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Культура : поточ. бібліогр. список. Вип. 7, 2022 / уклад. О. Ф. Білоконь,  

К 90 Т. Б. Благодарєва, О. В. Паніматченко, В. А. Соломка, Ю. А. Шаховський ; 

М-во культури та інформ. політики України, НБУ імені Ярослава Мудрого, 

Інформ. центр з питань культури та мистецтва. – Київ, 2022. – 56 с.  

Бібліогpафічний список містить інфоpмацію з періодичних видань та 

інтернет-джерел про загальні питання культуpи, також висвітлює проблеми 

національного в культуpі, pегіональної культуpної політики, пpавові питання, 

економічні аспекти розвитку галузі, питання підготовки кадрів, міжнародного 

співробітництва в галузі культури, розвитку аматорства, бібліотечної та музейної 

справи, питання охорони пам’яток історії та культури, релігії та релігієзнавства. 

Список pозpаховано на пpацівників закладів культуpи, вчених і 

спеціалістів галузі, викладачів і студентів закладів вищої освіти. 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Бойко, Олеся. Як російське вторгнення завдає шкоди українській 

культурі [Електронний ресурс] / Олеся Бойко // Читомо: культура читання і 

мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 12.07.2022. 

https://chytomo.com/iak-rosijske-vtorhnennia-zavdaie-shkody-ukrainskij-kulturi/. 

2. Данькова, Наталія. Що відбувається з медіабізнесом Ріната Ахметова? 

[Електронний ресурс] : від чого конкретно відмовляється бізнесмен, що в нього 

залишається, які перспективи в «Медіа Групи Україна» за кордоном і що буде з 

ліцензіями / Наталія Данькова // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. –  

12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2022. 

https://detector.media/rinok/article/200916/2022-07-12-shcho-vidbuvaietsya-z-

mediabiznesom-rinata-akhmetova/. 

3. Дутка, Юлія. Російська культура не буває поза політикою: відповідь на 

імперське інтерв’ю директора Ермітажу [Електронний ресурс] / Юлія Дутка // 

Тиктор медіа : [сайт]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 01.07.2022. 

https://tyktor.media/novyny/ne-poza-politykoiu/. 

Наведено коментар Укр. інституту щодо інтерв’ю директора 

Державного Ермітажу (м. Санкт-Петербург, РФ) М. Піотровського, 

опублікованого часописом «Российская газета» 22 черв. 2022 р. 

4. Попович, Настя. Можливості для художників і діячів культури [України] 

у воєнний час [Електронний ресурс] : [перелік програм, резиденцій, проєктів] / 

Настя Попович // Your Art : [інтернет-журн.]. – 2022. – 29 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2022. 

https://supportyourart.com/news/mozhlyvosti-dlya-hudozhnykiv-yak-svit-

pidtrymuye-mystecztvo-ukrayiny-pid-chas-vijny/. 

5. Сім конкурсів для підтримки митців, які залишилися в Україні 

[Електронний ресурс] : [за повідомленням Державного агентства з питань 

мистецтв та мистецької освіти у Фейсбуці] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

2022. – 23 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

25.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3535169-sim-konkursiv-dla-pidtrimki-

mitciv-aki-zalisilisa-v-ukraini.html. 

6. Славінська, Ірина. Ірина Славінська: відновлення мовлення Радіо 

«Культура» та нові проєкти [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / Ірина Славінська // 

Суспільне. Культура : [сайт]. – 2022. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://suspilne.media/262064-irina-slavinska-vidnovlenna-movlenna-radio-kulturi-

ta-novi-proekti/. 

Журналістка, радіоведуча та виконавча продюсерка Радіо «Культура» 

про відновлення мовлення, його трансформацію під час війни та нові проєкти. 

7. Старовицька, Сніжана. Cancelled Russian culture: чи готовий Захід 

бойкотувати російську культуру через війну Росії проти України? [Електронний 

https://chytomo.com/iak-rosijske-vtorhnennia-zavdaie-shkody-ukrainskij-kulturi/
https://detector.media/rinok/article/200916/2022-07-12-shcho-vidbuvaietsya-z-mediabiznesom-rinata-akhmetova/
https://detector.media/rinok/article/200916/2022-07-12-shcho-vidbuvaietsya-z-mediabiznesom-rinata-akhmetova/
https://tyktor.media/novyny/ne-poza-politykoiu/
https://supportyourart.com/news/mozhlyvosti-dlya-hudozhnykiv-yak-svit-pidtrymuye-mystecztvo-ukrayiny-pid-chas-vijny/
https://supportyourart.com/news/mozhlyvosti-dlya-hudozhnykiv-yak-svit-pidtrymuye-mystecztvo-ukrayiny-pid-chas-vijny/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3535169-sim-konkursiv-dla-pidtrimki-mitciv-aki-zalisilisa-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3535169-sim-konkursiv-dla-pidtrimki-mitciv-aki-zalisilisa-v-ukraini.html
https://suspilne.media/262064-irina-slavinska-vidnovlenna-movlenna-radio-kulturi-ta-novi-proekti/
https://suspilne.media/262064-irina-slavinska-vidnovlenna-movlenna-radio-kulturi-ta-novi-proekti/
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ресурс] / Сніжана Старовицька // Радіо Свобода : [сайт]. – 2022. – 13 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2022. 

https://www.radiosvoboda.org/a/boykot-rosiyska-kultura-viyna-rosiyi-

ukrayina/31941714.html. 
 

Культурно-мистецькі заходи до пам’ятних дат, днів пам’яті, 

державних і релігійних свят 

8. Дурманенко, Олександр. «Ніколи не скоримось московській орді»: у 

центрі Луцька творчі колективи вітали з Днем Конституції України. 

Фоторепортаж [Електронний ресурс] / Олександр Дурманенко // Волин. новини 

: інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 28 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/nikoly-ne-skorymos-moskovskiy-ordi-u-

tsentri-lutska-tvorchi-kolekt/. 

Про хід патріотичної акції «В єдності наша сила» у м. Луцьку у межах 

благодійного проєкту «Разом переможемо».  

9. Шандебура, Світлана. З любов’ю до України / Світлана Шандебура // 

Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 2022. – 30 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

http://pvisti.info/culture/10501-z-liuboviu-do-ukrainy. 

Про культурно-мистецьку акцію «З любов’ю до України» у Хмельницькому 

обл. науково-методичному центрі культури і мистецтва. До Дня Конституції 

України. 
 

День Української Державності 

10. Горлач, Поліна. МКІП [Міністерство культури та інформаційної 

політики України] представило [єдину візуальну] символіку до Дня Державності 

України [Електронний ресурс] / Поліна Горлач // Суспільне. Культура : [сайт]. – 

2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.07.2022. 

https://suspilne.media/264527-mkip-predstavilo-simvoliku-do-dna-derzavnosti-

ukraini/. 

11. Катаєва, Марія. Київ уперше відзначить День Української Державності  

[Електронний ресурс] : [програма] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-

версія]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69430/. 

12. Кривда, Марина. Картини написані в різні роки, але об’єднує їх одна 

тема [Електронний ресурс] / Марина Кривда // Голос України : [інтернет-версія]. – 

2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

27.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/article/362634. 

https://www.radiosvoboda.org/a/boykot-rosiyska-kultura-viyna-rosiyi-ukrayina/31941714.html
https://www.radiosvoboda.org/a/boykot-rosiyska-kultura-viyna-rosiyi-ukrayina/31941714.html
https://www.volynnews.com/news/all/nikoly-ne-skorymos-moskovskiy-ordi-u-tsentri-lutska-tvorchi-kolekt/
https://www.volynnews.com/news/all/nikoly-ne-skorymos-moskovskiy-ordi-u-tsentri-lutska-tvorchi-kolekt/
http://pvisti.info/culture/10501-z-liuboviu-do-ukrainy
https://suspilne.media/264527-mkip-predstavilo-simvoliku-do-dna-derzavnosti-ukraini/
https://suspilne.media/264527-mkip-predstavilo-simvoliku-do-dna-derzavnosti-ukraini/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69430/
http://www.golos.com.ua/article/362634
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Виставка «Неспалима. З глибини століть. Незборима» робіт художників  

О. Мельника, О. Солов’я та В. Корчинського у Нац. музеї літератури України (м. 

Київ). 

13. Марків, Наталка. «Історія України за 15 хвилин»: у центрі столиці 

презентують анімаційний фільм [Електронний ресурс] / Наталка Марків // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69487/. 

Про презентацію відеоролика «Історія України за 15 хвилин», створеного 

Укр. інститутом нац. пам’яті. 

14. Мельник, Петро. Кропивницький: До Дня Української Державності – 

виставка графіки «Stay with Ukraine» [Електронний ресурс] / Петро Мельник // 

Голос України : [інтернет-версія]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/166054. 

Персональна виставка «Stay with Ukraine / Разом з Україною» художниці 

О. Самійленко в Худож.-меморіальному музеї О. Осмьоркіна (м. Кропивницький).  

15. Мінкульт запустив в Інстаграмі проєкт «Авангардна історія України» – 

про нашу історію мовою мистецтва [Електронний ресурс] // Platfor.ma : 

[інтернет-журн.]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 02.08.2022. 

https://platfor.ma/minkult-zapustyv-v-instagrami-proyekt-avangardna-istoriya-

ukrayiny-pro-nashu-istoriyu-movoyu-mystetstva/. 

Про початок інформаційної кампанії «Авангардна історія України», в 

межах якої впродовж 2-х місяців розповідатимуть про тисячолітню історію 

мовою художніх  образів та фактів.  

16. У Києві презентували проєкт «Дорогами війни… Від Карачуна до 

Говерли» [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 

27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3538232-do-dna-ukrainskoi-derzavnosti-

prezentuvali-proekt-dorogami-vijni-vid-karacuna-do-goverli.html. 

Про презентацію мистецько-патріотичного проєкту волонтерів та 

військових «Дорогами війни… Від Карачуна до Говерли».  Проєкт реалізовується 

з 2014 р. у зоні АТО та ООС, на Прикарпатті, Верховинщині. 

17. У Рівному [обласному краєзнавчому музеї] відкрили виставку «Воїни. 

Історія українського війська» [Електронний ресурс] // Район Культура : 

[інтернет-вид.]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 02.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/532202-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-voini-istoriya-

ukrainskogo-viyska. 

 

Культура і суспільство 

18. Спірін, Євген. Чи можна під час війни ходити на концерти – говоримо 

з психологом, організатором концертів і військовим [Електронний ресурс] / 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69487/
http://www.golos.com.ua/news/166054
https://platfor.ma/minkult-zapustyv-v-instagrami-proyekt-avangardna-istoriya-ukrayiny-pro-nashu-istoriyu-movoyu-mystetstva/
https://platfor.ma/minkult-zapustyv-v-instagrami-proyekt-avangardna-istoriya-ukrayiny-pro-nashu-istoriyu-movoyu-mystetstva/
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3538232-do-dna-ukrainskoi-derzavnosti-prezentuvali-proekt-dorogami-vijni-vid-karacuna-do-goverli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/3538232-do-dna-ukrainskoi-derzavnosti-prezentuvali-proekt-dorogami-vijni-vid-karacuna-do-goverli.html
https://kultura.rayon.in.ua/news/532202-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-voini-istoriya-ukrainskogo-viyska
https://kultura.rayon.in.ua/news/532202-u-rivnomu-vidkrili-vistavku-voini-istoriya-ukrainskogo-viyska
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Євген Спірін, Вероніка Конончук, Олексій Кушнєр ; [спілкувалася]  

О. Котубей // Суспільне. Культура : [сайт]. – 2022. – 21 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://suspilne.media/260897-ci-mozna-pid-cas-vijni-hoditi-na-koncerti-govorimo-z-

psihologom-organizatorom-koncertiv-i-vijskovim/. 

Журналіст і редактор, який організовує концерти в одному з київських 

барів, психотерапевтка і психологиня, а також парамедик 14-ї окремої 

механізованої бригади ім. князя Романа Великого про необхідність проведення 

музичних концертів під час війни, їхню роль. 

19. Український бренд [традиційного українського одягу] Etnodim 

запустив культурну ініціативу [«Стіни музеїв»], щоб заохочувати киян 

відвідувати музеї [Електронний ресурс] // Platfor.ma : [інтернет-журн.]. – 2022. – 

5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2022. 

https://platfor.ma/ukrayinskyj-brend-etnodim-zapustyv-kulturnu-initsiatyvu-shhob-

zaohochuvaty-kyyan-vidviduvaty-muzeyi/.  
 

Культура і держава 

20. Євгенія Кравчук розповіла про нову «прошивку» законопроєкту «Про 

медіа» [Електронний ресурс] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 28 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201409/2022-07-28-ievgeniya-kravchuk-

rozpovila-pro-novu-proshyvku-zakonoproiektu-pro-media/. 

Коротко про нюанси нової редакції законопроєкту «Про медіа» за дописом 

заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та 

інформаційної політики Є. Кравчук у Фейсбуці. 

21. Остапа, Світлана. Воєнний порядок денний. Моніторинг роботи 

комітету гуманітарної та інформполітики за І півріччя 2022 року [Електронний 

ресурс] / Світлана Остапа // Детектор медіа : [інтернет-вид.] – 2022. – 21 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://detector.media/monitoring/article/201178/2022-07-21-voiennyy-poryadok-

dennyy-monitoryng-roboty-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolityky-za-pershe-

pivrichchya-2022-roku/. 

22. Уряд пропонує застосувати санкції щодо причетних до незаконних 

археологічних розкопок у Криму осіб [Електронний ресурс] // День : [інтернет-

версія]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.07.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/010722-uryad-proponuye-zastosuvaty-sankciyi-shchodo-

prychetnyh-do-nezakonnyh-arheologichnyh. 

 

Підписання «книжкових законів»  

і підтримка вітчизняного книговидання 

23. Горобець, Христина. Культурні діячі й видавці вимагають від 

Зеленського підписати закони про заборону російських книжок. У міністра – 

https://suspilne.media/260897-ci-mozna-pid-cas-vijni-hoditi-na-koncerti-govorimo-z-psihologom-organizatorom-koncertiv-i-vijskovim/
https://suspilne.media/260897-ci-mozna-pid-cas-vijni-hoditi-na-koncerti-govorimo-z-psihologom-organizatorom-koncertiv-i-vijskovim/
https://platfor.ma/ukrayinskyj-brend-etnodim-zapustyv-kulturnu-initsiatyvu-shhob-zaohochuvaty-kyyan-vidviduvaty-muzeyi/
https://platfor.ma/ukrayinskyj-brend-etnodim-zapustyv-kulturnu-initsiatyvu-shhob-zaohochuvaty-kyyan-vidviduvaty-muzeyi/
https://detector.media/infospace/article/201409/2022-07-28-ievgeniya-kravchuk-rozpovila-pro-novu-proshyvku-zakonoproiektu-pro-media/
https://detector.media/infospace/article/201409/2022-07-28-ievgeniya-kravchuk-rozpovila-pro-novu-proshyvku-zakonoproiektu-pro-media/
https://detector.media/monitoring/article/201178/2022-07-21-voiennyy-poryadok-dennyy-monitoryng-roboty-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolityky-za-pershe-pivrichchya-2022-roku/
https://detector.media/monitoring/article/201178/2022-07-21-voiennyy-poryadok-dennyy-monitoryng-roboty-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolityky-za-pershe-pivrichchya-2022-roku/
https://detector.media/monitoring/article/201178/2022-07-21-voiennyy-poryadok-dennyy-monitoryng-roboty-komitetu-gumanitarnoi-ta-informpolityky-za-pershe-pivrichchya-2022-roku/
https://day.kyiv.ua/uk/news/010722-uryad-proponuye-zastosuvaty-sankciyi-shchodo-prychetnyh-do-nezakonnyh-arheologichnyh
https://day.kyiv.ua/uk/news/010722-uryad-proponuye-zastosuvaty-sankciyi-shchodo-prychetnyh-do-nezakonnyh-arheologichnyh
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власне бачення [Електронний ресурс] / Христина Горобець // Новинарня : [сайт]. – 

2022. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2022. 

https://novynarnia.com/2022/07/06/kulturni-diyachi-pysmennyky/. 

Про звернення діячів культури, письменників та видавців до Президента 

України В. Зеленського з вимогою підписати закони №6287 і №7459, ухвалені 

Верховною Радою України 19 черв. 2022 р., та позицію міністра культури та 

інформаційної політики України В. Ткаченка.1 

24. Зеленський підписав один із двох «книжкових» законів. Громадськість 

наполягає на підписанні обох [Електронний ресурс] // Літ. Україна : [сайт]. – 

2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://litgazeta.com.ua/news/zelenskyj-pidpysav-odyn-iz-dvokh-knyzhkovykh-

zakoniv-hromadskist-napoliahaie-na-pidpysanni-obokh/. 

Про звернення громадських об’єднань до Президента України  

В. Зеленського із закликом підписати Закон України № 7459 «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та 

розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, 

Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України».  

25.  Лебідь, Наталія. «Непозбувна русофілія» в уряді: чому не підписується 

«книжковий закон» та як підтримати наше книговидавництво [Електронний 

ресурс] / Наталія Лебідь // Новинарня : [сайт]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2022. 

https://novynarnia.com/2022/07/14/knyzhkovi-zakony/. 

 Див. № 115, 160. 
 

Фестивалі, конкурси 

26. Комлєв, Максим. У Києві розпочалися дні актуальної української 

культури «Мереживо». Програма [Електронний ресурс] / Максим Комлєв // Слух : 

[онлайн-журн.]. – 2022. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 07.07.2022. 

https://slukh.media/news/merezhyvo/. 
 

Креативні індустрії 

27. В Україні необхідно покращити навчання підприємництву в 

креативних індустріях – МКІП [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3525488-v-ukraini-neobhidno-pokrasiti-

navcanna-pidpriemnictvu-v-kreativnih-industriah-mkip.html. 

                                                           
1 Див. також: «Історичний шанс». Видавці закликали [Президента України Володимира] Зеленського підписати 

[вже проголосований парламентом] закон [№ 7459] про заборону поширення російських книжок [Електронний 

ресурс] : [зміст заяви] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. 2022. 18 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 18.07.2022. https://detector.media/infospace/article/201085/2022-07-18-istorychnyy-shans-vydavtsi-

zaklykaly-zelenskogo-pidpysaty-zakon-pro-zaboronu-poshyrennya-rosiyskykh-knyzhok/. 

 

https://novynarnia.com/2022/07/06/kulturni-diyachi-pysmennyky/
https://litgazeta.com.ua/news/zelenskyj-pidpysav-odyn-iz-dvokh-knyzhkovykh-zakoniv-hromadskist-napoliahaie-na-pidpysanni-obokh/
https://litgazeta.com.ua/news/zelenskyj-pidpysav-odyn-iz-dvokh-knyzhkovykh-zakoniv-hromadskist-napoliahaie-na-pidpysanni-obokh/
https://novynarnia.com/2022/07/14/knyzhkovi-zakony/
https://slukh.media/news/merezhyvo/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3525488-v-ukraini-neobhidno-pokrasiti-navcanna-pidpriemnictvu-v-kreativnih-industriah-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3525488-v-ukraini-neobhidno-pokrasiti-navcanna-pidpriemnictvu-v-kreativnih-industriah-mkip.html
https://detector.media/infospace/article/201085/2022-07-18-istorychnyy-shans-vydavtsi-zaklykaly-zelenskogo-pidpysaty-zakon-pro-zaboronu-poshyrennya-rosiyskykh-knyzhok/
https://detector.media/infospace/article/201085/2022-07-18-istorychnyy-shans-vydavtsi-zaklykaly-zelenskogo-pidpysaty-zakon-pro-zaboronu-poshyrennya-rosiyskykh-knyzhok/
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Наведено результати дослідження «Підприємницька освіта в креативних 

індустріях в Україні», презентованого МКІПУ.  

28. Українські креативники [з IAMIDEA та Lazarev] створили платформу 

[«Ukrainian Power»], яка поєднує агенції з клієнтами за кордоном [Електронний 

ресурс] // Platfor.ma : [інтернет-журн.]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 04.07.2022. 

https://platfor.ma/ukrayinski-kreatyvnyky-stvoryly-platformu-yaka-poyednuye-

agentsiyi-z-kliyentamy-za-kordonom/. 
 

Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України 

29. В Україні створили «Школу протидії дезінформації» для 

держслужбовців [Електронний ресурс] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 

22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201235/2022-07-22-v-ukraini-stvoryly-

shkolu-protydii-dezinformatsii-dlya-derzhsluzhbovtsiv/. 

Про створення МКІПУ cпільно з Центром стратегічних комунікацій та 

інформаційної безпеки і Центром демократії та верховенства права «Школи 

протидії дезінформації», а також перший тренінг 21 лип. 2022 р., в якому взяли 

участь понад 100 держслужбовців.  

30. Єгорова, Анна. Війна у цифровому вимірі та права людини: рівняння з 

багатьма невідомими [Електронний ресурс] / Анна Єгорова // Детектор медіа : 

[інтернет-вид.] – 2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 21.07.2022. 

https://cs.detector.media/community/texts/184875/2022-07-19-viyna-u-tsyfrovomu-

vymiri-ta-prava-lyudyny-rivnyannya-z-bagatma-nevidomymy/. 

Про презентацію та ключові висновки аналітичного звіту «Війна у 

цифровому вимірі та права людини», підготовленого «Платформою прав 

людини». У документі зібрано інформацію про події на інформаційному фронті 

України з 24 лют. по 30 квіт.2022 р.  

31. Кількість російських тролів в Україні з початку війни збільшилась 

вдвічі [Електронний ресурс] : [за повідомленням керівника Центру протидії 

інформаційним агресіям AP&PM Олександра Курбана під час онлайн-тренінгу в 

медіацентрі «Укрінформ»] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022.  

https://litgazeta.com.ua/news/kilkist-rosijskykh-troliv-v-ukraini-z-pochatku-vijny-

zbilshylas-vdvichi/. 

32. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України] 

підготувало єдину позицію до світових платформ Big Tech щодо боротьби з 

фейками [Електронний ресурс] : єдина позиція державних органів та 

громадських організацій в Україні необхідна для посилення протидії 

інформаційним операціям з боку Росії // Детектор медіа : [інтернет-вид.] – 2022. – 

20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201157/2022-07-20-mkip-pidgotuvalo-

iedynu-pozytsiyu-do-svitovykh-platform-big-tech-shchodo-borotby-z-feykamy/. 

https://platfor.ma/ukrayinski-kreatyvnyky-stvoryly-platformu-yaka-poyednuye-agentsiyi-z-kliyentamy-za-kordonom/
https://platfor.ma/ukrayinski-kreatyvnyky-stvoryly-platformu-yaka-poyednuye-agentsiyi-z-kliyentamy-za-kordonom/
https://detector.media/infospace/article/201235/2022-07-22-v-ukraini-stvoryly-shkolu-protydii-dezinformatsii-dlya-derzhsluzhbovtsiv/
https://detector.media/infospace/article/201235/2022-07-22-v-ukraini-stvoryly-shkolu-protydii-dezinformatsii-dlya-derzhsluzhbovtsiv/
https://cs.detector.media/community/texts/184875/2022-07-19-viyna-u-tsyfrovomu-vymiri-ta-prava-lyudyny-rivnyannya-z-bagatma-nevidomymy/
https://cs.detector.media/community/texts/184875/2022-07-19-viyna-u-tsyfrovomu-vymiri-ta-prava-lyudyny-rivnyannya-z-bagatma-nevidomymy/
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/%D0%92%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%A3-%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9C%D0%A3-%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%86-%D0%86-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98.pdf
https://www.ppl.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/%D0%92%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%90-%D0%A3-%D0%A6%D0%98%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9C%D0%A3-%D0%92%D0%98%D0%9C%D0%86%D0%A0%D0%86-%D0%86-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%9B%D0%AE%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%98.pdf
https://litgazeta.com.ua/news/kilkist-rosijskykh-troliv-v-ukraini-z-pochatku-vijny-zbilshylas-vdvichi/
https://litgazeta.com.ua/news/kilkist-rosijskykh-troliv-v-ukraini-z-pochatku-vijny-zbilshylas-vdvichi/
https://detector.media/infospace/article/201157/2022-07-20-mkip-pidgotuvalo-iedynu-pozytsiyu-do-svitovykh-platform-big-tech-shchodo-borotby-z-feykamy/
https://detector.media/infospace/article/201157/2022-07-20-mkip-pidgotuvalo-iedynu-pozytsiyu-do-svitovykh-platform-big-tech-shchodo-borotby-z-feykamy/
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Про запропоновані МКІП спільно з Центром стратегічних комунікацій та 

інформаційної безпеки державним органам та громадським організаціям позиції 

для просування в частині інформаційної безпеки під час взаємодії з соціальними 

мережами та платформами США. Зокрема, йдеться про так званий Big Tech – 

Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta (Facebook та Instagram), Twitter, Linkedin, 

YouTube, Telegram. 

33. Ткаченко закликав створити інформаційний «Рамштайн» для протидії 

російській пропаганді [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 26.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3536629-tkacenko-zaklikav-stvoriti-

informacijnij-ramstajn-dla-protidii-rosijskij-propagandi.html. 

Про заклик міністра культури та інформаційної політики України О. 

Ткаченка на онлайн-конференції, організованої американським аналітичним 

центром «Атлантична рада», створити формат інформаційного 

«Рамштайна» для координації зусиль союзників і партнерів у протидії 

російській пропаганді.   

 Дива. № 115. 

 

Благодійництво, меценатство, спонсорство, волонтерство 

34. Добрей, Микола. Патріотична музика – від незрячого музиканта 

[Електронний ресурс] : Микола Добрей з Чернівців грою на баяні збирає кошти 

на допомогу ЗСУ / Микола Добрей ; [спілкувалася] Г. Ярема // Високий Замок : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/life/465913-patriotychna-muzyka-vid-nezriachoho-muzykanta. 

Баяніст про своє рішення допомагати ЗСУ, репертуар. 

35. Доротич, Марія. Хлопчик з Маріуполя намалював картину своєї хати, 

яка згоріла у вогні [Електронний ресурс] : акція «Війна очима дітей»: малюнки 

продадуть в Ірландії, щоб придбати ліки для ЗСУ / Марія Доротич // Високий 

Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 08.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/464588-khlopchyk-z-mariupolia-namaliuvav-kartynu-svoiei-

khaty-iaka-zhorila-u-vohni. 

36. Ермолаев, Игорь. Игорь Ермолаев: Концерт во время войны 

[Електронний ресурс] / Игорь Ермолаев // Веч. Николаев : [інтернет-версія]. – 

2022. – 22 июня. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

01.07.2022. 

https://vn.mk.ua/igor-ermolaev-kontsert-vo-vremya-vojny/. 

Про благодійний концерт «Музика сховищ» кібербарда М. Родіна в 

артпросторі «Тінь» (м. Миколаїв). 

37. Козак, Ірина. Хмельниччина: Для бійців – від митців [Електронний 

ресурс] / Ірина Козак // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3536629-tkacenko-zaklikav-stvoriti-informacijnij-ramstajn-dla-protidii-rosijskij-propagandi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3536629-tkacenko-zaklikav-stvoriti-informacijnij-ramstajn-dla-protidii-rosijskij-propagandi.html
https://wz.lviv.ua/life/465913-patriotychna-muzyka-vid-nezriachoho-muzykanta
https://wz.lviv.ua/news/464588-khlopchyk-z-mariupolia-namaliuvav-kartynu-svoiei-khaty-iaka-zhorila-u-vohni
https://wz.lviv.ua/news/464588-khlopchyk-z-mariupolia-namaliuvav-kartynu-svoiei-khaty-iaka-zhorila-u-vohni
https://vn.mk.ua/igor-ermolaev-kontsert-vo-vremya-vojny/
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http://www.golos.com.ua/news/164821. 

Про благодійну виставку іконопису, живопису та вишивки «Для бійців – від 

митців», організовану ГО «Сигнал Перемоги» у Хмельницькому обл. худож. 

музеї. 

38. Козирєва, Тетяна. Частинка тепла – через книжку [Електронний ресурс] : 

«Видавництво Старого Лева» та «EPAM Україна» передають 1300 книжок 

українцям у 10 країнах світу / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 

20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/chastynka-tepla-cherez-knyzhku. 

39. Крутько, Дар’я. У Києві [Національний заповідник «Софія Київська» 

спільно з волонтерським рухом «Люди та хвостики»] збирають кошти на 

реставрацію музею Золоті ворота [Електронний ресурс] : павільйон над 

залишками автентичних Золотих воріт востаннє реставрували в 2007 році / Дар’я 

Крутько // Хмарочос : київ. міськ. журн. : [інтернет-вид.]. – 2022. –  

27 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

https://hmarochos.kiev.ua/2022/06/27/u-kyyevi-zbyrayut-koshty-na-restavracziyu-

muzeyu-zoloti-vorota/.  

40. Розпочався проєкт з підтримки бібліотек України від благодійного 

фонду [Електронний ресурс] // Децентралізація : [портал]. – 2022. – 8 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

https://decentralization.gov.ua/news/15191?page=2. 

Про початок реалізації проєкту «Lib: продовження» Благодійним фондом 

«Бібліотечна країна» за підтримки програми Black Sea Trust German Marshall 

Fund.  

41. Рутковська, Ольга. Як знані київські охоронці пам’яток стали 

волонтерами й допомагають людям по всій Україні [Електронний ресурс] / Ольга 

Рутковська, Віталій Білецький ; [записала] К. Новосвітня // Вечір. Київ : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68660/. 

Члени Головної ради Укр. товариства охорони пам’яток історії та 

культури, співзасновники Історико-культурного центру «Річкова Брама Києва» 

та «Музею на Поштовій площі» про волонтерську діяльність, а також роботу 

товариства із документування стану руйнації об’єктів культурного надбання, 

зокрема у Чернігівській обл.  

42. Скотнікова, Ольга. Автомобілі Volkswagen T5, куплені за кошти від 

продажу картини [«Квіти виросли коло четвертого енергоблоку» художниці 

Марії] Примаченко, поїхали до ЗСУ [Електронний ресурс]  / Ольга Скотнікова // 

Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 26.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69446/. 

43. Скрипник, Віктор. Вінниччина: Юні музиканти вирішили купити для 

військових безпілотник [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник  // Голос України: 

[інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/164821
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/chastynka-tepla-cherez-knyzhku
https://hmarochos.kiev.ua/2022/06/27/u-kyyevi-zbyrayut-koshty-na-restavracziyu-muzeyu-zoloti-vorota/
https://hmarochos.kiev.ua/2022/06/27/u-kyyevi-zbyrayut-koshty-na-restavracziyu-muzeyu-zoloti-vorota/
https://decentralization.gov.ua/news/15191?page=2
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68660/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69446/
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http://www.golos.com.ua/news/164830. 

Про виступи юних музикантів Зразкового духового оркестру (керівник  

В. Тодосюк) Браїлівського БК (Жмеринський р-н, Вінницька обл.) із метою збору 

коштів для придбання дрона для воїнів ЗСУ. 

44. У Кропивницькому показали виставу «Тінь весни», щоб зібрати кошти 

дітям переселенців [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

2022. – 11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3526665-u-kropivnickomu-pokazali-

vistavu-tin-vesni-sob-zibrati-kosti-ditam-pereselenciv.html. 

Про прем’єру благодійної вистави-реквієму «Тінь весни» у виконанні 

народного хореографічного ансамблю «Світанок» (худож. керівник  

М. Печененко) на сцені Кіровоградської обл. філармонії.  

45. У Луцьку [Волинській обласній бібліотеці для юнацтва] влаштували 

благодійну виставку-продаж  на підтримку 14-ї бригади [Електронний ресурс] // 

Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vlashtuvaly-blahodiynu-vystavku-

prodazh-na-pidtrymku-14-yi-b/. 

46. Фестиваль української культури відбувся у Стокгольмі [Швеція] 

[Електронний ресурс] : [про благодійний захід] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.07.2022.  

 https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3526609-festival-ukrainskoi-kulturi-

vidbuvsa-u-stokgolmi.html.  

47. Шот, Микола. 26 картин пожертви [Електронний ресурс] : працівники 

Залозецького краєзнавчого музею на Тернопіллі організували виставку-аукціон 

[«Залозецькі пейзажі» робіт тернопільських художників] на підтримку ЗСУ / 

Микола Шот // Уряд. кур’єр : [інтернет-версія]. – 2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/26-kartin-pozhertvi/.  

 Див. № 8, 19, 124, 144, 148, 163, 165, 167, 204, 229, 240. 

 

Соціальні культурно-мистецькі проєкти та ініціативи 

48. Катаєва, Марія. У КМДА відкрили виставку [фотовиставку «Миру тобі, 

Україно», яка є частиною проєкту ETHNO FASHION by POTLOVA, в основі 

якого – поєднання сучасності і традицій, фольклорних мотивів та аксесуарів у 

національному стилі] про красу і силу українських жінок [Електронний ресурс] / 

Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 13 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68940/. 

49. У Чернігові стартував національний мистецький проєкт 

«ARTПЕРЕМОГА» [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

http://www.golos.com.ua/news/164830
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3526665-u-kropivnickomu-pokazali-vistavu-tin-vesni-sob-zibrati-kosti-ditam-pereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3526665-u-kropivnickomu-pokazali-vistavu-tin-vesni-sob-zibrati-kosti-ditam-pereselenciv.html
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vlashtuvaly-blahodiynu-vystavku-prodazh-na-pidtrymku-14-yi-b/
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-vlashtuvaly-blahodiynu-vystavku-prodazh-na-pidtrymku-14-yi-b/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3526609-festival-ukrainskoi-kulturi-vidbuvsa-u-stokgolmi.html.+між.заг.фест
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3526609-festival-ukrainskoi-kulturi-vidbuvsa-u-stokgolmi.html.+між.заг.фест
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/26-kartin-pozhertvi/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68940/
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2022. – 13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

14.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3528028-u-cernigovi-startuvav-nacionalnij-

misteckij-proekt-artperemoga.html. 

Про проєкт, зокрема мистецьку акцію «Хата добра», що відбулась у м. 

Чернігові в межах проєкту, – низку заходів для дітей, які зазнали травм через 

війну1. 

50. Фонд Future for Ukraine організував у Києві виставку дитячих малюнків 

про війну [«Діти. Війна. Майбутнє»] [Електронний ресурс] // LB.ua : [сайт]. – 

2022. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

22.07.2022. 

https://lb.ua/society/2022/07/21/523892_fond_future_ukraine_organizuvav.html. 

Про виставку, частину робіт для якої надав благодійний проєкт «Мамо, я 

бачу війну». Крім того, йдеться про діяльність команди Future for Ukraine.  

Див. № 165. 

Культура та мистецтво для людей з інвалідністю,  

творчість людей з інвалідністю 

 

Див. № 34, 177. 
 

НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ. МОВНІ ПИТАННЯ. 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

51. Гриценко, Павло. Павло Гриценко: «За теперішніх обставин і умов, 

жодні хитрощі та маніпуляції щодо української мови вже не матимуть успіху» 

[Електронний ресурс] / Павло Гриценко ; [спілкувалася] М. Голуб // День : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 18.07.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pavlo-grycenko-za-teperishnih-obstavyn-i-

umov-zhodni-hytroshchi-ta-manipulyaciyi. 

Доктор філологічних наук, професор, керівник Інституту української мови 

НАН України про «мовне волонтерство», поради щодо підняття рівня володіння 

українською мовою, багатогранність української культури, культурний вплив на 

сусідні народи, необхідність впровадження програми відновлення українського 

мовознавства. 

52. Кремінь, Тарас. «Голодні ігри» людоїдів [Електронний ресурс] /Тарас 

Кремінь // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 26.07.2022. 

https://lb.ua/blog/taras_kremin/524215_golod. 

Допис Уповноваженого із захисту державної мови про українську мову як 

ще одне поле битви та лінгвоцид українців. 

                                                           
1 Дереш, Богдана. В Україні запрацював проєкт «ARTПЕРЕМОГА» [Електронний ресурс] / Богдана Дереш // 

Уряд. курʼєр : [інтернет-версія]. 2022. 13 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 16.07.2022.  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/v-ukrayini-zapracyuvav-proyekt-artperemoga/. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3528028-u-cernigovi-startuvav-nacionalnij-misteckij-proekt-artperemoga.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3528028-u-cernigovi-startuvav-nacionalnij-misteckij-proekt-artperemoga.html
https://lb.ua/society/2022/07/21/523892_fond_future_ukraine_organizuvav.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pavlo-grycenko-za-teperishnih-obstavyn-i-umov-zhodni-hytroshchi-ta-manipulyaciyi
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pavlo-grycenko-za-teperishnih-obstavyn-i-umov-zhodni-hytroshchi-ta-manipulyaciyi
https://lb.ua/blog/taras_kremin/524215_golod
https://ukurier.gov.ua/uk/news/v-ukrayini-zapracyuvav-proyekt-artperemoga/
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53. Кречетова, Діана. Де опанувати українську мову? 250 безкоштовних 

курсів та розмовних клубів по Україні [Електронний ресурс] / Діана Кречетова // 

Укр. правда. Життя : [інтернет-вид.]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/28/249767/. 

Про локації, де можна опанувати українську мову, зокрема у Львівській, 

Дніпропетровській, Одеській областях та м. Києві, а також подано посилання 

на перелік курсів та розмовних клубів в ін. регіонах України, оприлюднений на 

сайті Уповноваженого із захисту державної мови.  

54. Марків, Наталка. Для киян і гостей столиці [у книгарні «Сяйво книги»] 

влаштували розмовний клуб [з метою вивчення української мови] [Електронний 

ресурс] / Наталка Марків // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 2 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68501/. 

55. Осадча, Яна. Лагідний перехід на українську: у кожному районі 

Кривого Рогу [Дніпропетровська обл.] створили мовні клуби [«Спілкуйся 

українською»] [Електронний ресурс] / Яна Осадча // Укр. правда : [сайт]. – 2022. – 

4 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/4/249406/. 

56. Переселенки з Харкова та Маріуполя вивчають в Острозі українську 

мову [Електронний ресурс] // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 13 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2022. 

https://ostrog.rayon.in.ua/news/529023-pereselenki-z-kharkova-ta-mariupolya-

vivchayut-v-ostrozi-ukrainsku-movu. 

Про роботу мовного клубу «Розмовляй українською» в Острозькій 

центральній публічній бібліотеці (Рівненська обл.).  

57. Якою мовою спілкуються українці в соцмережах на четвертому місяці 

війни – дослідження [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 

2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.07.2022. 

https://litgazeta.com.ua/news/iakoiu-movoiu-spilkuiutsia-ukraintsi-v-sotsmerezhakh-

na-chetvertomu-misiatsi-vijny-doslidzhennia/. 

Представлено результати дослідження компанією «Центр контент-

аналізу» використання української і російської мов в українському сегменті 

соціальних мереж у червні 2022 р. 

 

Мовна політика держави 

58. Від українізованих сайтів до шоу – які мовні норми [Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної»] набувають 

чинності з 16 липня [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і 

мистецтво книговидання : [портал] . – 2022. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/28/249767/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68501/
https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/4/249406/
https://ostrog.rayon.in.ua/news/529023-pereselenki-z-kharkova-ta-mariupolya-vivchayut-v-ostrozi-ukrainsku-movu
https://ostrog.rayon.in.ua/news/529023-pereselenki-z-kharkova-ta-mariupolya-vivchayut-v-ostrozi-ukrainsku-movu
https://litgazeta.com.ua/news/iakoiu-movoiu-spilkuiutsia-ukraintsi-v-sotsmerezhakh-na-chetvertomu-misiatsi-vijny-doslidzhennia/
https://litgazeta.com.ua/news/iakoiu-movoiu-spilkuiutsia-ukraintsi-v-sotsmerezhakh-na-chetvertomu-misiatsi-vijny-doslidzhennia/
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https://chytomo.com/vid-ukrainizovanykh-sajtiv-do-shou-iaki-movni-normy-

nabuvaiut-chynnosti-z-16-lypnia/1. 

59. Кремінь Тарас. Мовний Майдан, який розпочався 10 років тому, триває 

дотепер [Електронний ресурс] / Тарас Кремінь // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 8 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

https://lb.ua/blog/taras_kremin/522571_movniy_maydan_yakiy_rozpochavsya_10.ht

ml. 

