року Міністр освіти і науки України зустрівся з керівником Служби 
зовнішньополітичних інструментів Європейської комісії Петером Вагнером 
Сторони обговорили питання відновлення пошкоджених шкіл, навчання дітей в Україні та 
країнах тимчасового перебування, проєкти із психологічної підтримки всіх учасників 
освітнього процесу та забезпечення цифровими девайсами. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=426064983019615&set=a.232049765754472 
Зірка фільму «Зоряні війни» допоміг зібрати кошти на придбання 500 дронів для 
української армії 
Актор Марк Гемілл, який грав Люка Скайвокера у сазі «Зоряні війни», став амбасадором 
United24.  
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=494177946081593&set=a.290275173138539 
Бюджет ЄС на 2023 рік має враховувати Україну 
Завдяки 853 млн євро, доданим до проекту бюджету Єврокомісії, депутати European 
Parliament збільшили фінансування ініціатив для підтримки вимушено переміщеної 
української молоді через програму Erasmus+ та Європейський корпус солідарності. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid024w4tEbem42Hdu3s1oqNFAY
SjbRZEZAaJZbgaVocr9HebxaNAqsAePaX6BugYdjiAl 
Внучатий племінник Джона Кеннеді захищав Україну в Інтернаціональному легіоні 
Конор Кеннеді довгий час не розповідав про це, але днями зізнався на своїй сторінці в 
Instagram. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02dAxsV9W8H8o64Mm6wcsBLwWDuwb
qwCPFFkszNeYewcKB87sxqA6WP87Ueja9fpRjl 
«Зернова ініціатива»: шосте зафрахтоване ООН судно вийшло з порту Чорноморська  
Сьогодні балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) 
ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену.  
 
https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid0tWV3wkCL9yPskTDHt4nHGDufdR9VQ9R8
nx5mr2nh2y1G9Mo3nSx72KBZnG3bXRF7l 
У Хорватії встановили меморіал «Поет і птах», присвячений Іванові Франку 
У хорватському місті Ловран встановили меморіал, присвячений українському Каменяреві 
Івану Франкові. Видатний український літературний і громадський діяч у 1909 році на 
цьому курорті проходив курс лікування. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=495763395923048&set=a.290275173138539 
Ілон Маск не вимкне Starlink в Україні, навіть якщо Пентагон за них не платитиме 
Раніше Маск писав, що його компанія SpaceX «не може фінансувати існуючу систему 
нескінченно» і просив Пентагон взяти на себе фінансування Starlink в Україні. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0hZkyzxS72hrAuEntFD8jt8YegHb1kzx4he
yj9jLFAtRPS8Pb8NwiKyMAR6ZP2B5Ul 
«Відкритий кордон»: триває облаштування інфраструктури пунктів пропуску на 
кордоні з ЄС 
Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, 
яка веде до нового пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та 
Польщі. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=451385600434591&set=a.258589106380909 
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21 жовтня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 
України «Про приєднання України до Угоди про заснування та Статут Європейської 
організації публічного права»  
Україна стала повноправним членом Європейської організації публічного права (ЄОПП). 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=428281166131330&set=a.232049765754472 
«Поезією не можна виграти війну, але поети повинні свідчити про неї» 
Сергій Жадан отримав Премію миру німецьких книгарів. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=496784959154225&set=a.290275169805206 
Україна отримала ще 500 млн. доларів від Світового банку 
Усього з початку війни Світовий банк мобілізував для допомоги Україні вже 13 млрд 
доларів, з яких 11,4 млрд виділили Сполучені Штати Америки. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=496824239150297&set=a.290275169805206 
Що таке «брудна бомба» і як врятуватись?  
