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Статті з періодичних видань  

1. Ведмідь М. Тренуються чи готуються? / Михайло Ведмідь // 

Сіл. вісті. — 2019. — 31 трав. (№ 43). — С. 1. Подано інформацію, що на 

полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській 

областях триває інтенсивна підготовка артилерійських підрозділів. 

Також незаконні збройні формування створюють та приховано 

розміщують поблизу лінії зіткнення окремі групи танків по 3 – 4 одиниці у 

кожній. 

2. Віхров М. Системний захист : як новий закон про мову 

може зламати головні механізми русифікації України / Максим Віхров 

// Укр. тиждень. – 2019. – № 21. — С. 28-29. Йдеться про особливості 

впровадження Закону ”Про забезпечення функціонування української мови 

як державної” (№ 5670-д). Наголошено на тому, що прийняття цього 

закону – це лише початок довгої боротьби та консолідації зусиль всього 

суспільства для практичного його застосування. Для України це має 

історичне значення, бо новий мовний закон стає юридичною основою для 

руйнування механізмів русифікації. Про масштаби зросійщення та 

русифікації Донбасу ще у 1970-х роках говорив український правозахисник, 

дисидент, мовознавець – Олекса Тихий. Текст: 

https://tyzhden.ua/Politics/230476 

3. Галаджий Е. Мирный план по Донбассу : больше вопросов, 

чем ответов / Елена Галаджий // КП в Украине. — 2019. — 7 июня (№ 85). 

— С. 2. Йдеться про відновлення роботи Мінської тристоронньої 

контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Президент 

Володимир Зеленський повернув на посаду голови контактної групи 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
https://tyzhden.ua/Politics/230476


колишнього Президента України Леоніда Кучму і провів ротації в 

гуманітарній підгрупі: першого заступника голови Верховної Ради України 

Ірину Геращенко замінила колишній омбудсмен Вікторія Лутковська. 

”КП” в Україні з’ясовувала, чи варто очікувати зрушень в роботі 

контактної групи. Текст: https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/7/ 

4. Голодрига Ю. Шість нестерпних місяців полону / Юлія 

Голодрига // Експрес. — 2019. — 30 трав. – 6 черв. (№ 22). — С. 7. 

Йдеться про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, 

який зобов’язав Росію звільнити 24-х захоплених у Керченській протоці 

моряків та повернути три артилерійські катери ”Бердянськ”, ”Нікополь” 

і рейдовий буксир ”Яни Капу”. Проте Москва не поспішає виконувати 

рішення суду, заявляючи, що під час ухвалення Конвенції ООН з морського 

права і Росія і Україна прописали винятки, що унеможливлюють 

застосування передбачених нею процедур для вирішення спорів на зразок 

інциденту, який стався у Керченській протоці. Подано розповідь рідних 

моряків, про те, як почуваються полонені. 

5. Грабовський С. Ціна дострокових виборів / Сергій 

Грабовський // Шлях перемоги. — 2019. — 5 черв. (№ 23). — С. 4. 

Йдеться про ситуацію навколо указу Президента України Володимира 

Зеленського про розпуск Верховної Ради України (ВР України) восьмого 

скликання та оголошення дострокових парламентських виборів. 

Висловлено думку щодо можливих наслідків виборів, зокрема, вказано на 

загрозу реваншу проросійських сил, які матимуть змогу розпалювати 

конфлікти в суспільстві та легально вести антиукраїнську пропаганду. 