Допис Уповноваженого із захисту державної мови2. 

60. Українці поскаржилися на недотримання закону про мову 500 разів за 

10 днів [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво 

книговидання : [портал]. – 2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 28.07.2022. 

https://chytomo.com/ukraintsi-poskarzhylysia-na-nedotrymannia-zakonu-pro-movu-

500-raziv-za-10-dniv/. 

Про ситуацію з дотриманням вимог Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», зокрема його ч. 6 ст. 27, яка 

набрала чинності 16 лип. 2022 р. і регламентує застосування державної мови 

інтернет-представництвами.  
 

Відновлення та збереження національної пам’яті 

61. Зборовський, Анатолій. Комунізм = рашизм [Електронний ресурс] / 

Анатолій Зборовський // Крим. світлиця : [інтернет-версія]. – 2022. – 1 лип. 

 (№ 26). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.07.2022. 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=24301 

Про документальну виставку «Комунізм = рашизм» у м. Києві, 

підготовлену Галузевим держ. архівом Укр. інституту нац. пам’яті3.  
 

Декомунізація, подолання наслідків русифікації та тоталітаризму 

62. Без Лєрмонтова і Турґєнєва: у Рівному перейменували 50 вулиць 

[Електронний ресурс] // Читомо: культура читання та мистецтво книговидання : 

[портал]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.07.2022. 

https://chytomo.com/bez-liermontova-i-turgienieva-u-rivnomu-perejmenuvaly-50-

vulyts/. 

63. Довгополова, Оксана. Одеса: топографічна деколонізація [Електронний 

ресурс] : [про перейменування вулиць] / Оксана Довгополова // LB.ua : [сайт]. – 

                                                           
1 Шведа Ольга. Які норми мовного закону запрацюють з 16 липня і кого будуть штрафувати. Пояснення 

[Електронний ресурс] / Ольга Шведа // Твоє місто : [сайт]. 2022. 13 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 13.07.2022.  

https://tvoemisto.tv/news/yaki_normy_movnogo_zakonu_zapratsyuyut_z_16_lypnya_poyasnennya_134706.html. 
2 Українська мова завжди була для російських імперців однією з перших цілей для знищення – Кремінь 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. 2022. 14 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата 

звернення: 15.07.2022. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3529018-ukrainska-mova-zavzdi-bula-dla-rosijskih-

imperciv-odnieu-z-persih-cilej-dla-znisenna-kremin.html. 
3 У Черкасах [обласному краєзнавчому музеї] відкрилася виставка «Комунізм = рашизм» [Електронний ресурс] 

// Про все : [портал].  2022. 7 лип. Назва з екрана.  Текст. і граф. дані. Дата звернення: 07.07.2022. 

https://provce.ck.ua/u-cherkasakh-vidkrylasia-vystavka-komunizm-rashyzm/. 

https://chytomo.com/vid-ukrainizovanykh-sajtiv-do-shou-iaki-movni-normy-nabuvaiut-chynnosti-z-16-lypnia/
https://chytomo.com/vid-ukrainizovanykh-sajtiv-do-shou-iaki-movni-normy-nabuvaiut-chynnosti-z-16-lypnia/
https://lb.ua/blog/taras_kremin/522571_movniy_maydan_yakiy_rozpochavsya_10.html
https://lb.ua/blog/taras_kremin/522571_movniy_maydan_yakiy_rozpochavsya_10.html
https://chytomo.com/ukraintsi-poskarzhylysia-na-nedotrymannia-zakonu-pro-movu-500-raziv-za-10-dniv/
https://chytomo.com/ukraintsi-poskarzhylysia-na-nedotrymannia-zakonu-pro-movu-500-raziv-za-10-dniv/
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=24301
https://chytomo.com/bez-liermontova-i-turgienieva-u-rivnomu-perejmenuvaly-50-vulyts/
https://chytomo.com/bez-liermontova-i-turgienieva-u-rivnomu-perejmenuvaly-50-vulyts/
https://tvoemisto.tv/news/yaki_normy_movnogo_zakonu_zapratsyuyut_z_16_lypnya_poyasnennya_134706.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3529018-ukrainska-mova-zavzdi-bula-dla-rosijskih-imperciv-odnieu-z-persih-cilej-dla-znisenna-kremin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3529018-ukrainska-mova-zavzdi-bula-dla-rosijskih-imperciv-odnieu-z-persih-cilej-dla-znisenna-kremin.html
https://provce.ck.ua/u-cherkasakh-vidkrylasia-vystavka-komunizm-rashyzm/


15 

2022. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.07.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/16/523264_odesa_topografichna_dekolonizatsiya.html. 

64. Загородній, Михайло. Чи поширилась дерусифікація на українські 

соцмережі? Дослідження [«Центру контент-аналізу», проведеного на основі 

аналізу 866 тис. дописів користувачів з України з 5 червня по 5 липня 2022 р.] 

[Електронний ресурс] / Михайло Загородній // Укр. правда. Життя : [інтернет-

вид.]. – 2022. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/16/249575/. 

65. Зубар, Діана. Пам’ятник Катерині II в Одесі: чому його хочуть знести 

та чи законно це [Електронний ресурс] / Діана Зубар, Дмитро Васильєв // 

Суспільне. Новини : [сайт]. – 2022. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://suspilne.media/262139-pamatnik-katerini-ii-v-odesi-comu-jogo-hocut-znesti-

ta-ci-zakonno-ce/. 

Про можливе майбутнє пам’ятника, чому хочуть знести монумент, хто і 

для чого просуває петиції про його демонтаж та чи законна ця процедура.  

66. Коваль, Олександра. Олександра Коваль: «Не всіх 500 російських 

письменників ми повинні знати – можливо, вистачить і десяти» [Електронний 

ресурс] / Олександра Коваль; [розмовляла] С. Стретович // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 

8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/08/522491_oleksandra_koval_ne_vsih_500.html. 

Директорка Укр. інституту книги про те, як проходитиме оновлення 

фондів українських бібліотек, який обсяг того, що треба замінити якісним 

українським контентом, скільки часу і грошей на це потрібно, як вчинити з 

технічною літературою та перекладами світової класики російською.  

67. Кречетова, Діана. Немає місця російським: у Тернополі українізували 

назви 13 вулиць [Електронний ресурс] / Діана Кречетова // Укр. правда : [сайт]. – 

2022. – 11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/11/249506/. 

68. Кречетова, Діана. У Мінкульті розповіли, які російські книги треба 

першочергово вилучити з бібліотек [Електронний ресурс] : [наведено критерії 

вилучення видань] / Діана Кречетова // Укр. правда : [сайт]. – 2022. – 11 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/11/249511/. 

69. Леся Українка замість Бєлгорода: у Славутичі [Київська обл.] 

перейменували «російські» топоніми [Електронний ресурс] // Читомо: культура 

читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2022. 

https://chytomo.com/lesia-ukrainka-zamist-bielhoroda-u-slavutychi-perejmenuvala-

rosijski-toponimy/. 

70. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України для 

органів місцевого самоврядування та громадських організацій] оприлюднило 

https://lb.ua/culture/2022/07/16/523264_odesa_topografichna_dekolonizatsiya.html
https://life.pravda.com.ua/authors/62445ae8034ae/
https://life.pravda.com.ua/authors/62445ae8034ae/
https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/16/249575/
https://suspilne.media/262139-pamatnik-katerini-ii-v-odesi-comu-jogo-hocut-znesti-ta-ci-zakonno-ce/
https://suspilne.media/262139-pamatnik-katerini-ii-v-odesi-comu-jogo-hocut-znesti-ta-ci-zakonno-ce/
https://lb.ua/culture/2022/07/08/522491_oleksandra_koval_ne_vsih_500.html
https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/11/249506/
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/11/249511/
https://chytomo.com/lesia-ukrainka-zamist-bielhoroda-u-slavutychi-perejmenuvala-rosijski-toponimy/
https://chytomo.com/lesia-ukrainka-zamist-bielhoroda-u-slavutychi-perejmenuvala-rosijski-toponimy/
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рекомендації щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму в Україні 

[Електронний ресурс] // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. – 6 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2022. 

https://detector.media/infospace/article/200799/2022-07-07-mkip-oprylyudnylo-

rekomendatsii-shchodo-podolannya-naslidkiv-rusyfikatsii-ta-totalitaryzmu-v-ukraini/. 

71. На Полтавщині [у селах Левенцівка Чутівської селищної ради та 

Крячківка Лубенського р-ну] демонтували два пам’ятники письменникові-

сталіністу Максиму Горькому [а також рішенням виконкому Козельщинської 

селищної ради Кременчуцького р-ну припинили роботу музею Максима 

Горького в селі Мануйлівка] [Електронний ресурс] // Літ. Україна : [сайт]. – 2022. – 

4 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://litukraina.com.ua/2022/07/04/na-poltavshhini-demontuvali-dva-pam-jatniki-

pismennikovi-stalinistu-maksimu-gorkomu/.  

72. При декомунізації важливо не знищити пам’ять про значущі для 

України постаті – Ткаченко [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3524830-pri-dekomunizacii-vazlivo-ne-

znisiti-pamat-pro-znacusi-dla-ukraini-postati-tkacenko.html. 

Наведено тези виступу міністра культури та інформаційної політики 

України О. Ткаченка на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ (м. Київ). 

73. Тахтаулова, Марія. Дружба народів, Суворов та Пушкін: «русскій мір» 

на вулицях Харкова [Електронний ресурс] / Марія Тахтаулова // LB.ua : [сайт]. – 

2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/11/522708_druzhba_narodiv_suvorov_pushkin.html. 

Про перейменування вулиць у м. Харкові. 

74. У громаді Володимира з полиць книгарень вилучать російські книги 

[Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. –  

29 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/u-hromadi-volodymyra-z-polyts-knyharen-

vyluchat-rosiyski-knyhy/. 

Про роботу над актуалізацією книжкових фондів бібліотек м. Володимира 

(Волинська обл.). 

75. У Переяславі [Київська обл.] знесли монумент на честь 300-річчя 

«возз’єднання» України з Росією [за рішенням громади та органу місцевого 

самоврядування] [Електронний ресурс] // Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 

7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-pereyaslavi-znesli-pam-yatnik-300-richchyu-vozz-

yednannya-ukrajini-z-rosiyeyu-novini-ukrajini-50254797.html. 

76. У Полтаві пропонують «дерусифікувати» 63 вулиці, названі на честь 

російсько-радянських митців [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання 

і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 19.07.2022. 

https://chytomo.com/u-poltavi-proponuiut-derusyfikuvaty-63-vulytsi-nazvani-na-

chest-rosijsko-radianskykh-myttsiv/. 

https://detector.media/infospace/article/200799/2022-07-07-mkip-oprylyudnylo-rekomendatsii-shchodo-podolannya-naslidkiv-rusyfikatsii-ta-totalitaryzmu-v-ukraini/
https://detector.media/infospace/article/200799/2022-07-07-mkip-oprylyudnylo-rekomendatsii-shchodo-podolannya-naslidkiv-rusyfikatsii-ta-totalitaryzmu-v-ukraini/
https://litukraina.com.ua/2022/07/04/na-poltavshhini-demontuvali-dva-pam-jatniki-pismennikovi-stalinistu-maksimu-gorkomu/
https://litukraina.com.ua/2022/07/04/na-poltavshhini-demontuvali-dva-pam-jatniki-pismennikovi-stalinistu-maksimu-gorkomu/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3524830-pri-dekomunizacii-vazlivo-ne-znisiti-pamat-pro-znacusi-dla-ukraini-postati-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3524830-pri-dekomunizacii-vazlivo-ne-znisiti-pamat-pro-znacusi-dla-ukraini-postati-tkacenko.html
https://lb.ua/culture/2022/07/11/522708_druzhba_narodiv_suvorov_pushkin.html
https://www.volynnews.com/news/all/u-hromadi-volodymyra-z-polyts-knyharen-vyluchat-rosiyski-knyhy/
https://www.volynnews.com/news/all/u-hromadi-volodymyra-z-polyts-knyharen-vyluchat-rosiyski-knyhy/
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-pereyaslavi-znesli-pam-yatnik-300-richchyu-vozz-yednannya-ukrajini-z-rosiyeyu-novini-ukrajini-50254797.html
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-pereyaslavi-znesli-pam-yatnik-300-richchyu-vozz-yednannya-ukrajini-z-rosiyeyu-novini-ukrajini-50254797.html
https://chytomo.com/u-poltavi-proponuiut-derusyfikuvaty-63-vulytsi-nazvani-na-chest-rosijsko-radianskykh-myttsiv/
https://chytomo.com/u-poltavi-proponuiut-derusyfikuvaty-63-vulytsi-nazvani-na-chest-rosijsko-radianskykh-myttsiv/


17 

77. У Тернополі перейменували вулиці, парк і теплохід  [Електронний ресурс] // 

Газ. по-українськи: [інтернет-версія]. – 2022. – 11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2022. 

https://gazeta.ua/articles/regions/_u-ternopoli-perejmenuvali-vulici-park-i-

teplohid/1100088. 

78. У Хусті [Закарпатська обл.] вулицю Льва Толстого обміняли на Бориса 

Джонсона  [Електронний ресурс] : [про перейменування] // Читомо: культура 

читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 23 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.07.2022. 

https://chytomo.com/u-khusti-vulytsiu-lva-tolstoho-obminialy-na-borysa-dzhonsona/. 

79. Чернов, Володимир. Сумщина: Бібліотекарі відсортовують шовіністичну 

літературу [Електронний ресурс] / Володимир Чернов // Голос України: [інтернет-

версія]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

03.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/164619. 

Про вилучення з фондів Сумської ОУНБ російськомовної літератури та 

творів російських авторів, в яких тенденційно висвітлюються історичні події, 

пропагуються війна, несправжній «патріотизм», расова та національна 

зверхність, релігійна ворожнеча.  

У м. Києві 

80. Бірюкова, Інна. У Києві демонтували меморіальні дошки 

комуністичним лідерам [одіозному чеському журналісту Юліусу Фучику та 

радянському воєначальнику Василю Тупікову] [Електронний ресурс] / Інна 

Бірюкова // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68595/. 

81. Кошляк, Алла. «Маніпуляції з бабою загрожують Лаврі». Як правильно 

вчинити з Батьківщиною-матір’ю – думки експертів [Електронний ресурс] / Алла 

Кошляк, Богдан Амосов // Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 14 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/batkivshchina-mati-shcho-bude-z-nayvishchoyu-skulpturoyu-v-

yevropi-ta-pam-yatkoyu-srsr-novini-kiyeva-50256274.html. 

Про опитування у мобільному застосунку «Дія» щодо долі герба на щиті  

Батьківщини-матері (м. Київ). Наведено коментарі щодо опитування голови 

Укр. інституту нац. пам’яті А. Дробовича, мистецтвознавиці, історикині 

архітектури К. Липи та народного депутата України В. В’ятровича. 

82. Кралюк, Петро. Перейменування вулиць: чи варто «хороших» росіян 

міняти на «поганих» українців? [Електронний ресурс] / Петро Кралюк // Радіо 

Свобода : [сайт]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 05.07.2022. 

https://www.radiosvoboda.org/a/pereimenuvannya-vulyts-vdumlyvyy-

pidkhid/31928078.html. 

Голова Вченої ради Нац. університету «Острозька академія», професор, 

заслужений діяч науки і техніки України про необхідність критичного підходу 

https://gazeta.ua/articles/regions/_u-ternopoli-perejmenuvali-vulici-park-i-teplohid/1100088
https://gazeta.ua/articles/regions/_u-ternopoli-perejmenuvali-vulici-park-i-teplohid/1100088
https://chytomo.com/u-khusti-vulytsiu-lva-tolstoho-obminialy-na-borysa-dzhonsona/
http://www.golos.com.ua/news/164619
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68595/
https://nv.ua/ukr/art/batkivshchina-mati-shcho-bude-z-nayvishchoyu-skulpturoyu-v-yevropi-ta-pam-yatkoyu-srsr-novini-kiyeva-50256274.html
https://nv.ua/ukr/art/batkivshchina-mati-shcho-bude-z-nayvishchoyu-skulpturoyu-v-yevropi-ta-pam-yatkoyu-srsr-novini-kiyeva-50256274.html
https://www.radiosvoboda.org/a/pereimenuvannya-vulyts-vdumlyvyy-pidkhid/31928078.html
https://www.radiosvoboda.org/a/pereimenuvannya-vulyts-vdumlyvyy-pidkhid/31928078.html


18 

до змін назв вулиць на прикладі запропонованого перейменування вулиці   

П. Чаадаєва на вулицю Д. Чижевського у м. Києві. 

83. Марущак, Олександр. У Києві так і не розпочато демонтаж радянських 

памʼяток – у чому причина [Електронний ресурс] : [наведено коментар депутатки 

Київської міськради Ксенії Семенової] / Олександр Марущак // Сьогодні : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 14.07.2022. 

https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kpower/v-kieve-tak-i-ne-nachat-demontazh-

sovetskih-pamyatnikov-v-chem-prichina-1629763.html. 

84. Новосвітня, Катерина. У столиці завершила роботу експертна група з 

перейменувань : які назви вулиць запропонують Київраді [Електронний ресурс] 

/ Катерина Новосвітня // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 1 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68467/. 

Про роботу експертної групи, наведено також список рекомендованих 

нових назв для вулиць столиці. 

85. Хотин, Ростислав. Що має бути на щиті Батьківщини-матері у Києві – 

герб СРСР, тризуб чи нічого? [Електронний ресурс] / Ростислав Хотин // Радіо 

Свобода : [сайт]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 15.07.2022. 

https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-kyiv-monument-batkivshchyna-maty-herb-

srsr-tryzub/31943531.html. 

Про історію створення монумента, спроби його «українізації», старт 

громадського голосування щодо того, як бути з гербом СРСР на щиті 

монументальної споруди. 
 

У творчих спілках України 

86. Кузан, Василь. Не сміємо програвати! [Електронний ресурс] : розмова 

з головою Закарпатського осередку Національної спілки письменників України 

Василем Кузаном [про роботу осередку під час війни] / Василь Кузан ; [розмову 

вів] В. Нитка // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/article/361948. 
 

ШЕВЧЕНКІАНА 

Див. № 107. 

Присудження премій у галузі культури 

87. Всесвітній день вишиванки переміг у престижній європейській премії в 

галузі культурної спадщини [The European Heritage Awards / Europa Nostra 

Awards 2022] [Електронний ресурс] // Стожари : сайт укр. діаспори. – 2022. –  

30 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://svitua.org/2022/06/30/vsesvitnij-den-vyshyvanky-peremig-u-prestyzhnij-

yevropejskij-premiyi-v-galuzi-kulturnoyi-spadshhyny/.  

https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kpower/v-kieve-tak-i-ne-nachat-demontazh-sovetskih-pamyatnikov-v-chem-prichina-1629763.html
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kpower/v-kieve-tak-i-ne-nachat-demontazh-sovetskih-pamyatnikov-v-chem-prichina-1629763.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68467/
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-kyiv-monument-batkivshchyna-maty-herb-srsr-tryzub/31943531.html
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayina-kyiv-monument-batkivshchyna-maty-herb-srsr-tryzub/31943531.html
http://www.golos.com.ua/article/361948
https://svitua.org/2022/06/30/vsesvitnij-den-vyshyvanky-peremig-u-prestyzhnij-yevropejskij-premiyi-v-galuzi-kulturnoyi-spadshhyny/
https://svitua.org/2022/06/30/vsesvitnij-den-vyshyvanky-peremig-u-prestyzhnij-yevropejskij-premiyi-v-galuzi-kulturnoyi-spadshhyny/
https://svitua.org/2022/06/30/vsesvitnij-den-vyshyvanky-peremig-u-prestyzhnij-yevropejskij-premiyi-v-galuzi-kulturnoyi-spadshhyny/
https://svitua.org/2022/06/30/vsesvitnij-den-vyshyvanky-peremig-u-prestyzhnij-yevropejskij-premiyi-v-galuzi-kulturnoyi-spadshhyny/
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88. «Є великим громадянином». [Письменник, поет, музикант] Сергій 

Жадан став лауреатом премії Ганни Арендт [Німеччина] [Електронний ресурс] // 

Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 18.07.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/sergiy-zhadan-stav-laureatom-premiji-ganni-arendt-ostanni-

novini-50256593.html. 