«Брудна бомба» – це суміш вибухівки, наприклад динаміту, і радіоактивних речовин. Не 
слід плутати її з ядерною зброєю і вибухом на АЕС. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=496846069148114&set=a.290275173138539 
Російська окупація Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської 
областей порушують суверенітет і територіальну цілісність України 
Японський політик також заявив про солідарність Японії з Україною та виразив 
впевненість, що українці борються за Батьківщину та демократію. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=497442382421816&set=a.290275173138539 
«Кожен день цієї війни, яка не мала починатися, спричинює нові смерті й втрати» 
Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи  різко засуджує цю війну, 
стверджуючи, що це однобічний напад на суверенітет і територіальну цілісність України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=497712782394776&set=a.290275169805206 
Апарат Верховної Ради України та Експертна служба Хорватського Сабору 
підписали Меморандум про співпрацю 
Документ підписано з метою співпраці і передачі знань у європейських питаннях. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/videos/837589244045329 
Італійський тенор Андреа Бочеллі забрав до себе пораненого пса із Куп‘янська 
Тварину прихистили Андреа та його син. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=497860395713348&set=a.290275173138539 
Зірка «Піратів Карибського моря» Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної 
школярки з Харкова 
Акторка озвучила аудіоверсію щоденника 12-річної української дівчини Єви Скалецької 
«Ти не знаєш, що таке війна» (You Don’t Know What War Is).  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid026BUtsCZ9gEghhu14s3JkJvLtQiCua5mp
7TLQM5yWCjH9tYKmxmNDqa5aKDUZFYFNl 
«Відкритий кордон»: завершується облаштування інфраструктури пункту 
«Красноїльськ – Вікову де Сус» на кордоні з Румунією 
Роботи з реконструкції пункту пропуску «Красноїльськ – Вікову де Сус» на кордоні 
України та Румунії, а також облаштування допоміжної інфраструктури, знаходяться на 
фінальному етапі.  
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https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid021JX22636GbvaCBmrRRvZ264DgRZbsr
VqD5c6bHbdyL7PKBnzATfGgFXtKeUXykNzl 
Німеччина допоможе Україні у створенні Інституту Гостинності 
Державне агентство розвитку туризму України співпрацюватиме з Дрезденським 
університетом прикладних наук у сфері розвитку туризму та гостинності, популяризації 
нашої країни у світі та просування іміджу України як туристично привабливої дестинації. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=452870410286110&set=a.258589106380909 
24 жовтня 2022 року відбулася зустріч заступниці Міністра освіти і науки України 
Віри Рогової та Державного секретаря Міністерства освіти і досліджень Норвегії 
Сіндре Лісьо 
Під час зустрічі Віра Рогова презентувала стислий огляд теперішньої ситуації в освіті в 
Україні, зокрема розповіла про кількість пошкоджених шкіл, відбудову закладів освіти, 
підготовку до зими, кількість переміщених осіб та потреби в гаджетах. 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0BpgBDce6WByWPbShCvzKQhcJgfqnFsG6D
q72rsEeDLt6LRqKiJULeHRGTMiXzCptl 
24 жовтня 2022 року в місті Гобарті (Австралія) почалось 41-ше засідання Комісії зі 
збереження морських живих ресурсів Антарктики (The Commission for the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources, CCAMLR, ККАМЛР) 
 ККАМЛР – міжурядова організація, яка відповідає за виконання положень Конвенції про 
збереження морських живих ресурсів Антарктики, контролює промислову та наукову 
діяльність у районах, на які поширюються дія Конвенції, тобто в усьому Південному 
океані. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=498583778974343&set=a.290275173138539 
Під звуки повітряної тривоги у Києві відкрили мобільну виставку «Маріуполь. Де 
ти?..» 
На ній представлені фотографії дітей Маріуполя, які загинули від російських снарядів і 
бомб. 
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02ijU6S9q7MACn98GjH4v6jZG17pX6oTj
LgM1MrpDvnaVrTCYZzPgXVPyiqY8Czkrnl 
«Зернова ініціатива»: в Алжир прибуло друге судно з українським зерном 
Балкер BC CALLISTO доставив до африканської країни 30,5 тис. тонн продовольчої 
пшениці.  
 
https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02Zd7MJ7hfaFWE2NXGStw3oUz9MBppE
Z4RZkqa6Tw13R5UPUKCnoBZ8uzDXLVkMKtXl 
Звільнена Харківщина: вже розчищено 444 км доріг  
Зокрема, з вересня розчищено близько 420 км доріг державного значення та 24 км вулиць 
міст Балаклія, Куп’янськ та Ізюм.  