6. Коваленко С. ”Європейська Солідарність”: не дати 

реваншу жодного шансу / Сергій Коваленко // Голос України. — 2019. — 

1 черв. (№ 102). — С. 3. Надано інформацію про з’їзд партії ”Європейська 

Солідарність”, головою якої обрано п’ятого Президента України Петра 

Порошенка. Зазначено, що у з’їзді також взяли участь Голова Верховної 

Ради України (ВР України) Андрій Парубій, Перший заступник глави 

https://kp.ua/journal/pdf/archive/2019/june/7/


парламенту Ірина Геращенко, народні депутати, міністри, представники 

інтелігенції та громадські активісти. У своєму виступі Петро 

Порошенко відзначив значні успіхи України за минулі п’ять років та 

звернув увагу, що поки що новообраний глава держави так і не прояснив 

свою позицію з багатьох питань. Зокрема, лідер партії висловив критичні 

зауваження щодо ідеї проведення ”референдуму про капітуляцію перед 

Росією” та пропаганду дефолту. Голова ВР України Андрій Парубій 

окреслив загрози, які наразі постали перед Україною. ”І заяви про те, що 

має бути скасовано закон про мову, що має бути скасовано декомунізацію, 

що мають бути ліквідовані мовні квоти, – це удар по фундаментальних 

цінностях, які тримають нашу фортецю у боротьбі з російською 

агресією”, – наголосив глава парламенту та застеріг, що українці ніколи і 

нікому не дозволять згорнути українську державність. Говорячи про 

досягнення за останні п’ять років, Перший заступник Голови ВР України 

Ірина Геращенко наголосила, що насамперед українське суспільство 

зупинило проект ”Новоросія” – один із найстрашніших і найкривавіших 

сценаріїв, задуманих Путіним. Політик підкреслила, що на сучасному 

етапі необхідно зупинити новий проект президента Росії, який хоче 

побудувати в Україні проект ”Малоросія”. ”Я не хочу бути частиною 

Малоросії! Я хочу бути частиною України!” – звернулася до з’їзду політик 

та додала, що вона хоче жити в Україні, яка рухається до ЄС та НАТО. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/317775 

7. Кушнір Б. За ”нульовкою”. З воєнного щоденника офіцера 

штабу сектору ”А” : [фрагменти зі щоденника] / Богдан Кушнір // Голос 

України. – 2019. – 25 трав. (№ 97). — С. 6. Вміщено нотатки з воєнного 

щоденника журналіста Богдана Кушніра, який під час російсько-

української війни служив на сході в Силах спеціальних операцій Збройних 

Сил Україн. Текст: http://www.golos.com.ua/article/317490 

8. Ланг К. ”Бійці стояли навколо поранених і не могли нічим 

допомогти” / Крейг Ланг ; спілкувалася Ліко Толорая // Газета по-

http://www.golos.com.ua/article/317775
http://www.golos.com.ua/article/317490


українськи. — 2019. — 4 черв. (№ 42). — С. 5. Наведено інтерв’ю з 

Крейгом Лангом, добровольцем з американського штату Аризона, про 

мотивацію воювати за Україну, оснащення та проблеми української армії. 

Зазначено, що в Грузинському легіоні воюють за Україну люди з Японії, 

Америки, Німеччини, Англії, Шотландії. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_bijci-stoyali-navkolo-poranenih-i-

ne-mogli-nichim-dopomogti/906735 

9. Логвиненко Л. Обеліски в ячмені / Леонід Логвиненко // Сіл. 

вісті. — 2019. — 31 трав. (№ 43). — С. 5. Йдеться про вшановування 

пам’яті військовослужбовців, які загинули у гелікоптері, збитому 

російською ракетою під Слов’янськом у 2014 році. У гелікоптері разом із 

генералом Сергієм Кульчицьким було дванадцятеро чоловік – екіпаж, 

генерал і кілька бійців колишнього підрозділу ”Беркут” з Івано-

Франківщини. 

10. Сазонов К. Леонід Данилович повертається / Кирило 

Сазонов, Дмитро Снєгирьов ; бесіду вів Богдан Куфрик // Експрес. — 2019. 

— 6 - 13 черв. (№ 23). — С. 5. Йдеться про поновлення колишнього 

Президента України Леоніда Кучми, за рішенням Володимира Зеленського, 

на посаду голови Тристоронньої контактної групи на переговорах у 

Мінську. Подано матеріали бесіди з політологом Кирилом Сазоновим та 

співголовою ГІ ”Права справа” Дмитром Снєгірьовим про те, на що робив 

ставку Президент України, повертаючи до переговорного процесу з 

агресором Леоніда Кучму. 