89. Моргунов, Євген. Одесит [український письменник, художник і 

мистецтвознавець Юрій Письмак] – лауреат міжнародної [літературно-

мистецької] нагороди імені Сервантеса [Іспанія, США, Німеччина] [Електронний 

ресурс] / Євген Моргунов // Веч. Одесса : [інтернет-версія]. – 2022. – 7 июля.  

(№ 52–53). – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

http://vo.od.ua/rubrics/kultura/48058.php. 

90. Співробітниця УІНП [Українського інституту національної пам’яті 

журналістка] Наталія Позняк-Хоменко стала лауреаткою Премії імені Леся 

Танюка за книгу «Волонтери: сила небайдужих» [Електронний ресурс] : Премія 

імені Леся Танюка «За збереження історичної пам’яті» присуджується щороку 

авторам – літераторам, митцям, режисерам, громадським діячам, дослідникам, 

історикам, науковцям – за особливий внесок в українську культуру та історію і 

за стійкість громадянської позиції // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 

7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/464358-spivrobitnytsia-uinp-nataliia-pozniak-khomenko-

stala-laureatkoiu-premii-imeni-lesia-taniuka-za-knyhu-volontery-syla-nebaiduzhykh. 
 

Українці за кордоном. Культура українського зарубіжжя 

91. В австралійському Сіднеї відбулася виставка [«Справжній синій та 

трохи Yellow UNITED»] творів мистецтва, організована українською діаспорою 

і присвячена Україні та її боротьбі проти російських загарбників [Електронний 

ресурс] // Стожари : сайт укр. діаспори. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-

mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-

borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/. 

92. Влашинець, Леся. Землячка Володимира Зеленського створила в Данії 

інтернаціональний гурт, який співає українські пісні (відео, фото) [Електронний 

ресурс] / Леся Влашинець // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 2022. – 26 черв. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/219016-zemliachka-volodymyra-zelenskoho-

stvoryla-v-danii-internatsionalnyi-hurt-iakyi-spivaie-ukrainski-pisni. 

Про виступ гурту «Руна» і його солістки А. Келлер на Фестивалі 

міжнародних культур у м. Родовре (Данія). 

93. Діаспора [активісти Товариства українців у Фінляндії] розіслала у різні 

міста Фінляндії близько 200 українських книжок [Електронний ресурс] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 19.07.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/sergiy-zhadan-stav-laureatom-premiji-ganni-arendt-ostanni-novini-50256593.html
https://nv.ua/ukr/art/sergiy-zhadan-stav-laureatom-premiji-ganni-arendt-ostanni-novini-50256593.html
http://vo.od.ua/rubrics/kultura/48058.php
https://wz.lviv.ua/news/464358-spivrobitnytsia-uinp-nataliia-pozniak-khomenko-stala-laureatkoiu-premii-imeni-lesia-taniuka-za-knyhu-volontery-syla-nebaiduzhykh
https://wz.lviv.ua/news/464358-spivrobitnytsia-uinp-nataliia-pozniak-khomenko-stala-laureatkoiu-premii-imeni-lesia-taniuka-za-knyhu-volontery-syla-nebaiduzhykh
https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/
https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/
https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/
https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/
https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/
https://svitua.org/2022/07/25/v-avstralijskomu-sidneyi-vidbulasya-vystavka-tvoriv-mystecztva-organizovana-ukrayinskoyu-diasporoyu-i-prysvyachena-ukrayini-ta-yiyi-borotbi-proty-rosijskyh-zagarbnykiv/
https://www.volyn.com.ua/news/219016-zemliachka-volodymyra-zelenskoho-stvoryla-v-danii-internatsionalnyi-hurt-iakyi-spivaie-ukrainski-pisni
https://www.volyn.com.ua/news/219016-zemliachka-volodymyra-zelenskoho-stvoryla-v-danii-internatsionalnyi-hurt-iakyi-spivaie-ukrainski-pisni
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3532185-diaspora-rozislala-u-rizni-mista-

finlandii-blizko-200-ukrainskih-knizok.html. 

94. Діаспора провела «Дні української культури» у Бухаресті [Румунія] 

[Електронний ресурс] : [про учасників і програму заходу] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 07.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3523743-diaspora-provela-dni-ukrainskoi-

kulturi-u-buharesti.html. 

95. Діаспора [Союз українців] організувала в Румунії [селі Бістра] «Свято 

української пісні і танцю» [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – 

Дата звернення: 27.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3536341-diaspora-organizuvala-v-

rumunii-svato-ukrainskoi-pisni-i-tancu.html. 

96. Українська література надійшла до культурних центрів Женеви 

[Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : 

[портал]. – 2022. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

22.07.2022. 

https://chytomo.com/ukrainska-literatura-nadijshla-do-kulturnykh-tsentriv-zhenevy/. 

Про передання за підтримки Товариства українців Швейцарії 200 

примірників української художньої літератури культурному центру Ge Care та 

бібліотеці Інтеграційного культурного центру Червоного Хреста в м. Женеві. 

97. Українці в Берліні створили театр [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2022. – 3 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 04.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3520856-ukrainci-v-berlini-stvorili-

teatr.html. 

Про засновників і діяльність Українського театру у м. Берліні (Німеччина), 

який був створений після початку повномасштабної війни РФ проти України. 

98. У Румунії діаспора [Тіміськa філія Союзу українців] організувала 

фестиваль «День міжетнічної культури» [Електронний ресурс] : [про захід] // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3528772-u-rumunii-diaspora-

organizuvala-festival-den-mizetnicnoi-kulturi.html. 

99. Центральна бібліотека Гельсінкі [«Ооді»] отримала нові українські 

книжки [від Товариства українців у Фінляндії та Посольства України] 

[Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 13 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3527844-centralna-biblioteka-gelsinki-

otrimala-novi-ukrainski-knizki.html. 
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https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3532185-diaspora-rozislala-u-rizni-mista-finlandii-blizko-200-ukrainskih-knizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3532185-diaspora-rozislala-u-rizni-mista-finlandii-blizko-200-ukrainskih-knizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3523743-diaspora-provela-dni-ukrainskoi-kulturi-u-buharesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3523743-diaspora-provela-dni-ukrainskoi-kulturi-u-buharesti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3536341-diaspora-organizuvala-v-rumunii-svato-ukrainskoi-pisni-i-tancu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3536341-diaspora-organizuvala-v-rumunii-svato-ukrainskoi-pisni-i-tancu.html
https://chytomo.com/ukrainska-literatura-nadijshla-do-kulturnykh-tsentriv-zhenevy/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3520856-ukrainci-v-berlini-stvorili-teatr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3520856-ukrainci-v-berlini-stvorili-teatr.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3528772-u-rumunii-diaspora-organizuvala-festival-den-mizetnicnoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3528772-u-rumunii-diaspora-organizuvala-festival-den-mizetnicnoi-kulturi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3527844-centralna-biblioteka-gelsinki-otrimala-novi-ukrainski-knizki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3527844-centralna-biblioteka-gelsinki-otrimala-novi-ukrainski-knizki.html
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ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

100. В Україні за 10 років реалізують 177 проєктів у сфері культури та 

інформполітики – МКІП [Електронний ресурс] / [М-во культури та інформ. 

політики України] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 21 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3534199-v-ukraini-za-10-rokiv-realizuut-

177-proektiv-u-sferi-kulturi-ta-informpolitiki-mkip.html. 

Відповідь МКІПУ на запит Укрінформу щодо Плану відновлення України 

до 2032 р. Зазначається, що першочерговими для реалізації є заходи щодо 

забезпечення життєдіяльності країни в умовах війни та набуття членства 

України в ЄС, а також про плани діяльності на 2022 р. у сферах культури та 

інформаційної політики. 

101. Картер, Саша. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики 

України] наполягає на створенні фонду допомоги українській культурі, на неї 

потрібно 5–6 млрд євро [Електронний ресурс] / Саша Картер // UNN: інформ. 

агентство «Укр. нац. новини» : [сайт]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2022. 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1985696-mkip-napolyagaye-na-stvorenni-fondu-

dopomogi-ukrayinskiy-kulturi-na-neyi-potribno-5-6-mlrd-yevro. 

Наведено заяву міністра культури та інформаційної політики  

України О. Ткаченка про необхідність створення фонду допомоги українській 

культурі.  

102. Кошти з продажу NFT-артів допоможуть відновити зруйновані 

росіянами культурні об’єкти України [Електронний ресурс] // Уряд. кур’єр : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.07.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/koshti-z-prodazhu-nft-artiv-dopomozhut-vidnoviti-z/. 

Про підготовку спеціальних колекцій NFT-артів авторства кращих 

українських цифрових художників, кошти від продажу яких будуть спрямовані 

на відновлення зруйнованих об’єктів культурної спадщини України. Проєкт 

реалізується за підтримки Міжнародної контент-платформи Depositphotos, 

музею війни Meta History спільно з МКІПУ1.     

103. Міжнародні організації [Міжнародна рада з охорони пам'яток та 

історичних місць і Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації 

культурних цінностей] допомагатимуть Україні у збереженні культурної 

спадщини – Ткаченко [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 15.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3529089-miznarodni-organizacii-

dopomagatimut-ukraini-u-zberezenni-kulturnoi-spadsini-tkacenko.html. 

                                                           
1 Загородній, Михайло. В Україні NFT-музей зібрав 1 млн доларів для ЗСУ [Електронний ресурс] / Михайло 

Загородній // Укр. правда : [інтернет-вид.]. 2022. 22 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 

25.07.2022. https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/22/249676/. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3534199-v-ukraini-za-10-rokiv-realizuut-177-proektiv-u-sferi-kulturi-ta-informpolitiki-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3534199-v-ukraini-za-10-rokiv-realizuut-177-proektiv-u-sferi-kulturi-ta-informpolitiki-mkip.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1985696-mkip-napolyagaye-na-stvorenni-fondu-dopomogi-ukrayinskiy-kulturi-na-neyi-potribno-5-6-mlrd-yevro
https://www.unn.com.ua/uk/news/1985696-mkip-napolyagaye-na-stvorenni-fondu-dopomogi-ukrayinskiy-kulturi-na-neyi-potribno-5-6-mlrd-yevro
https://ukurier.gov.ua/uk/news/koshti-z-prodazhu-nft-artiv-dopomozhut-vidnoviti-z/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3529089-miznarodni-organizacii-dopomagatimut-ukraini-u-zberezenni-kulturnoi-spadsini-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3529089-miznarodni-organizacii-dopomagatimut-ukraini-u-zberezenni-kulturnoi-spadsini-tkacenko.html
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/22/249676/
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З виступу міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ (м. Київ). 

104. Новий закон про медіа: у МКІП розповіли про особливості і ймовірні 

терміни ухвалення [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 

2022. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

22.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3534538-novij-zakon-pro-media-u-mkip-

rozpovili-pro-osoblivosti-i-jmovirni-termini-uhvalenna.html. 

Нотатки з брифінгу заступника міністра культури та інформаційної 

політики України Т. Шевченка в Медіацентрі Україна – Укрінформ (м. Київ). 

105. Україні потрібна нова система захисту культурної спадщини від 

воєнних ризиків – МКІП [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 15 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 15.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3529360-ukraini-potribna-nova-sistema-

zahistu-kulturnoi-spadsini-vid-voennih-rizikiv-mkip.html. 

Наведено заяву заступниці міністра культури та інформаційної політики 

України К. Чуєвої під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ (м. Київ) 

про необхідність розроблення нової системи захисту культурної спадщини від 

воєнних ризиків.  

Див. № 120. 

 

Регіональна культурна політика, культурно-мистецьке життя громад 

106. Вауліна, Фаїна. Одеса призупинила співпрацю з Всесвітнім клубом 

одеситів [Електронний ресурс] : перемогу у літературному конкурсі імені Бабеля 

присудили росіянам / Фаїна Вауліна // Дзеркало тижня. Україна : [інтернет-

версія]. – 2022. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

21.07.2022. 

https://zn.ua/ukr/CULTURE/odesa-prizupinila-spivpratsju-iz-vsesvitnim-klubom-

odesitiv.html. 

107. Доротич, Марія. У Львові презентували унікальний історичний 

експонат – посмертну маску Тараса Шевченка [Електронний ресурс] : у Львові 

відкрили філателістичну виставку «Незламний, нескорений козацький дух 

українського народу». Виставка присвячена українській культурі та боротьбі за 

незалежність і триватиме у «Сенсотеці» (вул. Самчука, 22) тиждень / Марія 

Доротич // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 23 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 23.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/466895-u-lvovi-prezentuvali-unikalnij-istorichnij-eksponat-

posmertnu-masku-tarasa-shevchenka . 

108. Катаєва, Марія. На Андріївському узвозі [м. Київ] відкривається 

виставка волонтерських трофеїв [«Спротив 2022» артефактів, зібраних 

волонтерами на полях боїв, а також робіт українських митців, створених із 

залишків російських ракет та снарядів] [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3534538-novij-zakon-pro-media-u-mkip-rozpovili-pro-osoblivosti-i-jmovirni-termini-uhvalenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3534538-novij-zakon-pro-media-u-mkip-rozpovili-pro-osoblivosti-i-jmovirni-termini-uhvalenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3529360-ukraini-potribna-nova-sistema-zahistu-kulturnoi-spadsini-vid-voennih-rizikiv-mkip.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3529360-ukraini-potribna-nova-sistema-zahistu-kulturnoi-spadsini-vid-voennih-rizikiv-mkip.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/odesa-prizupinila-spivpratsju-iz-vsesvitnim-klubom-odesitiv.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/odesa-prizupinila-spivpratsju-iz-vsesvitnim-klubom-odesitiv.html
https://wz.lviv.ua/news/466895-u-lvovi-prezentuvali-unikalnij-istorichnij-eksponat-posmertnu-masku-tarasa-shevchenka
https://wz.lviv.ua/news/466895-u-lvovi-prezentuvali-unikalnij-istorichnij-eksponat-posmertnu-masku-tarasa-shevchenka
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Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 9 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68773/. 

109. Леошко, Владислав. Війна не завадила Словʼянську [Донецька обл.] 

відзначити День кераміків [Електронний ресурс] / Владислав Леошко // Голос 

України: [інтернет-версія]. – 2022. – 11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 16.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/165168. 

110. Перов, Дмитро. «Кожна будівля відображає етап розвитку суспільства. 

По ній можна зчитувати історію» – Дмитро Перов [Електронний ресурс] / 

Дмитро Перов ; [спілкувалася] В. Копитко // Газ. по-українськи : [інтернет-

версія]. – 2022. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

21.07.2022. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_kozhna-budivlya-vidobrazhaye-etap-rozvitku-

suspilstva-po-nij-mozhna-zchituvati-istoriyu-dmitro-perov/1101845. 

Співзасновник артпростору «Цегла» (м. Київ)  про ідею його створення та 

діяльність, спрямовану на захист історичної забудови столиці, історичні 

об’єкти м. Києва, які зараз під загрозою знищення, зокрема будівлю «Квіти 

України», необхідність реставрації та реновації історичних будівель, ставлення 

до процесів декомунізації та дерусифікації та своє бачення забудови міст у 

майбутньому, можливість використання польської концепції відновлення 

зруйнованих пам’яток.  
 

Фінансова діяльність, матеріально-технічне забезпечення 

111. В Україні започаткували Фонд підтримки медіа [Електронний ресурс] // 

Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 20 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://chytomo.com/v-ukraini-zapochatkuvaly-fond-pidtrymky-media/. 

Про започаткування Національною спілкою журналістів України Фонду 

підтримки українських медіа (Ukrainian Media Support Fund), який покликаний  

сприяти економічному розвиткові медіа різних масштабів і напрямів. 

112. Переробляють утретє: через «реставрацію» будинків Косачів у 

Колодяжному поліція відкрила кримінал [Електронний ресурс] // Волин. новини : 

інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 18.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/pererobliaiut-utretye-cherez-restavratsiiu-

budynkiv-kosachiv-u-kolodiazhnomu-politsiia-zavela-kryminal/. 

Про неякісно виконані роботи з реставрації будівель Літературно-

меморіального музею-садиби Лесі Українки у с. Колодяжному (Ковельський р-н, 

Волинська обл.). 

113. УКФ [Український культурний фонд] проводить фандрейзингову 

кампанію для підтримки культури [та закликає українських приватних, 

закордонних та філантропічних партнерів долучитися до ініціативи] 

[Електронний ресурс] // Читомо: культура читання та мистецтво книговидання : 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68773/
http://www.golos.com.ua/news/165168
https://gazeta.ua/articles/culture/_kozhna-budivlya-vidobrazhaye-etap-rozvitku-suspilstva-po-nij-mozhna-zchituvati-istoriyu-dmitro-perov/1101845
https://gazeta.ua/articles/culture/_kozhna-budivlya-vidobrazhaye-etap-rozvitku-suspilstva-po-nij-mozhna-zchituvati-istoriyu-dmitro-perov/1101845
https://chytomo.com/v-ukraini-zapochatkuvaly-fond-pidtrymky-media/
https://www.volynnews.com/news/all/pererobliaiut-utretye-cherez-restavratsiiu-budynkiv-kosachiv-u-kolodiazhnomu-politsiia-zavela-kryminal/
https://www.volynnews.com/news/all/pererobliaiut-utretye-cherez-restavratsiiu-budynkiv-kosachiv-u-kolodiazhnomu-politsiia-zavela-kryminal/
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[портал]. – 2022. – 12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.07.2022. 

https://chytomo.com/ukf-provodyt-fandrejzynhovu-kampaniiu-dlia-pidtrymky-

kultury/. 

 Див. № 101. 

Правові питання галузі 

114. Реформа авторського права в Україні дозволить збирати до 60 

мільйонів «податку на смартфони» [Електронний ресурс] // Укрінформ : 

[інтернет-платформа]. – 2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 28.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3537258-reforma-avtorskogo-prava-v-

ukraini-dozvolit-zbirati-do-60-miljoniv-podatku-na-smartfoni.html. 

Про учасників та хід пресконференції «Авторське право в Україні: як 

зробити роялті справедливим для авторів та необтяжливим для користувачів» 

в Укрінформі (м. Київ). 

Див. № 20, 104, 112, 205. 

 

Нормативно-правове забезпечення галузі 

115. Княжицький, Микола. Культурний фронт: чому 3:0 на користь 

України? Пояснює нардеп Микола Княжицький [Електронний ресурс] : 

19 червня Верховна Рада [України] прийняла три важливі закони, спрямовані 

на боротьбу проти окупантів на культурному та інформаційному напрямах / 

Микола Княжицький  ; [підгот.] О. Соколова // Волинь-нова : [інтернет-версія]. – 

2022. – 26 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

04.07.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/218782-kulturnyi-front-chomu-3-0-na-koryst-

ukrainy-poiasiuie-nardep-mykola-kniazhytskyi. 

Наведено коментар народного депутата України щодо прийнятих 

законопроєктів  № 6287 (про підтримку українського книговидання та 

книгорозповсюдження), № 7459 (про заборону імпорту та продажу книжок 

з РФ і  Білорусі без спеціального дозволу) та № 7273-д (про збільшення квот 

на україномовну музику в ефірі) за його дописом у Фейсбуці.  

Див. № 23–25, 155, 159, 162. 
 

Освіта. Кадри 

Див. № 27. 

Початкова мистецька освіта  

Див. № 131. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

116. До України привезли копію листа Карла ХІІ про визнання 

незалежності Запорізької Січі [Електронний ресурс] : Прем’єр-міністерка Швеції 

Магдалена Андерссон привезла до України копію листа короля Карла ХІІ 1711 

https://chytomo.com/ukf-provodyt-fandrejzynhovu-kampaniiu-dlia-pidtrymky-kultury/
https://chytomo.com/ukf-provodyt-fandrejzynhovu-kampaniiu-dlia-pidtrymky-kultury/
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3537258-reforma-avtorskogo-prava-v-ukraini-dozvolit-zbirati-do-60-miljoniv-podatku-na-smartfoni.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3537258-reforma-avtorskogo-prava-v-ukraini-dozvolit-zbirati-do-60-miljoniv-podatku-na-smartfoni.html
https://www.volyn.com.ua/news/218782-kulturnyi-front-chomu-3-0-na-koryst-ukrainy-poiasiuie-nardep-mykola-kniazhytskyi
https://www.volyn.com.ua/news/218782-kulturnyi-front-chomu-3-0-na-koryst-ukrainy-poiasiuie-nardep-mykola-kniazhytskyi
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року з інструкцією про визнання Запорізької Січі як незалежної держави // 

Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 4 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3521954-do-ukraini-privezli-kopiu-lista-

karla-hii-pro-viznanna-nezaleznosti-zaporizkoi-sici.html. 