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02nRdTYpWFibzvY6THVXbrZgYgt1M3n67a
UWyPC48PHtBsYyKRx1dJv7k4CWmEUMwil 
27 жовтня 2022 року, Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет з робочим 
візитом перебуває на Тернопільщині 
Міністр разом з начальником Тернопільської ОВА Володимиром Трушем та мером міста 
Сергієм Надалом провели нараду із представниками ДСНС, Нацполіції, керівниками 
територіальних громад та органів управління освітою з питань роботи системи освіти 
області під час воєнного стану. 
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https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid0yXXt2yKcpLuBm9fxHTytesJMF6wJrfvn4mC
r41dCZbFopJedB6NXCfxoJ4xJoDGul 
У межах робочої поїздки до Тернопільської області Міністр освіти і науки України 
Сергій Шкарлет відвідав одну з місцевих початкових шкіл 
Також Сергій Шкарлет узяв участь у відкритті реконструйованого гуртожитку коледжу в 
селі Трибухівці для проживання ВПО. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=499033215596066&set=a.290275173138539 
Голова Сенату Парламенту Ірландії Марк Дейлі заявив, що Ірландія 
адвокатуватиме членство України в Євросоюзі 
Він згадав свій візит у Бучу та Ірпінь, подякував Президенту України за виступ перед 
Парламентом Ірландії та нагадав про ухвалення Сенатом Ірландії резолюції, яка визнає 
геноцидом злочини російської армії в Україні. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=454575340115617&set=a.258589106380909 
80 українських студентів-авіаторів одержать змогу льотної практики в Чехії 
Від початку жорстокої російської агресії українські студенти та курсанти не можуть 
опановувати практичні льотні навички через чинну заборону Міністерства оборони 
України здійснювати польоти на території України. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=499762505523137&set=a.290275169805206 
Міністр молоді та спорту України провів зустріч із заступником Генерального 
секретаря Ради Європи Бьорном Берге 
Вадим Гутцайт подякував Раді Європи за послідовну підтримку і допомогу Україні та 
вкотре наголосив на необхідності жорстких санкцій за всі ті втрати, яких ми зазнаємо 
кожного дня цієї війни. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=500618295437558&set=a.290275173138539 
ЄС закликав Росію скасувати рішення про вихід із «зернової угоди» 
Услід за президентом Байденом заяву РФ розкритикував голова європейської дипломатії 
Жозеп Боррель. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=500794772086577&set=a.290275173138539 
«Вільний світ має об’єднатися»: у МЗС Литви відреагували на вихід РФ із «зернової 
угоди» 
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що світ повинен обійти 
російський шантаж. 
 
https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/posts/pfbid02UjP4Tsyt9hCxKxiE8MeyKMx
Bn7fq5jyp6kSxtaDTRbjSdKtkwJXcjh2o6fvQzQeQl 
Чехія з Україною!  
На головній площі Праги в неділю відбулася акція проти зростання протесту й 
екстремізму, учасники якої висловили підтримку Україні в її війні проти Росії та засудили 
проросійську акцію кількома днями раніше. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=501599715339416&set=a.290275173138539 
Із листопада запрацює електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати 
Влітку стартував перший етап переходу на Е-рецепт – за ним почали відпускати 
антибіотики. Завтра розпочинається другий етап, за яким на електронний рецепт 
переходять наркотичні та психотропні медичні препарати.  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=486053210229532&set=a.290337743134414 
ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня 
Представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росіі та продовжують 
шукати рішення для повноцінної реалізації «Зернової ініціативи». 
 
https://www.facebook.com/UAMON/posts/pfbid02s17s9WGNaywBuEBHMKjjXohk5WNfFhR
DKtMddaszX1Y3x8mFxppwsNw48acsy7HTl 
Компанія «SOCAR Energy Ukraine» передала п'яти школам (місто Київ, Київська, 
Львівська, Одеська, Черкаська області) 234 медичні набори для учнів 
Збір коштів ще триває, долучитися до ініціативи «Аптечка для школярів» може кожен 
охочий. 
 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=456594709913680&set=a.258589106380909 
Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Положення 
про Міністерство освіти і науки України» 
Нормативно-правовим актом встановлюються (уточнюються) повноваження центрального 
органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо наукового та методичного 
забезпечення освіти, які спрямовані на поліпшення якості підручників та навчально-
методичної літератури. 
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