11. Скрипник В. Відділенням нацгвардійців командує дівчина / 

Віктор Скрипник // Голос України. - 2019. - 28 трав. (№ 98). — С. 9. 

Вміщено розповідь про сержанта Ірину Бойко, яка стала першою 

дівчиною – командиром відділення у військовій частині 3008 Нацгвардії 

України. Текст: http://www.golos.com.ua/article/317512 

12. Солоненко М. Їхній подвиг вчить нас мужності / Максим 

Солоненко // Голос України. - 2019. - 28 трав. (№ 98). — С. 9. Зазначено, 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_bijci-stoyali-navkolo-poranenih-i-ne-mogli-nichim-dopomogti/906735
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що у Луцьку відбулася презентація книжки Василя Нагорного про 

українських воїнів ”Крізь пекло війни та судів. Шлях нескорених”. 

Матеріал для неї автор почав збирати відколи допомагає бійцям 

російсько-української війни, тобто із середини 2014-го. Прототипами 

героїв є бійці 51-ї, 24-ї та 28-ї ОБМР, здебільшого вихідці з Волині. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/317513 

13. Староконь С. На Донбасі почалося загострення / Софія 

Староконь // Газета по-українськи. — 2019. — 7 черв. (№ 43). — С. 4. 

Йдеться про те, що російські бойовики вбили двох українських 

військовослужбовців 17-ї танкової Криворізької бригади та трьох 

поранили ввечері 4 червня. Зазначено, що трагедія сталася поблизу села 

Новоселівка Друга Ясинуватського району на Донеччині. Росіяни більш як 

20 разів стріляли по українських позиціях у районах Авдіївки, Опитного, 

Новоселівки Другої, Талаківки, біля Чермалика й Павлопіля, Пісків і 

Водяного. Також – на луганському напрямку, поблизу сіл Кримське, 

Новолуганське, Золоте-4 і Станиці Луганської. Під Попасною від кулі 

снайпера загинув український воїн. За словами Володимира Зеленського, 

загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у 

Мінську. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_na-donbasi-

pochalosya-zagostrennya/907484 

14. Староконь С. Ракети ”Нептун” перекривають Азовське 

море / Софія Староконь // Газета по-українськи. — 2019. — 31 трав.        

(№ 41). — С. 7. Зазначено, що крилата ракета ”Нептун” здатна 

перекрити все морське узбережжя країни. Роботи над нею ведуть 

конструкторські бюро ”Луч” і ”Південне” з 2015 року. ”Нептун” – 

протикорабельний ракетний комплекс наземного чи морського базування. 

Протикорабельну ракету ”Р-360” також можна встановити на літак. 

Комплекс проходить заводські випробування. За словами військового 

експерта Олега Жданова, якщо зараз приймемо ракету на озброєння і 

поставимо у війська, то на дальність 200 кілометрів жоден російський 

http://www.golos.com.ua/article/317513
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корабель не підійде. Цьогоріч ракету модифікували – замінили головку 

самонаведення, стартовий двигун, крила і рулі більшої площі. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_raketi-neptun-perekrivayut-

azovske-more/905915 

15. Фещенко Є. Більше солдатів iдуть iз життя, ніж гинуть / 

Євдокія Фещенко // Україна молода. — 2019. — 31 трав. – 1 черв. (№ 60). 

— С. 2. Йдеться про те, що внаслідок війни на Донбасі близько 60 тисяч 

людей отримали інвалідність. Про це йшлося на засіданні круглого столу у 

Києві, за участі міністра у справах ветеранів України Олександра 

Терещенка. Міністр зазначив, що, за даними міжнародних організацій, 

більше солдатів iдуть iз життя, ніж гинуть. Нині, за словами 

Олександра Терещенка, у країні вже близько 400 тисяч учасників бойових 

дій на Сході України. Близько 80 тисяч українських ветеранів не стоять 

на обліку в жодному закладі, i з цих причин про них невідомо нічого, 

зокрема, чи отримують вони хоч якусь медичну допомогу. В Україні донині 

не існує реєстру ветеранів війн. Його створення буде одним iз перших 

завдань ветеранської інституції. Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3464/2006/133897/ 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 
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