117. «Листівки з України»: спеціальний проєкт розповість світові про 

зруйновані культурні об’єкти [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 03.07.2022.  

https://zn.ua/ukr/CULTURE/listivki-z-ukrajini-spetsialnij-proekt-rozpovist-svitovi-

pro-zrujnovani-kulturni-objekti.html. 

Про мету міжнародної кампанії «Листівки з України» Укр. інституту та 

USAID. 

118. Лісова, Лідія. Черкащина: З візитом на батьківщину музичного генія 

[Електронний ресурс] : батьківщину [композитора, музиканта] Кароля 

Шимановського [с. Тимошівка, Черкаська обл.] відвідала Генеральний консул 

Польщі [у Львові Еліза Дзвонкєвіч] / Лідія Лісова // Голос України: [інтернет-

версія]. – 2022. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

11.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/164896. 

Про хід візиту та допомогу, яку надасть уряд Польщі у процесі підготовки 

до відзначення 140-річчя від дня народження митця. 

119. Скотнікова, Ольга. Уособлення духу і гідності українського народу: 

[поетесу] Ліну Костенко нагородили [французьким] Орденом Почесного легіону  

[Електронний ресурс] / Ольга Скотнікова // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 

2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

15.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69011/. 

120. Україна пропонує Франції очолити створення Європейського фонду 

для допомоги культурі та медіа [Електронний ресурс] // Уряд. кур’єр : [інтернет-

версія]. – 2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

20.07.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-proponuye-franciyi-ocholiti-stvorennya-ye/. 

Про онлайн-перемовини міністра культури та інформаційної політики 

України О. Ткаченка з міністром культури Франції  Р. Абдул-Малак.  

Див. № 4, 128. 

Підтримка України у світі 

121. Білий дім [США] запустив у продаж колекційні монети «Острів 

Зміїний» [Електронний ресурс] / підгот. Микита Ткаченко // Дзеркало тижня. 

Україна : [інтернет-версія]. – 2021. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 07.07.2022. 

https://zn.ua/ukr/WORLD/bilij-dim-zapustiv-u-prodazh-kolektsijni-moneti-ostriv-

zminij.html. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3521954-do-ukraini-privezli-kopiu-lista-karla-hii-pro-viznanna-nezaleznosti-zaporizkoi-sici.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3521954-do-ukraini-privezli-kopiu-lista-karla-hii-pro-viznanna-nezaleznosti-zaporizkoi-sici.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/listivki-z-ukrajini-spetsialnij-proekt-rozpovist-svitovi-pro-zrujnovani-kulturni-objekti.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/listivki-z-ukrajini-spetsialnij-proekt-rozpovist-svitovi-pro-zrujnovani-kulturni-objekti.html
http://www.golos.com.ua/news/164896
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69011/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-proponuye-franciyi-ocholiti-stvorennya-ye/
https://zn.ua/ukr/WORLD/bilij-dim-zapustiv-u-prodazh-kolektsijni-moneti-ostriv-zminij.html
https://zn.ua/ukr/WORLD/bilij-dim-zapustiv-u-prodazh-kolektsijni-moneti-ostriv-zminij.html
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122. Бойко, Олеся. Війна, яка знаменує вихід України з колоніального 

стану – що пишуть про нашу країну світові ЗМІ [Електронний ресурс] / Олеся 

Бойко // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 7 

лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://chytomo.com/vijna-iaka-znamenuie-vykhid-ukrainy-z-kolonialnoho-stanu-

shcho-pyshut-pro-nashu-krainu-svitovi-zmi/. 

Огляд статей іноземних ЗМІ, що спеціалізуються на культурному 

контенті. 

123. Бойко, Олеся. Україна у фокусі: спецвипуски про нашу країну в 

іноземних виданнях [Електронний ресурс] / Олеся Бойко // Читомо: культура 

читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 6 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2022. 

https://chytomo.com/ukraina-u-fokusi-uvahy-iak-nashu-krainu-doslidzhuiut-

inozemni-vydannia-u-svoikh-spetsvypuskakh/. 

Добірка найцікавіших спецвипусків іноземних журналів і часописів, 

присвячених Україні. 

124. Кравченко, Олександр. У Ватикані презентували Папську благодійну 

монету для допомоги Україні [Електронний ресурс] / Олександр Кравченко // 

LB.ua : [сайт]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 04.07.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/02/521940_vatikani_prezentuvali_papsku.html. 

125. «Мамо, я не хочу війни». У 20 польських містах відкрилася виставка 

дитячого малюнка [спільний проєкт Державних архівів Польщі та української 

фундації «Mom, I see war»] [Електронний ресурс] // Стожари : сайт укр. діаспори. – 

2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.08.2022. 

https://svitua.org/2022/07/25/mamo-ya-ne-hochu-vijny-u-20-polskyh-mistah-

vidkrylasya-vystavka-dytyachogo-malyunka/. 

 Див. № 87, 88, 101. 

 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, дні культури, конференції, 

конгреси, міждисциплінарні проєкти 

126. Ільків, Яна. Прохасько, Слєпаков, Сливинський та інші: в Дрогобичі 

[Львівська обл.] пройде Х Міжнародний [фестиваль Бруно Шульца] Шульцфест 

[Електронний ресурс] : [про програму та учасників фестивалю, який також 

відбудеться у м. Любліні (Польща)] / Яна Ільків // LiRoom: блог про нову укр. 

музику : [сайт]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 06.07.2022. 

https://liroom.com.ua/news/x-schulzfest-lb-dro-2022/. 

Див. № 46, 133. 

 

Культура окремих країн і народів 

Див. № 3. 

 

https://chytomo.com/vijna-iaka-znamenuie-vykhid-ukrainy-z-kolonialnoho-stanu-shcho-pyshut-pro-nashu-krainu-svitovi-zmi/
https://chytomo.com/vijna-iaka-znamenuie-vykhid-ukrainy-z-kolonialnoho-stanu-shcho-pyshut-pro-nashu-krainu-svitovi-zmi/
https://chytomo.com/ukraina-u-fokusi-uvahy-iak-nashu-krainu-doslidzhuiut-inozemni-vydannia-u-svoikh-spetsvypuskakh/
https://chytomo.com/ukraina-u-fokusi-uvahy-iak-nashu-krainu-doslidzhuiut-inozemni-vydannia-u-svoikh-spetsvypuskakh/
https://lb.ua/culture/2022/07/02/521940_vatikani_prezentuvali_papsku.html
https://svitua.org/2022/07/25/mamo-ya-ne-hochu-vijny-u-20-polskyh-mistah-vidkrylasya-vystavka-dytyachogo-malyunka/
https://svitua.org/2022/07/25/mamo-ya-ne-hochu-vijny-u-20-polskyh-mistah-vidkrylasya-vystavka-dytyachogo-malyunka/
https://svitua.org/2022/07/25/mamo-ya-ne-hochu-vijny-u-20-polskyh-mistah-vidkrylasya-vystavka-dytyachogo-malyunka/
https://svitua.org/2022/07/25/mamo-ya-ne-hochu-vijny-u-20-polskyh-mistah-vidkrylasya-vystavka-dytyachogo-malyunka/
https://liroom.com.ua/news/x-schulzfest-lb-dro-2022/
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ДОЗВІЛЛЯ 

127. Горлач, Поліна. В Україні створили перший англомовний курс про 

історію Криму [Електронний ресурс] / Поліна Горлач // Суспільне. Культура : 

[сайт]. – 2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата 

звернення: 19.07.2022. 

https://suspilne.media/261776-v-ukraini-stvorili-persij-anglomovnij-kurs-pro-istoriu-

krimu/. 

Про безкоштовний онлайн-курс «Crimea History and People» про історію 

Криму та кримських татар, який створили Укр. інститут та студія онлайн-

освіти EdEraу у співпраці з науковцями України та Туреччини та за підтримки 

Міжнародного фонду «Відродження». 

128. Стартував курс «Be Brave Like Ukraine» про культуру, історію України 

та формування нашої ідентичності [Електронний ресурс] // Platfor.ma : [інтернет-

журн.]. – 2022. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.07.2022. 

https://platfor.ma/startuvav-kurs-brave-like-ukraine-pro-kulturu-istoriyu-ukrayiny-ta-

formuvannya-nashoyi-identychnosti/. 

Про курс «Be Brave Like Ukraine», розроблений онлайн-університетом 

Choice31 спільно з Міністерством цифрової трансформації України, 

креативним агентством Banda та експертами. Курс є частиною міжнародної 

рекламної кампанії та доступний англійською та українською.  
 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО 

Фольклор 

Народні свята та обряди 

129. Новак, Богдан. Нематеріальна культурна спадщина [України: різдвяна 

зірка з села Мацьковичі]. Як створюють об’ємну різдвяну звізду [Електронний 

ресурс] / Богдан Новак ; [записали] М. Янко, О. Дейнека // Суспільне. Культура : 

[сайт]. – 2022. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата 

звернення: 27.07.2022. 

https://suspilne.media/263295-nematerialna-kulturna-spadsina-ak-stvoruut-obemnu-

rizdvanu-zvizdu/. 

Майстер про виготовлення різдвяних звізд, традиції колядників у селах 

Надсяння.  
 

Творчі звіти, конкурси, фестивалі, свята мистецтв 

130. Копоть, Ірина. Житомир: Вагоміше, ніж просто фестиваль 

[Електронний ресурс] / Ірина Копоть  // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. 

– 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/article/361949. 

https://suspilne.media/261776-v-ukraini-stvorili-persij-anglomovnij-kurs-pro-istoriu-krimu/
https://suspilne.media/261776-v-ukraini-stvorili-persij-anglomovnij-kurs-pro-istoriu-krimu/
https://platfor.ma/startuvav-kurs-brave-like-ukraine-pro-kulturu-istoriyu-ukrayiny-ta-formuvannya-nashoyi-identychnosti/
https://platfor.ma/startuvav-kurs-brave-like-ukraine-pro-kulturu-istoriyu-ukrayiny-ta-formuvannya-nashoyi-identychnosti/
https://suspilne.media/263295-nematerialna-kulturna-spadsina-ak-stvoruut-obemnu-rizdvanu-zvizdu/
https://suspilne.media/263295-nematerialna-kulturna-spadsina-ak-stvoruut-obemnu-rizdvanu-zvizdu/
http://www.golos.com.ua/article/361949
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Про особливості організації та підсумки проведення ІV Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу ім. І. Сльоти в номінаціях «Хори», «Вокальні ансамблі» та 

«Художнє слово» у м. Житомирі. 

131. Олійник, Леся. Воєнні реалії «Фонтанської весни – 2022» 

[Електронний ресурс] / Леся Олійник // Музика : [інтернет-журн.]. – 2022. –  

13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2022. 

http://mus.art.co.ua/voienni-realii-fontanskoi-vesny-2022/. 

Про учасників, хід і програму Всеукраїнського онлайн-фестивалю дитячої 

та юнацької творчості «Фонтанська весна» у м. Одесі.  

 

Міжнародні фестивалі, конкурси, свята, виставки 

132. Кавун, Микола. Шостий міжнародний фестиваль-конкурс в Іллінцях 

[Електронний ресурс] / Микола Кавун // Вінниччина : [інтернет-версія]. – 2022. 

– 28 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

http://vinnichina.info/2022/06/28/шостий-міжнародний-фестиваль-конкур/. 

Про хід, учасників та підсумки проведення онлайн VI Міжнародного 

фестивалю-конкурсу народного хорового співу ім. В. Іжевського «Над Собом 

пісня дзвінко лине» у м. Іллінці (Вінницька обл.). 

133. Кераміка та ткацтво: українки привезли свої витвори на мистецький 

фестиваль у Стамбулі [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 02.08.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3538721-keramika-ta-tkactvo-ukrainki-

privezli-svoi-vitvori-na-misteckij-festival-u-stambuli.html. 

Про відкриття ХХІІІ Міжнародного культурного та мистецького 

фестивалю у м. Стамбулі (Туреччина) за участі українських майстринь. 

Див. № 92, 136. 

Види і жанри аматорства 

Образотворче аматорство та народні художні промисли 

134. Івашко, Олена. Миколаївщина: Митці продовжують творити 

[Електронний ресурс] : в області завершився перший етап творчого проєкту 

«Виклик: творчість проти війни», який тривав майже три місяці. Його 

організувала культурно-мистецька асоціація «Артспокуса» / Олена Івашко // 

Голос України : [інтернет-версія]. – 2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 26.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/article/362604. 

135. Кибукевич, Надія. «Раніше малювала котиків» – 15-річна українка 

[Христина Данько] створює щемливі картини про війну [Електронний ресурс]  / 

Надія Кибукевич // Газ. по-українськи: [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_ranishe-malyuvala-kotikiv-15richna-ukrayinka-

stvoryuye-schemlivi-kartini-pro-vijnu/1098899. 
 

http://mus.art.co.ua/voienni-realii-fontanskoi-vesny-2022/
http://vinnichina.info/2022/06/28/шостий-міжнародний-фестиваль-конкур/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3538721-keramika-ta-tkactvo-ukrainki-privezli-svoi-vitvori-na-misteckij-festival-u-stambuli.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3538721-keramika-ta-tkactvo-ukrainki-privezli-svoi-vitvori-na-misteckij-festival-u-stambuli.html
http://www.golos.com.ua/article/362604
https://gazeta.ua/articles/culture/_ranishe-malyuvala-kotikiv-15richna-ukrayinka-stvoryuye-schemlivi-kartini-pro-vijnu/1098899
https://gazeta.ua/articles/culture/_ranishe-malyuvala-kotikiv-15richna-ukrayinka-stvoryuye-schemlivi-kartini-pro-vijnu/1098899
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Виставки 

136. Лісова, Лідія. Діти розповідають про війну через малюнки 

[Електронний ресурс] / Лідія Лісова // Голос України: [інтернет-версія]. – 2022. –  

9 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/165044. 

Виставка дитячих малюнків «Війна очима дітей. Біль та надія»  

у м. Бидгощі (Польща). 

Див. № 125. 

Персоналії 

137. Бабинець, Людмила. …А в душі вона мисткиня, хоча працює 

держслужбовицею [Електронний ресурс] : [художниця про свою творчість] / 

Людмила Бабинець ; [спілкувався] В. Шкіря // Новини Закарпаття : [інтернет-

версія]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

05.07.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/a-v-dushi-vona-mystkynya-hocha-pratsyuye-

derzhsluzhbovytseyu/. 

138. Рушники, подушки та скатертини: роботи волинських майстринь 

цінують навіть за океаном [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. 

агентство : [сайт]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 06.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/rushnyky-podushky-ta-skatertyny-roboty-

volynskykh-maystryn-tsinuiut-navit-za-kordonom/. 

Про творчість майстринь О. Умши та К. Федосюк із с. Раймісто 

(Рожищенський р-н, Волинська обл.).Записано за сюжетом РТК «Аверс». 

Див. № 50. 

 

Музичне аматорство  

Див. № 8, 43, 92, 131, 132. 

Театральне аматорство 

139. Бедзір, Василь. Як Король Лір допомагає кувати перемогу 

[Електронний ресурс] : театр, який створили актори-переселенці, здобуває 

популярність на Закарпатті / Василь Бедзір // Уряд. курʼєр : [інтернет-версія]. – 

2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2022.  

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-korol-lir-dopomagaye-kuvati-peremogu/. 

Про ініціаторів створення в м. Ужгороді театру-студії переселенців 

УЖіК та премʼєрний показ вистави «Король Лір» за В. Шекспіром. Режисер-

постановник – В. Єгоров. 

140. Штефаньо, Оксана. Лікарка-лаборантка онкодиспансеру дебютувала 

на сцені у «Гроші. Поцілунок. Пістолети» [Електронний ресурс] / Оксана 

Штефаньо // Новини Закарпаття : [інтернет-версія]. – 2022. – 9 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/likarka-laborantka-onkodyspanseru-debyutuvala-na-stseni-

u-groshi-potsilunok-pistolety/. 

http://www.golos.com.ua/news/165044
http://novzak.uz.ua/news/a-v-dushi-vona-mystkynya-hocha-pratsyuye-derzhsluzhbovytseyu/
http://novzak.uz.ua/news/a-v-dushi-vona-mystkynya-hocha-pratsyuye-derzhsluzhbovytseyu/
https://www.volynnews.com/news/all/rushnyky-podushky-ta-skatertyny-roboty-volynskykh-maystryn-tsinuiut-navit-za-kordonom/
https://www.volynnews.com/news/all/rushnyky-podushky-ta-skatertyny-roboty-volynskykh-maystryn-tsinuiut-navit-za-kordonom/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-korol-lir-dopomagaye-kuvati-peremogu/
http://novzak.uz.ua/news/likarka-laborantka-onkodyspanseru-debyutuvala-na-stseni-u-groshi-potsilunok-pistolety/
http://novzak.uz.ua/news/likarka-laborantka-onkodyspanseru-debyutuvala-na-stseni-u-groshi-potsilunok-pistolety/
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Прем’єра вистави «Гроші. Поцілунок. Пістолети» за творами А. Чехова у 

виконанні київських професійних акторів та аматорів театральної студії 

«Provocator» у м. Ужгороді. Режисер-постановник – Л. Геляс. 

 Див. № 97. 

Хореографічне аматорство 

Див. № 8, 44. 

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ 

Див. № 40. 

 

Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 

141. В європейських бібліотеках відкриють «Українські книжкові 

полички»: перші українські книжкові полички з’явилися в Австрії, Латвії, 

Нідерландах та Франції : [про реалізацію міжнародного проєкту  «Українська 

книжкова поличка», мета якого – поширення української літератури в оригіналі 

та перекладах у провідних бібліотеках світу] [Електронний ресурс] // Інформ. 

агенція «Погляд» : [сайт]. – 2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 07.07.2022. 

https://poglyad.tv/v-ievropeyskih-bibliotekah-vidkriyut-ukrayinski-knizhkovi-polki-

article1. 

142. Конопльова, Марина. У 10 книгарнях Європи відкрилися «Українські 

книжкові полички» [Електронний ресурс] : [перелік бібліотек] / Марина 

Конопльова // ШоТам : [сайт]. – 2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 07.07.2022. 

https://shotam.info/u-knyharniakh-yevropy-vidkryvaiutsia-ukrainski-knyzhkovi-

polychky/. 

143. У бібліотеці у Вільнюсі [Литва] стартував проєкт «Українська 

книжкова поличка» [Електронний ресурс] : [про проєкт] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 04.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3519524-u-biblioteci-u-vilnusi-startuvav-

proekt-ukrainska-knizkova-policka.html. 

144. Шум, Люсьєна. Бібліотека – місце сили української громади 

[Електронний ресурс] / Люсьєна Шум // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2022. 

https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/biblioteka-misce-syly-ukrayinskoyi-

gromady. 

                                                           
1Див. також: Українські книжки передали до двох великих бібліотек Франції [в рамках ініціативи першої леді 

України О. Зеленської «Українська книжкова поличка»] [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. 2022. 26 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 28.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3537444-ukrainski-knizki-peredali-do-dvoh-velikih-bibliotek-francii.html. 
 

https://poglyad.tv/v-ievropeyskih-bibliotekah-vidkriyut-ukrayinski-knizhkovi-polki-article
https://poglyad.tv/v-ievropeyskih-bibliotekah-vidkriyut-ukrayinski-knizhkovi-polki-article
https://shotam.info/u-knyharniakh-yevropy-vidkryvaiutsia-ukrainski-knyzhkovi-polychky/
https://shotam.info/u-knyharniakh-yevropy-vidkryvaiutsia-ukrainski-knyzhkovi-polychky/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3519524-u-biblioteci-u-vilnusi-startuvav-proekt-ukrainska-knizkova-policka.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3519524-u-biblioteci-u-vilnusi-startuvav-proekt-ukrainska-knizkova-policka.html
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/biblioteka-misce-syly-ukrayinskoyi-gromady
https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/biblioteka-misce-syly-ukrayinskoyi-gromady
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3537444-ukrainski-knizki-peredali-do-dvoh-velikih-bibliotek-francii.html
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Про початок реалізації проєкту «Lib:продовження» Благодійним фондом 

«Бібліотечна країна» за підтримки програми Black Sea Trust фонду German 

Marshall Fund.1 

Див. № 165. 

 

Робота бібліотек інших країн 

 Див. № 99, 164. 

 

Мережа та типи бібліотек 

Обласні універсальні наукові бібліотеки 

145. Козак, Ірина. Хмельницький: До бібліотеки – на «Змістовні 

посиденьки» [Електронний ресурс] / Ірина Козак // Голос України : [інтернет-

версія]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/166053. 

Про започаткування серії інтеграційних заходів «Змістовні посиденьки» 

Хмельницькою ОУНБ. 

146. Луганська обласна [універсальна наукова] бібліотека переїхала зі 

Старобільська [Луганська обл.] до Черкас [Електронний ресурс] // Читомо: 

культура читання і мистецтво книговидання : [портал]. – 2022. – 18 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 19.07.2022. 

https://chytomo.com/luhanska-oblasna-biblioteka-pereikhala-zi-starobilska-do-

cherkas/. 

Про діяльність Луганської ОУНБ в умовах війни. 

147. Мельник, Петро. У Кропивницькому обговорили «Поезію без 

укриття» і літературу в умовах війни [Електронний ресурс] / Петро Мельник // 

Літ. Україна : [сайт]. – 2022. – 3 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 08.07.2022. 

https://litukraina.com.ua/2022/07/03/u-kropivnickomu-obgovorili-poeziju-bez-

ukrittja-i-literaturu-v-umovah-vijni/. 

Про хід та учасників круглого столу «Література в умовах війни» в  ОУНБ 

ім. Д. Чижевського (м. Кропивницький). 

148. Сулима, Сергій. Чернівці: Бібліотека оголосила збір книжок для 

передачі ЗСУ [Електронний ресурс] : у Чернівецькій обласній [універсальній 

науковій] бібліотеці імені Михайла Івасюка триває акція зі збору сучасних 

українськомовних книжок для воїнів / Сергій Сулима // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 16.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/165243. 

 Див. № 79, 199. 

 

                                                           
1 Розпочався проєкт з підтримки бібліотек України від благодійного фонду [Електронний ресурс] // 

Децентралізація : [портал]. 2022. 8 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 11.07.2022. 

https://decentralization.gov.ua/news/15191?page=2. 

http://www.golos.com.ua/news/166053
https://chytomo.com/luhanska-oblasna-biblioteka-pereikhala-zi-starobilska-do-cherkas/
https://chytomo.com/luhanska-oblasna-biblioteka-pereikhala-zi-starobilska-do-cherkas/
https://litukraina.com.ua/2022/07/03/u-kropivnickomu-obgovorili-poeziju-bez-ukrittja-i-literaturu-v-umovah-vijni/
https://litukraina.com.ua/2022/07/03/u-kropivnickomu-obgovorili-poeziju-bez-ukrittja-i-literaturu-v-umovah-vijni/
http://www.golos.com.ua/news/165243
https://decentralization.gov.ua/news/15191?page=2
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Публічні бібліотеки. Централізовані бібліотечні системи 

Міські бібліотеки 

149. Бедзір, Василь. У новому форматі [Електронний ресурс] : як змінилося 

життя районної книгозбірні у Тячеві на Закарпатті : [про роботу Публічної 

бібліотеки Тячівської міської ради]  / Василь Бедзір // Уряд. кур’єр : [інтернет-

версія]. – 2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

28.07.2022. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-novomu-formati/. 

 Див. № 56. 

Селищні та сільські бібліотеки 

150. У Локачах [(Волинська обл.) у публічній бібліотеці] відбулася 

презентація часопису «Пам’ятки України» [присвяченого 10-й річниці відкриття 

Затурцівського меморіального музею Вʼячеслава Липинського] [Електронний 

ресурс] // Район Культура : [сайт]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 04.07.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/526734-u-lokachakh-vidbulasya-prezentatsiya-

chasopisu-pamyatki-ukraini. 

Бібліотеки для дітей та юнацтва 

151. У Ковелі [(Волинська обл.) у Парку культури і відпочинку ім. Лесі 

Українки працівники бібліотеки для дітей] організували літературну локацію 

«Наше місто у просторі і часі» [Електронний ресурс] // Волин. новини : інформ. 

агентство : [сайт]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 06.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/u-koveli-orhanizuvaly-literaturnu-lokatsiiu-

nashe-misto-u-prostori-i-chasi/. 

Див. № 45. 

Публічні бібліотеки ОТГ 

152. Стражник, Людмила. Івано-Франківськ: Бібліотекарі популяризують 

читання у дворах [Електронний ресурс] / Людмила Стражник // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 26.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/news/165936. 

Про ініціативу бібліотекарів Івано-Франківської територіальної громади 

щодо проведення різноманітних заходів у дворах, парках та скверах, а також 

на дитячих майданчиках та місцях активного водного відпочинку. 
 

Основні напрями діяльності бібліотек 

 

Формування бібліотечних фондів (комплектування, обробка, збереження) 

Див. № 66, 68, 74, 79. 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-novomu-formati/
https://kultura.rayon.in.ua/news/526734-u-lokachakh-vidbulasya-prezentatsiya-chasopisu-pamyatki-ukraini
https://kultura.rayon.in.ua/news/526734-u-lokachakh-vidbulasya-prezentatsiya-chasopisu-pamyatki-ukraini
https://www.volynnews.com/news/all/u-koveli-orhanizuvaly-literaturnu-lokatsiiu-nashe-misto-u-prostori-i-chasi/
https://www.volynnews.com/news/all/u-koveli-orhanizuvaly-literaturnu-lokatsiiu-nashe-misto-u-prostori-i-chasi/
http://www.golos.com.ua/news/165936
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Читання 

153. Ампілогова, Анастасія. Де шукати українські книжки за кордоном: 

перелік країн та локацій [Електронний ресурс] / Анастасія Ампілогова // bit.ua : 

[онлайн-журн.]. – 2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 19.07.2022. 

https://bit.ua/2022/07/de-shukaty-ukrayinski-knyzhky-za-kordonom-perelik-krayin-

ta-lokatsij/. 

154. Дутка, Юлія. Додатки для книголюбів: читати, слухати, ділитися 

враженнями, обговорювати [Електронний ресурс] / Юлія Дутка // Тиктор медіа : 

[онлайн-вид.]. – 2022. – 27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.07.2022. 

https://tyktor.media/polytsia/dobirka/dodatky-dlia-knyholiubiv/. 

Огляд українських (і не тільки) мобільних додатків для читання та 

слухання книжок, а також ведення щоденників прочитаного. 

Див. № 96. 
 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. КНИГОЗНАВСТВО. 

КНИГОВИДАВНИЧА СПРАВА 

155. Балинський, Ігор. «Російські книги – зайві коліщатка у велосипеді 

українського книжкового ринку» – видавці і книготорговці розповідають про 

книжкові закони [Електронний ресурс] / Ігор Балинський, Юлія Лактіонова, Ігор 

Зарудко, Катерина Іванова ; [розмовляла] Д. Гуцалюк / LiRoom: блог про нову 

укр. музику : [сайт]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 15.07.2022. 

https://liroom.com.ua/books/ukrainian-books-withous-russia/. 

Засновник видавництва «Човен» (м. Львів), директорка видавництва 

Yakaboo Publishing (м. Київ), директор всеукраїнської мережі книгарень 

«Книголенд» та засновниця незалежної книгарні «Книжковий Лев» про те, як 

саме схвалені Верховною Радою України закони про стимулювання 

книготорговельної та видавничої сфери в Україні (№ 7459 і № 6287) вплинуть 

на індустрію, чи дійсно сприятимумь зростанню популярності української книги 

та на що чекати вже нині.   
156. Іванова, Катерина.«Першу книгарню відкрили в іншому місті за 600 

км, другу – під час війни»: історія «Книжкового Лева» [Електронний ресурс] / 

Катерина Іванова, Олександр Рябчук, Іванна Лішневець ; [спілкувалася]  

М. Хемій // Тиктор медіа : [онлайн-вид.]. – 2022. – 22 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.07.2022. 

https://tyktor.media/polytsia/knyzhkovyi_biznes/booklion/. 

Власники книгарні «Книжковий Лев» про історію її відкриття у м. Львові, 

чим заклад відрізнявся від інших книгарень, як наважилися відкрити книгарню-

кав’ярню в м. Києві під час повномасштабної війни.  

157. Книжковий ринок в Україні впав у 3-4 рази – видавець [Електронний 

ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://bit.ua/author/anastasia-ampilogova/
https://bit.ua/author/anastasia-ampilogova/
https://bit.ua/2022/07/de-shukaty-ukrayinski-knyzhky-za-kordonom-perelik-krayin-ta-lokatsij/
https://bit.ua/2022/07/de-shukaty-ukrayinski-knyzhky-za-kordonom-perelik-krayin-ta-lokatsij/
https://tyktor.media/polytsia/dobirka/dodatky-dlia-knyholiubiv/
https://liroom.com.ua/books/ukrainian-books-withous-russia/
https://tyktor.media/polytsia/knyzhkovyi_biznes/booklion/
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https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3523872-knizkovij-rinok-v-ukraini-vpav-u-

34-razi-vidavec.html. 

Наведено розповідь в ефірі національного марафону новин засновника і 

генерального директора харківського видавництва «Ранок» В. Круглова про 

роботу видавництв під час війни. 

158. Красовицький, Олександр. Олександр Красовицький: «Україна буде 

європейським тигром на світовому книжковому ринку» [Електронний ресурс] / 

Олександр Красовицький ; [інтерв’ю вели] С. Кошкіна, К. Білаш // LB.ua : [сайт]. – 

2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

29.07.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/28/524432_oleksandr_krasovitskiy_ukraina.html. 

Власник та генеральний  директор видавництва «Фоліо» (м. Харків) про 

зміни в українській книжковій сфері, виклики, які спричинила війна,  а також 

нові можливості, які зараз відкриваються для української книжки в Європі. 

159. Мартинов, Антон. Антон Мартинов: про «книжкові» закони та що 

змінить заборона імпорту російських книг [Електронний ресурс] / Антон 

Мартинов ; [розмовляв] В. Дяченко // Суспільне. Культура : [сайт]. – 2022. –  

5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.07.2022. 

https://suspilne.media/259755-anton-martinov-pro-knizkovi-zakoni-ta-so-zminit-

zaborona-importu-rosijskih-knig/. 

Книговидавець про законопроєкти № 6287 і № 7459, ухвалені Верховною 

Радою України 19 червня ц. р., та перспективи українського книжкового ринку.  
160. Мартинов, Антон. Що відбувається з українською книгою в умовах 

війни. Розповідають видавці [Електронний ресурс] / Антон Мартинов, Юлія 

Орлова, Анастасія Нікітіна, Світлана Павелецька ; [записав] М. Лівін // The 

Village Україна : [сайт]. – 2022. – 30 черв. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 01.07.2022. 

https://www.the-village.com.ua/village/culture/cultural-question/327627-scho-z-

vidavnichim-rinkom. 

Власник видавництва «Лабораторія» (м. Київ), генеральна директорка 

видавництва Vivat (м. Харків), виконавча директорка видавництва «Наш 

Формат» (м. Київ) і співзасновниця видавництва «Книголав» (м. Київ) про 

роботу видавництв в умовах війни. 

161. Одного разу в Голлівуді. Українське видавництво [«А-ба-ба-га-ла-ма-

га», м. Київ] випустило перший роман [«Одного разу в Голлівуді» 

американського кінорежисера] Квентіна Тарантіно [Електронний ресурс] // 

Новое время : [інтернет-журн.]. – 2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 27.07.2022. 

https://nv.ua/ukr/art/ukrajinske-vidavnictvo-vipustilo-pershiy-roman-kventina-

tarantino-foto-50258895.html. 

162. Орлова, Юлія. 50% книг, які продавалися в Україні до війни, були 

російською мовою. Чи вирішено зараз проблему? [Електронний ресурс] / Юлія 

Орлова // Новое время : [інтернет-версія]. – 2022. – 4 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3523872-knizkovij-rinok-v-ukraini-vpav-u-34-razi-vidavec.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3523872-knizkovij-rinok-v-ukraini-vpav-u-34-razi-vidavec.html
https://lb.ua/culture/2022/07/28/524432_oleksandr_krasovitskiy_ukraina.html
https://suspilne.media/259755-anton-martinov-pro-knizkovi-zakoni-ta-so-zminit-zaborona-importu-rosijskih-knig/
https://suspilne.media/259755-anton-martinov-pro-knizkovi-zakoni-ta-so-zminit-zaborona-importu-rosijskih-knig/
https://www.the-village.com.ua/village/culture/cultural-question/327627-scho-z-vidavnichim-rinkom
https://www.the-village.com.ua/village/culture/cultural-question/327627-scho-z-vidavnichim-rinkom
https://nv.ua/ukr/art/ukrajinske-vidavnictvo-vipustilo-pershiy-roman-kventina-tarantino-foto-50258895.html
https://nv.ua/ukr/art/ukrajinske-vidavnictvo-vipustilo-pershiy-roman-kventina-tarantino-foto-50258895.html
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https://biz.nv.ua/ukr/experts/knigi-rosiyskoyu-v-ukrajini-yak-peremozhe-

ukrajinomovniy-kontent-ostanni-novini-50253937.html. 

Допис генеральної директорки видавництва Vivat (м. Харків) про ухвалення 

Верховною Радою України законопроєктів (№ 7459 і № 6287), що передбачають 

заборону імпорту та  поширення видавничої продукції з РФ, Білорусі та 

тимчасово окупованих територій та стимулюють розвиток українського 

книговидання і книгорозповсюдження.  

Див. № 23, 24, 25, 38, 115. 

 

Проєкт «Українським дітям – українську книгу!» 

163. Для українських дітей за кордоном передали майже 200 тисяч книжок 

[Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво книговидання : 

[портал]. – 2022. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

26.07.2022. 

https://chytomo.com/dlia-ukrainskykh-ditej-za-kordonom-peredaly-majzhe-200-

tysiach-knyzhok/. 

Дані про кількість переданих  книжок у межах благодійної акції 

«Українським дітям – українську книгу!».   

164. Найбільша наукова бібліотека Хорватії отримала добірку українських 

книжок [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. –  

22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3534478-najbilsa-naukova-biblioteka-

horvatii-otrimala-dobirku-ukrainskih-knizok.html. 

Про передання Національній та університетській бібліотеці м. Загреба 

(Хорватія) добірки українських книжок у межах проєкту, початок формування 

бібліотеки української книги в Хорватії та заплановані заходи з популяризації 

української мови в хорватському середовищі.  

165. Українські видавництва зібрали майже мільйон книг для дітей-

переселенців [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. – 2022. 

– 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3533402-ukrainski-vidavnictva-zibrali-

majze-miljon-knig-dla-ditejpereselenciv.html. 

Про реалізацію цього проєкту, започаткованого Держкомтелерадіо 

спільно з Офісом Президента України та МКІПУ, а також проєктів «Книжки 

без кордонів» (здійснюється під патронатом першої леді О. Зеленської, спільно 

з МКІПУ, МЗС України та Укр. інститутом книги), та «Українські книжкові 

полички», який також ініційований О. Зеленською спільно з МКІПУ, МЗС, УІК 

разом з посольствами України за кордоном. 
 

Український інститут книги 

Див. № 66, 165. 

Міжнародне співробітництво 

166. Два українських видавництва отримали гранти в рамках програми ЄС 

«Креативна Європа» [Електронний ресурс] : Irbis Comics зі Львова планує видати 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/knigi-rosiyskoyu-v-ukrajini-yak-peremozhe-ukrajinomovniy-kontent-ostanni-novini-50253937.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/knigi-rosiyskoyu-v-ukrajini-yak-peremozhe-ukrajinomovniy-kontent-ostanni-novini-50253937.html
https://chytomo.com/dlia-ukrainskykh-ditej-za-kordonom-peredaly-majzhe-200-tysiach-knyzhok/
https://chytomo.com/dlia-ukrainskykh-ditej-za-kordonom-peredaly-majzhe-200-tysiach-knyzhok/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3534478-najbilsa-naukova-biblioteka-horvatii-otrimala-dobirku-ukrainskih-knizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3534478-najbilsa-naukova-biblioteka-horvatii-otrimala-dobirku-ukrainskih-knizok.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3533402-ukrainski-vidavnictva-zibrali-majze-miljon-knig-dla-ditejpereselenciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3533402-ukrainski-vidavnictva-zibrali-majze-miljon-knig-dla-ditejpereselenciv.html
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три серії європейських коміксів, а київське «Видавництво» – швейцарські, 

фламандські та словенські твори // Детектор медіа : [інтернет-вид.]. – 2022. –  

27 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2022. 

https://detector.media/infospace/article/201351/2022-07-27-dva-ukrainskykh-

vydavnytstva-otrymaly-granty-v-ramkakh-programy-ies-kreatyvna-ievropa/. 

167. У Польщі зібрали понад $100 тисяч для допомоги українським 

видавництвам [Електронний ресурс] // Читомо: культура читання і мистецтво 

книговидання : [портал]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 15.07.2022. 

https://chytomo.com/u-polshchi-zibraly-ponad-100-tysiach-dlia-dopomohy-

ukrainskym-vydavnytstvam/. 

Наведено перелік видавництв, які отримають грантову підтримку від 

Фонду загального читання (Польща).  

168. Хемій, Мар’яна. House of Europe запускає безплатний курс із 

книжкового маркетингу [Електронний ресурс] : учасниками можуть стати 

представники й представниці книжкової індустрії України. Курс відбуватиметься 

онлайн / Мар’яна Хемій // Тиктор медіа : [онлайн-вид.]. – 2022. – 20 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://tyktor.media/novyny/house-of-europe-book-marketing/. 

Про курс, його мету, програму та лекторів.  
 

Книговидавнича справа в інших країнах 

169. Ізраїль охопила мода на українську літературу: пара ентузіастів видає 

її на івриті [Електронний ресурс] // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2022. –  

11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2022.  

https://litgazeta.com.ua/news/izrail-okhopyla-moda-na-ukrainsku-literaturu-para-

entuziastiv-vydaie-ii-na-ivryti/. 

Про видавничий проєкт «Немала» подружжя А. Бартова та Н. Тимків, що  

передбачає переклад, видавництво та розповсюдження української прози в 

Ізраїлі, та ізраїльської – в Україні. 
 

МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО. ЗАПОВІДНИКИ 

170. Росіяни понівечили майно Музею ткацтва [с. Обуховичі] на Київщині 

й викрали частину експонатів [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 26 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 28.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3537133-rosiani-ponivecili-majno-muzeu-

tkactva-na-kiivsini-j-vikrali-castinu-eksponativ.html. 

171. Стражник, Людмила. Віночок етнографічних родзинок [Електронний 

ресурс] : для підняття духу сплели в єдиний національний стрій жіночі народні 

костюми всіх регіонів Великої України / Людмила Стражник // Голос України : 

[інтернет-версія]. – 2022. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 20.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/article/362401. 

https://detector.media/infospace/article/201351/2022-07-27-dva-ukrainskykh-vydavnytstva-otrymaly-granty-v-ramkakh-programy-ies-kreatyvna-ievropa/
https://detector.media/infospace/article/201351/2022-07-27-dva-ukrainskykh-vydavnytstva-otrymaly-granty-v-ramkakh-programy-ies-kreatyvna-ievropa/
https://chytomo.com/u-polshchi-zibraly-ponad-100-tysiach-dlia-dopomohy-ukrainskym-vydavnytstvam/
https://chytomo.com/u-polshchi-zibraly-ponad-100-tysiach-dlia-dopomohy-ukrainskym-vydavnytstvam/
https://tyktor.media/novyny/house-of-europe-book-marketing/
https://litgazeta.com.ua/news/izrail-okhopyla-moda-na-ukrainsku-literaturu-para-entuziastiv-vydaie-ii-na-ivryti/
https://litgazeta.com.ua/news/izrail-okhopyla-moda-na-ukrainsku-literaturu-para-entuziastiv-vydaie-ii-na-ivryti/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3537133-rosiani-ponivecili-majno-muzeu-tkactva-na-kiivsini-j-vikrali-castinu-eksponativ.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3537133-rosiani-ponivecili-majno-muzeu-tkactva-na-kiivsini-j-vikrali-castinu-eksponativ.html
http://www.golos.com.ua/article/362401
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Про вечір «Етнографічні родзинки регіонів Великої України в 

національному строї», організований Крихівецьким історико-етнографічним 

музеєм Івано-Франківської ОТГ та Музеєм етнографії та екології 

Карпатського краю у м. Яремче (Івано-Франківська обл.).  

172. Шевченко романтичний і мотивуючий – показали цифрову колекцію 

пам’ятників митцю [Електронний ресурс] // Газ. по-українськи: [інтернет-

версія]. – 2022. – 6 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

11.07.2022. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_sevchenko-romantichnij-i-motivuyuchij-pokazali-

cifrovu-kolekciyu-pam-yatnikiv-mitcyu/1099102. 

Про цифрову колекцію фото пам’ятників Т. Шевченку в Україні та за 

кордоном, яку збирає Нац. музей Тараса Шевченка (м. Київ). 

173. Шукають «мапу пригод Шевченка» – у київському [Національному] 

музеї [Тараса Шевченка] відновили програму для дітей [Електронний ресурс] // 

Газ. по-українськи : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_sukayut-mapu-prigod-sevchenka-u-kiyivskomu-

muzeyi-vidnovili-programu-dlya-ditej/1098947. 
 Див. № 19, 39, 47, 112, 150. 

 

Новації у музеях, заповідниках і закладах музейного типу 

174. Стародрук [«Служебник»], виданий у 1734 році в Почаєві, перевели у 

цифровий формат у Рівному  [Електронний ресурс] : [про оцифрування памʼятки, 

а також інші оцифровані стародруки у фондах Рівненського обласного 

краєзнавчого музею] // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 12 лип. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.07.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/120722-starodruk-vydanyy-u-1734-roci-v-pochayevi-

perevely-u-cyfrovyy-format-u-rivnomu1. 
 

Міжнародне співробітництво 

175. «Війна: фотодокументація з північних околиць Києва у період з 5 по 

16 квітня 2022 року» [Електронний ресурс] // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. – 

2022. – 4 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://poglyad.tv/viyna-fotodokumentaciya-z-pivnichnih-okolic-kiieva-u-period-z-5-

po-16-kvitnya-2022-roku-article. 

Про міжнародну співпрацю Нац. музею історії України у Другій світовій 

війні (м. Київ), зокрема фотовиставку «Війна: фотодокументація з північних 

околиць Києва у період з 5 по 16 квітня 2022 року», що була презентована в м. 

Стокгольмі за підтримки Нац. архіву Швеції спільно з Королівською 

                                                           
1 Татаренко, Ольга. У музеї в Рівному з’явилася цифрова копія першої книги [«Служебник»], яку видала друкарня 

Почаївської лаври [1734 року] [Електронний ресурс] / Ольга Татаренко // Суспільне. Новини : [сайт]. 2022. 11 

лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 12.07.2022. 

https://suspilne.media/259201-u-muzei-v-rivnomu-zavilasa-cifrova-kopia-persoi-knigi-aku-vidala-drukarna-pocaivskoi-

lavri/. 

https://gazeta.ua/articles/culture/_sevchenko-romantichnij-i-motivuyuchij-pokazali-cifrovu-kolekciyu-pam-yatnikiv-mitcyu/1099102
https://gazeta.ua/articles/culture/_sevchenko-romantichnij-i-motivuyuchij-pokazali-cifrovu-kolekciyu-pam-yatnikiv-mitcyu/1099102
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_sukayut-mapu-prigod-sevchenka-u-kiyivskomu-muzeyi-vidnovili-programu-dlya-ditej/1098947
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_sukayut-mapu-prigod-sevchenka-u-kiyivskomu-muzeyi-vidnovili-programu-dlya-ditej/1098947
https://day.kyiv.ua/uk/news/120722-starodruk-vydanyy-u-1734-roci-v-pochayevi-perevely-u-cyfrovyy-format-u-rivnomu
https://day.kyiv.ua/uk/news/120722-starodruk-vydanyy-u-1734-roci-v-pochayevi-perevely-u-cyfrovyy-format-u-rivnomu
https://poglyad.tv/viyna-fotodokumentaciya-z-pivnichnih-okolic-kiieva-u-period-z-5-po-16-kvitnya-2022-roku-article
https://poglyad.tv/viyna-fotodokumentaciya-z-pivnichnih-okolic-kiieva-u-period-z-5-po-16-kvitnya-2022-roku-article
https://suspilne.media/259201-u-muzei-v-rivnomu-zavilasa-cifrova-kopia-persoi-knigi-aku-vidala-drukarna-pocaivskoi-lavri/
https://suspilne.media/259201-u-muzei-v-rivnomu-zavilasa-cifrova-kopia-persoi-knigi-aku-vidala-drukarna-pocaivskoi-lavri/
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бібліотекою, а також про візит очільниці департаменту реставрації  архіву  

Й. Фріс-Маркевич в Україну. 

176. Гєльмінтінов, Андрій. У Лебедині відкрили міжнародну виставку 

мейларту до ювілею Давида Бурлюка [Електронний ресурс] / Андрій 

Гєльмінтінов // SumyToday : [портал]. – 2022. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 25.07.2022. 

https://sumy.today/news/culture/30379-u-lebedyni-vidkryly-mizhnarodnu-vystavku-

meilartu-do-iuvileiu-davyda-burliuka.html. 

Про міжнародну виставку мейларту (вид образотворчого мистецтва, що 

застосовує поштові матеріали (марки, конверти, листівки), як засіб візуалізації 

творчості) «Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk», 

організовану Лебединським худож. музеєм ім. Б. Руднєва (Сумська обл.) та 

сумською мережею артлокацій. До 140-річчя від дня народження українського 

художника-футуриста, теоретика мистецтва та поета Д. Бурлюка (1882–

1967).  

177. Головій, Оксана. Аби музейний простір став доступнішим: волинські 

музейники переймали досвід польських колег [Електронний ресурс] / Оксана 

Головій // Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 12 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 13.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/aby-muzeynyy-prostir-stav-dostupnishym-

volynski-muzeynyky-pereymaly-dosvid-polskykh-koleh/. 

Про українсько-польський проєкт «Музеї прикордоння – простір для 

інтеркультурного діалогу», який реалізується Волинським краєзнавчим музеєм 

(м. Луцьк) та Регіональним музеєм у м. Стальова Воля (Підкарпатське 

воєводство Республіки Польща). Проєкт передбачає надання музейним 

об’єктам інклюзивності для розширення доступу до них маломобільних груп 

населення. Йдеться також про дводенний тренінг для волинських і польських 

музейників у м. Стальова Воля. 

178. Україномовний аудіогід запрацював у Музеї Королівського палацу [м. 

Геделле] в Угорщині [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. 

– 2022. – 12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

13.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3527278-ukrainomovnij-audiogid-

zapracuvav-u-muzei-korolivskogo-palacu-v-ugorsini.html. 

Див. № 187. 
 

Організація та управління в галузі музейної справи 

179. Добряк, Анастасія. Музей на честь сталінського письменника 

Горького на Полтавщині офіційно став літературно-краєзнавчим [Електронний 

ресурс] / Анастасія Добряк // Укр. літ. газ. : [інтернет-версія]. – 2022. – 13 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2022.  

https://litgazeta.com.ua/news/muzej-na-chest-stalinskoho-pysmennyka-horkoho-na-

poltavshchyni-ofitsijno-stav-literaturno-kraieznavchym/. 

https://sumy.today/news/culture/30379-u-lebedyni-vidkryly-mizhnarodnu-vystavku-meilartu-do-iuvileiu-davyda-burliuka.html
https://sumy.today/news/culture/30379-u-lebedyni-vidkryly-mizhnarodnu-vystavku-meilartu-do-iuvileiu-davyda-burliuka.html
https://www.volynnews.com/news/all/aby-muzeynyy-prostir-stav-dostupnishym-volynski-muzeynyky-pereymaly-dosvid-polskykh-koleh/
https://www.volynnews.com/news/all/aby-muzeynyy-prostir-stav-dostupnishym-volynski-muzeynyky-pereymaly-dosvid-polskykh-koleh/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3527278-ukrainomovnij-audiogid-zapracuvav-u-muzei-korolivskogo-palacu-v-ugorsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3527278-ukrainomovnij-audiogid-zapracuvav-u-muzei-korolivskogo-palacu-v-ugorsini.html
https://litgazeta.com.ua/news/muzej-na-chest-stalinskoho-pysmennyka-horkoho-na-poltavshchyni-ofitsijno-stav-literaturno-kraieznavchym/
https://litgazeta.com.ua/news/muzej-na-chest-stalinskoho-pysmennyka-horkoho-na-poltavshchyni-ofitsijno-stav-literaturno-kraieznavchym/
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 Про перейменування музею та створення робочої групи з формування 

концепції нової експозиції Мануйлівського літературно-краєзнавчого музею 

(Козельщинський р-н, Полтавська обл.). 

Див. № 71. 
 

Основні напрями діяльності музеїв, заповідників, закладів 

музейного типу 

Музейні фонди 

180. Марків, Наталка. Каску [загиблого воїна, громадського активіста] 

Романа Ратушного передали до Музею Майдану [Електронний ресурс]  

/ Наталка Марків // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 19 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69196/. 

Про поповнення фонду Нац. меморіального комплексу Героїв Небесної 

Сотні – Музею Революції Гідності (м. Київ). 

181. На Прикарпатті до музею повернули видання «Діяння Апостолів», 

втрачене 70 років тому [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 21.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3533710-na-prikarpatti-do-muzeu-

povernuli-vidanna-dianna-apostoliv-vtracene-70-rokiv-tomu.html. 

Про передання Нац. музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття 

(м. Коломия, Івано-Франківська обл.) науковцем О. Єгрешієм книги «Діяння 

Апостолів» (1784 р.), яку вважали втраченою. 
 

Виставкова діяльність, експозиції 

182. Асадчєва, Тетяна. Планета Українців та ватники-прибульці: 

столичний музей презентує оригінальний артпроєкт [Електронний ресурс]  / 

Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 20 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69213/. 

Виставка «Дослідження майбутнього або реальність війни у зворотній 

перспективі» художника А. Клименка  у Нац. музеї медицини України (м. Київ).  

183. Асадчева, Тетяна. Столичний музей [Національний музей 

українського народного декоративного мистецтва] представляє виставку до 100-

річчя [майстрині декоративного розпису] Марфи Тимченко [Електронний 

ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 16 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69067/. 

184. З легендарним півником із Бородянки. У Києві [Національному музеї 

українського народного декоративного мистецтва] відкрилась виставка 

«Український Фенікс. Васильківська майоліка» [Електронний ресурс] // Новое 

время : [інтернет-версія]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 05.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69196/
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3533710-na-prikarpatti-do-muzeu-povernuli-vidanna-dianna-apostoliv-vtracene-70-rokiv-tomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3533710-na-prikarpatti-do-muzeu-povernuli-vidanna-dianna-apostoliv-vtracene-70-rokiv-tomu.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69213/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69067/
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https://nv.ua/ukr/art/u-kiyevi-vidkrilas-vistavka-z-legendarnim-pivnikom-iz-

borodyanki-foto-50253692.html1. 

185. Катаєва, Марія. Від українських героїв до Бориса Джонсона: у столиці 

представили роботи Романа Бончука [Електронний ресурс]  / Марія Катаєва // 

Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 25.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68532/. 

Виставка «Свобода духу нам дана Творцем» художника Р. Бончука у 

Музейно-виставковому центрі «Музей історії міста Києва». 

186. Катаєва, Марія. Подорож у Давній Київ: у музеї [Музейно-

виставковому центрі «Музей історії міста Києва»] проводять тематичні зустрічі 

[Електронний ресурс] : у межах виставки «Made in Kyiv. Археологія 

повсякдення» проходять лекції та воркшопи, присвячені стародавньому місту 

/ Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 16 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69049/. 

187. Катаєва, Марія. У київському музеї [Національному музеї історії 

України у Другій світовій війні] презентували виставку про ленд-ліз [«Ленд-ліз. 

Перезавантаження»]: фото [Електронний ресурс] : [про відкриття виставки, 

створеної у партнерстві з Бібліотекою Конгресу та Національним управлінням 

архівів та документації США, Генштабом ЗСУ, та її експонати] / Марія Катаєва // 

Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 9 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 12.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68785/2. 

188. «Кобзар» це й культурна стіна, що захищає нас у цивілізаційній війні 

з Росією [Електронний ресурс] // Газ. по-українськи : [інтернет-версія]. – 2022. – 

14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 17.07.2022. 

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_kobzar-ce-j-kulturna-stina-scho-

zahischaye-nas-u-civilizacijnij-vijni-z-rosiyeyu/1100557. 

Виставка плакатів «Шевченко: 4.5.0» у Нац музеї Тараса Шевченка (м. 

Київ). 

189. Козирєва, Тетяна. «Пресвята Богородиця», «Святий Миколай», «Cвята 

Варвара», «Тайна вечеря» та інші [Електронний ресурс] : у Львові представили 

виставку хатньої подільської ікони / Тетяна Козирєва // День : [інтернет-версія]. – 

2022. – 23 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата 

звернення: 25.07.2022. 

                                                           
1 Андрєєва, Вікторія. Не лише півник з Бородянки: у Києві [Національному музеї українського народного 

декоративного мистецтва] проходить виставка Васильківської майоліки [Електронний ресурс] / Вікторія 

Андрєєва // Укр. правда : [сайт]. 2022. 3 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 04.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/3/249395/. 
2 Кравченко, Олександр. У Києві [Національному музеї історії України у Другій світовій війні] відкрилась 

виставка «Ленд-ліз. Перезавантаження» [Електронний ресурс] : крім предметів із фондів самого музею та 

американських експозицій, на виставці представлено артефакти, надані Генштабом ЗСУ / Олександр Кравченко 

// LB.ua : [сайт]. 2022. 8 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 11.07.2022. 

https://lb.ua/society/2022/07/08/522620_kiievi_vidkrilas_vistavka.html. 

https://nv.ua/ukr/art/u-kiyevi-vidkrilas-vistavka-z-legendarnim-pivnikom-iz-borodyanki-foto-50253692.html
https://nv.ua/ukr/art/u-kiyevi-vidkrilas-vistavka-z-legendarnim-pivnikom-iz-borodyanki-foto-50253692.html
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68532/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69049/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68785/
https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_kobzar-ce-j-kulturna-stina-scho-zahischaye-nas-u-civilizacijnij-vijni-z-rosiyeyu/1100557
https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_kobzar-ce-j-kulturna-stina-scho-zahischaye-nas-u-civilizacijnij-vijni-z-rosiyeyu/1100557
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/3/249395/
https://lb.ua/society/2022/07/08/522620_kiievi_vidkrilas_vistavka.html
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https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/presvyata-bogorodycya-svyatyy-mykolay-

cvyata-varvara-tayna-vecherya-ta-inshi. 

Відкриття експозиції «Дивосвіт подільської ікони» із колекції художника, 

мецената В. Козюка у Нац. музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.  

190. Косова, Ольга. У київському музеї показують вишиванки українських 

майстринь [Електронний ресурс] / Косова Ольга // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. 

– 2022. – 24 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

25.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69373/. 

Виставка «Вишиванка. Традиції та рефлексії» майстринь О. Ковтун,  

Г. Лук’яненко, А. Мельникової у Нац. музеї літератури України (м. Київ). 

191. Новий релігійний артпроєкт українських митців стартував в Івано-

Франківську [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.08.2022. 

https://risu.ua/novij-religijnij-art-proekt-ukrayinskih-mitciv-startuvav-v-ivano-

frankivsku_n131206. 

Про учасників відкриття в Івано-Франківському краєзнавчому музеї 

виставкового артпроєкту «Бог між нами! Переможемо разом!» та 

представлені твори.  

192. Острог [Рівненська обл.]: у Музеї книги та друкарства відкрилася 

виставка плакатів «Всі слова тепер носять військову форму» [Музею типографії 

Одеси «Літери в місті»] [Електронний ресурс] // Район. Історія : [інтернет-вид.]. 

– 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

02.08.2022. 

https://history.rayon.in.ua/news/532346-ostrog-u-muzei-knigi-ta-drukarstva-

vidkrilasya-vistavka-plakativ-vsi-slova-teper-nosyat-viyskovu-formu. 

193. Пленерні полотна виставили у скансені [Електронний ресурс] // 

Новини Закарпаття : [інтернет-версія]. – 2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

http://novzak.uz.ua/news/plenerni-polotna-vystavyly-u-skanseni/. 

Виставка «Це моя земля, це моя країна – Україна!» в Закарпатському музеї 

народної архітектури та побуту (м. Ужгород). До Дня скорботи і вшанування 

жертв війни в Україні. 

194. Самченко, Валентина. У Києві відкрилась виставка робіт 

організаторів-художників десятої бієнале історичного живопису / Валентина 

Самченко // Україна молода : [інтернет-версія]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 29.07.2022. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3814/2006/168228/. 

Виставка «Неспалима. З глибини століть. Незборима» художників  

О. Мельника, О. Солов’я та В. Корчинського в Нац. музеї літератури України (м. 

Київ). До Дня Української Державності. 

195. У [історичному] музеї Володимира [Волинська обл.] розгорнули 

виставку до 130 річниці від дня народження [культурного діяча, лікаря, 

краєзнавця та релігієзнавця, церковного композитора й борця за українізацію 

https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/presvyata-bogorodycya-svyatyy-mykolay-cvyata-varvara-tayna-vecherya-ta-inshi
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/presvyata-bogorodycya-svyatyy-mykolay-cvyata-varvara-tayna-vecherya-ta-inshi
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69373/
https://risu.ua/novij-religijnij-art-proekt-ukrayinskih-mitciv-startuvav-v-ivano-frankivsku_n131206
https://risu.ua/novij-religijnij-art-proekt-ukrayinskih-mitciv-startuvav-v-ivano-frankivsku_n131206
https://history.rayon.in.ua/news/532346-ostrog-u-muzei-knigi-ta-drukarstva-vidkrilasya-vistavka-plakativ-vsi-slova-teper-nosyat-viyskovu-formu
https://history.rayon.in.ua/news/532346-ostrog-u-muzei-knigi-ta-drukarstva-vidkrilasya-vistavka-plakativ-vsi-slova-teper-nosyat-viyskovu-formu
http://novzak.uz.ua/news/plenerni-polotna-vystavyly-u-skanseni/
https://umoloda.kyiv.ua/number/3814/2006/168228/


42 

православної церкви] Арсена Річинського [1892–1956] [Електронний ресурс] // 

Волин. новини : інформ. агентство : [сайт]. – 2022. – 27 черв. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 01.07.2022. 

https://www.volynnews.com/news/all/u-muzeyi-volodymyra-rozhornuly-vystavku-

do-130-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia-arsena-richynskoho/. 

196. У Коломиї стартувала виставка «Намолене небо» [Електронний 

ресурс] // Галичина : [інтернет-версія]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 06.07.2022. 

https://galychyna.if.ua/2022/07/05/u-kolomiyi-startuvala-vistavka-namolene-nebo/. 

Про відкриття у Музеї писанкового розпису у м. Коломиї (Івано-

Франківська обл.) виставки «Намолене небо» творів на духовну тематику, 

створених художниками із Прикарпаття, Львівщини, Тернопілля й 

Закарпаття1. 

197. У Львові відкрили унікальну виставку картин Марії Примаченко 

[Електронний ресурс] : 89 картин української художниці Марії Примаченко 

презентували сьогодні під час виставки у Національному музеї у Львові ім.  

А. Шептицького // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 27 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/467528-u-lvovi-vidkryly-unikalnu-vystavku-kartyn-marii-

prymachenko. 

198. Ковальчук, Надя. У Музеї [сучасного українського мистецтва] 

Корсаків [м. Луцьк] відкрили виставку [«Світ, коли мене ще не було, і світ, коли 

мене вже не буде»] художника Ростислава Котерліна [Електронний ресурс] / 

Надя Ковальчук // Район Культура : [інтернет-вид.]. – 2022. – 23 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.07.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/531320-u-muzei-korsakiv-proyshlo-vidkrittya-

vistavki-khudozhnika-rostislava-koterlina. 

Див. № 12, 14, 17, 37, 175, 176. 

 

Видавнича діяльність музейних закладів 

199. Посічанський, Михайло. Усі музеї й галереї – в одному альманасі 

[Електронний ресурс] / Михайло Посічанський // Галичина : [інтернет-версія]. – 

2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://galychyna.if.ua/analytic/usi-muzeyi-y-galereyi-v-odnomu-almanasi/. 

Презентація краєзнавчо-музейного, мистецького альманаху «Музеї і 

галереї» (засновники: Товариство письменників і журналістів ім. І. Франка, обл. 

організація НСКрУ, Івано-Франківський історико-меморіальний музей Олекси 

Довбуша та Літературний музей Прикарпаття) в Івано-Франківській ОУНБ ім. 

І. Франка. 

 

                                                           
1 Ясінська, Оксана. Під покровом намоленого неба [Електронний ресурс] / Оксана Ясінська // Галичина : 

[інтернет-версія]. 2022. 20 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 20.07.2022. 

https://galychyna.if.ua/analytic/pid-pokrovom-namolenogo-neba/. 

https://www.volynnews.com/news/all/u-muzeyi-volodymyra-rozhornuly-vystavku-do-130-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia-arsena-richynskoho/
https://www.volynnews.com/news/all/u-muzeyi-volodymyra-rozhornuly-vystavku-do-130-richnytsi-vid-dnia-narodzhennia-arsena-richynskoho/
https://galychyna.if.ua/2022/07/05/u-kolomiyi-startuvala-vistavka-namolene-nebo/
https://wz.lviv.ua/news/467528-u-lvovi-vidkryly-unikalnu-vystavku-kartyn-marii-prymachenko
https://wz.lviv.ua/news/467528-u-lvovi-vidkryly-unikalnu-vystavku-kartyn-marii-prymachenko
https://kultura.rayon.in.ua/news/531320-u-muzei-korsakiv-proyshlo-vidkrittya-vistavki-khudozhnika-rostislava-koterlina
https://kultura.rayon.in.ua/news/531320-u-muzei-korsakiv-proyshlo-vidkrittya-vistavki-khudozhnika-rostislava-koterlina
https://galychyna.if.ua/analytic/usi-muzeyi-y-galereyi-v-odnomu-almanasi/
https://galychyna.if.ua/analytic/pid-pokrovom-namolenogo-neba/
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Колекціонування 

 Див. № 189. 

 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

200. Алфьоров, Олександр. Олександр Алфьоров: «Крим і південь України 

завжди грабувався російськими археологами» [Електронний ресурс] / Олександр 

Алфьоров // Суспільне. Культура : [сайт]. – 2022. – 20 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата звернення: 21.07.2022. 

https://suspilne.media/262053-oleksandr-alforov-krim-i-pivden-ukraini-zavzdi-

grabuvavsa-rosijskimi-arheologami/. 

Історик про незаконні розкопки у тимчасово окупованому Криму, чорну 

археологію та шкоду від цих дій. 

201. Асадчева, Тетяна. Окупанти знищили унікальні мозаїчні панно 

[«Дерево життя» та «Боривітер»] Алли Горської у Маріуполі [Донецька обл.] 

[Електронний ресурс] / Тетяна Асадчева // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 

23 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69306/1. 

202. Загородній, Михайло. Скільки культурних пам’яток в Україні 

зруйнували росіяни: у Мінкульті [Міністерстві культури та інформаційної 

політики України] назвали цифру [станом на 22 липня] [Електронний ресурс] / 

Михайло Загородній // Укр. правда : [інтернет-вид.]. – 2022. – 22 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/22/249678/. 

203. Катаєва, Марія. Про пошкоджені окупантами пам’ятки можна 

повідомити через чатбот [Електронний ресурс] : це важливо для дистанційного 

моніторингу стану нерухомих пам’яток на всій території України / Марія 

Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/69197/. 

204. Рафальський, Іван. Герб на фортечній стіні [Електронний ресурс] / 

Іван Рафальський // Голос України : [інтернет-версія]. – 2022. – 16 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2022. 

http://www.golos.com.ua/article/362295. 

Про історію пам’ятки національного значення поч. ХІХ ст. – Палацу-

садиби родини Курісів (с. Курісове, Одеська обл.), діяльність Благодійного фонду 

ім. І. Куріса з відновлення та реставрації палацу. 

205. Савченко, Ярослава. Злочини проти культури: що каже міжнародне 

право про відповідальність Росії за знищену спадщину? [Електронний ресурс]/ 

                                                           
1Див. також: У [тимчасово захопленому російськими військами] Маріуполі [Донецька обл.] внаслідок обстрілів 

зруйновані мозаїки Алли Горської [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-платформа]. 2022. 22 лип. Назва 

з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 22.07.2022. https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3534448-u-

mariupoli-vnaslidok-obstriliv-zrujnovani-mozaiki-alli-gorskoi.html. 

 

https://suspilne.media/262053-oleksandr-alforov-krim-i-pivden-ukraini-zavzdi-grabuvavsa-rosijskimi-arheologami/
https://suspilne.media/262053-oleksandr-alforov-krim-i-pivden-ukraini-zavzdi-grabuvavsa-rosijskimi-arheologami/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69306/
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/22/249678/
https://vechirniy.kyiv.ua/news/69197/
http://www.golos.com.ua/article/362295
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3534448-u-mariupoli-vnaslidok-obstriliv-zrujnovani-mozaiki-alli-gorskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3534448-u-mariupoli-vnaslidok-obstriliv-zrujnovani-mozaiki-alli-gorskoi.html
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Ярослава Савченко, Тимур Короткий // LB.ua : [сайт]. – 2022. – 29 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/29/524561_zlochini_proti_kulturi_shcho_kazhe.html. 

Експерти з міжнародного права про ключові моменти міжнародного 

права щодо захисту культурної спадщини та культурних цінностей під час 

збройного конфлікту. Зокрема проаналізовано, які саме приписи порушує Росія, 

які є засоби компенсації заподіяної шкоди, та що можна зробити вже зараз для 

повернення культурних цінностей України.  

206. У острова Зміїний є і культурне значення – Ткаченко [Електронний 

ресурс] // Дзеркало тижня. Україна : [інтернет-версія]. – 2021. – 3 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 5.07.2022.  

https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-ostrova-zmijinij-je-i-kulturne-znachennja-

tkachenko.html. 

Наведено допис міністра культури та інформаційної політики  

України О. Ткаченка в Telegram про те, що «Культурний шар острова Зміїний» 

занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка 

археології національного значення та об’єкт культурної спадщини, який є 

витвором зниклої цивілізації. 

Див. № 87, 102, 103, 105, 110, 129. 
 

Сучасний стан роботи з охорони культурної спадщини 

207. Бортництво Київщини внесли в Національний перелік нематеріальної 

культурної спадщини (фото) [Електронний ресурс] // Моя Київщина : [портал]. – 

2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://mykyivregion.com.ua/news/bortnictvo-kiyivshhini-vnesli-v-nacionalnii-

perelik-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini-foto. 

208. Доротич, Марія. Вокзальні скульптури захистять від бомбардувань 

[Електронний ресурс] : якщо від ворожих ракет постраждає якась із пам’яток 

міста Лева, є шанси, що реставрацію профінансує ЮНЕСКО / Марія Доротич // 

Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 19 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 20.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/466245-vokzalni-skulpturi-zakhistyat-vid-bombarduvan. 

Наведено розповідь начальниці Управління охорони історичного 

середовища Львівської міськради Л. Онищенко про заходи, спрямовані на захист 

об’єктів культурної спадщини міста. 

209. «Коляду на Майзлях» [– міжнародний різдвяний фестиваль] та 

гуцульську бриндзю внесли до [Національного] переліку нематеріальної 

культурної спадщини [Електронний ресурс] // Галичина : [інтернет-версія]. – 

2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 08.07.2022. 

https://galychyna.if.ua/2022/07/08/kolyadu-na-mayzlyah-ta-gutsulsku-brindzyu-

vnesli-do-pereliku-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini/. 

210. МКІП [Міністерство культури та інформаційної політики України] 

поповнило Національний перелік нематеріальної культурної спадщини України 

ще на 21 елемент [Електронний ресурс] // Уряд. курʼєр : [інтернет-версія]. – 2022. – 

8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 11.07.2022. 

https://lb.ua/culture/2022/07/29/524561_zlochini_proti_kulturi_shcho_kazhe.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-ostrova-zmijinij-je-i-kulturne-znachennja-tkachenko.html
https://zn.ua/ukr/CULTURE/u-ostrova-zmijinij-je-i-kulturne-znachennja-tkachenko.html
https://mykyivregion.com.ua/news/bortnictvo-kiyivshhini-vnesli-v-nacionalnii-perelik-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini-foto
https://mykyivregion.com.ua/news/bortnictvo-kiyivshhini-vnesli-v-nacionalnii-perelik-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini-foto
https://wz.lviv.ua/news/466245-vokzalni-skulpturi-zakhistyat-vid-bombarduvan
https://galychyna.if.ua/2022/07/08/kolyadu-na-mayzlyah-ta-gutsulsku-brindzyu-vnesli-do-pereliku-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini/
https://galychyna.if.ua/2022/07/08/kolyadu-na-mayzlyah-ta-gutsulsku-brindzyu-vnesli-do-pereliku-nematerialnoyi-kulturnoyi-spadshhini/
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https://ukurier.gov.ua/uk/news/mkip-popovnilo-nacionalnij-perelik-nematerialnoyi-/. 

211. Соломоплетіння та кримськотатарські страви: нематеріальною 

культурною спадщиною України визнали нові елементи [Електронний ресурс] / 

Діана Кречетова // Укр. правда : [інтернет-вид.]. – 2022. – 26 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/26/249730/. 

Про внесення до Національного переліку нематеріальної культурної 

спадщини України нових елементів: «Традиція соломоплетіння у Турійській 

громаді Волинської обл.»; «Практика та культурний контекст приготування 

„чіберек” та „янтик” – традиційних страв кримських татар»; «„Сливовий 

леквар” – традиція приготування та культура споживання на Закарпатті»1.  

Див. № 41. 

Реставраційні роботи 

212. На Львівщині [с. Зарудці за участі фахівців  Національного інституту 

польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка»] завершують 

реставрацію давнього дерев’яного собору [Преображення Господнього, 

зведеного 1787 р.] [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба 

України : [портал]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 02.08.2022. 

https://risu.ua/na-lvivshchini-zavershuyut-restavraciyu-davnogo-derevyanogo-

soboru_n131178. 

Див. № 204, 213. 

Міжнародне співробітництво 

213. Катаєва, Марія. Реставрація Андріївської церкви [м. Київ] отримала 

престижну європейську премію [European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 

2022 р., що фінансується за програмою ЄС «Креативна Європа», у категорії 

«Охорона культурної спадщини та її адаптивне повторне використання»] 

[Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 

1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2022.  

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68421/2. 

214. Козирєва, Тетяна. Міжнародні організації допомагатимуть зберегти 

історичну спадщину на Львівщині [Електронний ресурс] / Тетяна Козирєва // 

День : [інтернет-версія]. – 2022. – 14 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 15.07.2022. 

                                                           
1Див. також: Волинське соломоплетіння внесли до списку культурної спадщини України [Електронний ресурс] : 

Міністерство культури та інформаційної політики України включило до Національного переліку нематеріальної 

культурної спадщини України три нові елементи / [Волинська обласна рада] // Волинь-нова : [інтернет-версія]. 

2022. 28 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 29.07.2022. 

https://www.volyn.com.ua/news/221755-volynske-solomopletinnia-vnesly-do-spysku-kulturnoi-spadshchyny-ukrainy. 
2 Див. також: Кудряшова, Вікторія. Проєкт реставрації Андріївської церкви переміг на європейському конкурсі 

культурної спадщини [European Heritage Awards] [Електронний ресурс] : [за повідомленням Міністерства 

культури та інформаційної політики України] / Вікторія Кудряшова // The Village Україна : [сайт]. 2022. 30 черв. 

Назва з екрана. Текст. і граф. дані. Дата звернення: 01.07.2022. 

https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/327685-proekt-restavratsiyi-andriyivskoyi-tserkvi-

peremig-na-evropeyskomu-konkursi-kulturnoyi-spadschini. 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/mkip-popovnilo-nacionalnij-perelik-nematerialnoyi-/
https://life.pravda.com.ua/culture/2022/07/26/249730/
https://risu.ua/na-lvivshchini-zavershuyut-restavraciyu-davnogo-derevyanogo-soboru_n131178
https://risu.ua/na-lvivshchini-zavershuyut-restavraciyu-davnogo-derevyanogo-soboru_n131178
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68421/
https://www.volyn.com.ua/news/221755-volynske-solomopletinnia-vnesly-do-spysku-kulturnoi-spadshchyny-ukrainy
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/327685-proekt-restavratsiyi-andriyivskoyi-tserkvi-peremig-na-evropeyskomu-konkursi-kulturnoyi-spadschini
https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/327685-proekt-restavratsiyi-andriyivskoyi-tserkvi-peremig-na-evropeyskomu-konkursi-kulturnoyi-spadschini
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https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/mizhnarodni-organizaciyi-dopomagatymut-

zberegty-istorychnu-spadshchynu-na. 

Про зустріч керівника Львівської обласної військової адміністрації 

 М. Козицького, директора департаменту архітектури та розвитку 

містобудування  Львівської ОВА О. Василько з керівником програми з надання 

першої допомоги культурній спадщині у час кризи ICCROM А. Тандон, 

президентом ICOMOS Т. Патрісіо та віцепрезидентом ICOMOS Зейнеп Гюль 

Унал з метою налагодження співпраці у сфері збереження культурної спадщини 

Львівщини у воєнний час. 

215. У Польщі [м. Замость] представили культурну спадщину Луцька 

[Електронний ресурс] // Район Культура : [інтернет-вид.]. – 2022. – 28 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 02.08.2022. 

https://kultura.rayon.in.ua/news/532212-u-polshchi-predstavili-kulturnu-spadshchinu-

lutska. 

Про презентацію делегацією департаменту культури Луцької міськради 

культурної спадщини краю у межах Програми транскордонного 

співробітництва ЄС, зокрема, представлено проєкти «Спільна культурна 

спадщина: відродження фольклору українсько-польського прикордоння» та 

«Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 

спадщини».   

216. Члени Ради Безпеки ООН [на засіданні за Арріа-формулою на тему 

«Знищення культурної спадщини як наслідок російської агресії проти України»] 

визнають дії Росії такими, що спрямовані на знищення культурної спадщини 

українців [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – 

Дата звернення: 18.07.2022. 

https://risu.ua/chleni-radi-bezpeki-oon-viznayut-diyi-rosiyi-takimi-shcho-

spryamovani-na-znishchennya-kulturnoyi-spadshchini-ukrayinciv_n130916. 

 Див. № 103, 212. 

Співпраця з ЮНЕСКО 

217. Делегація ЮНЕСКО відвідала Офіс Кримської платформи 

[Електронний ресурс] : [основною темою обговорення стала ситуація в 

тимчасово окупованому Криму, зокрема нищення пам’яток культури (у тому 

числі кримськотатарського народу)] // День : [інтернет-версія]. – 2022. – 10 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.07.2022. 

https://day.kyiv.ua/uk/news/100722-delegaciya-yunesko-vidvidala-ofis-krymskoyi-

platformy. 

218. Катаєва, Марія. Гастрономічна перемога: український борщ внесли до 

культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс] / Марія Катаєва // Вечір. 

Київ : [інтернет-версія]. – 2022. – 1 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 3.07.2022. 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/68459/. 

Про внесення на V позачерговому засіданні Міжурядового комітету з 

охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІПУ елементу 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/mizhnarodni-organizaciyi-dopomagatymut-zberegty-istorychnu-spadshchynu-na
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/mizhnarodni-organizaciyi-dopomagatymut-zberegty-istorychnu-spadshchynu-na
https://kultura.rayon.in.ua/news/532212-u-polshchi-predstavili-kulturnu-spadshchinu-lutska
https://kultura.rayon.in.ua/news/532212-u-polshchi-predstavili-kulturnu-spadshchinu-lutska
https://risu.ua/chleni-radi-bezpeki-oon-viznayut-diyi-rosiyi-takimi-shcho-spryamovani-na-znishchennya-kulturnoyi-spadshchini-ukrayinciv_n130916
https://risu.ua/chleni-radi-bezpeki-oon-viznayut-diyi-rosiyi-takimi-shcho-spryamovani-na-znishchennya-kulturnoyi-spadshchini-ukrayinciv_n130916
https://day.kyiv.ua/uk/news/100722-delegaciya-yunesko-vidvidala-ofis-krymskoyi-platformy
https://day.kyiv.ua/uk/news/100722-delegaciya-yunesko-vidvidala-ofis-krymskoyi-platformy
https://vechirniy.kyiv.ua/news/68459/
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«Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО. 

219. Україна домовилася з ЮНЕСКО про співпрацю у збереженні 

культурної спадщини [Електронний ресурс] // Укрінформ : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 11.07.2022. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3524996-ukraina-domovilasa-z-unesko-pro-

spivpracu-u-zberezenni-kulturnoi-spadsini.html. 

З допису міністра культури та інформаційної політики України  

О. Ткаченка у Telegram про результати зустрічі з делегацією Секретаріату 

ЮНЕСКО. 

220. ЮНЕСКО підтримуватиме діджиталізацію культури в Україні 

[Електронний ресурс] // Уряд. курʼєр : [інтернет-версія]. – 2022. – 13 лип. – Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 16.07.2022.  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yunesko-pidtrimuvatime-didzhitalizaciyu-kulturi-v-/. 

Про основні напрями роботи МКІПУ з діджиталізації сфери культури в 

умовах війни та підтримку ЮНЕСКО у реалізації проєктів, спрямованих на 

виявлення та документування військових злочинів проти культурної спадщини 

України, збереження та захисту культурної спадщини України, розвитку 

спроможності профільних українських інституцій та організацій, а також 

синхронізації проєктів у напрямку цифрової трансформації культурної 

спадщини та інтероперабельності платформ, та ін. питання, що розглядалися 

під час зустрічі у МКІПУ з делегацією Секретаріату ЮНЕСКО1.  
 

РЕЛІГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

221. В УГКЦ [Українській греко-католицькій церкві] опублікували 

підсумковий Комунікат Синоду єпископів 2022 року [7–15 липня у м. Перемишлі 

(Польща)] [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2022. – 17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – 

Дата звернення: 18.07.2022. 

https://risu.ua/v-ugkc-opublikuvali-pidsumkovij-komunikat-sinodu-yepiskopiv-2022-

roku_n130908. 

222. В Україну приїхала делегація австрійського єпископату [Електронний 

ресурс] : [про візит] // RISU: Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 

11 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 12.07.2022. 

https://risu.ua/v-ukrayinu-priyihala-delegaciya-avstrijskogo-yepiskopatu_n130783. 

223. Горєвой, Дмитро. Місцеві заборони УПЦ (МП) не працюють. Чому і 

що каже закон України? [Електронний ресурс] / Дмитро Горєвой // Радіо Свобода : 

[сайт]. – 2022. – 10 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.07.2022. 

                                                           
1 Культура в діджиталі: розповідаємо про цифрову платформу управління спадщиною (Інфографіка) 

[Електронний ресурс] // Інформ. агенція «Погляд» : [сайт]. 2022. 12 лип. Назва з екрана. Текст. і граф. дані, 

відеозапис. Дата звернення: 12.07.2022. 

https://poglyad.tv/kultura-v-didzhitali-rozpovidaiemo-pro-cifrovu-platformu-upravlinnya-spadshchinoyu-infografika-

article. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3524996-ukraina-domovilasa-z-unesko-pro-spivpracu-u-zberezenni-kulturnoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3524996-ukraina-domovilasa-z-unesko-pro-spivpracu-u-zberezenni-kulturnoi-spadsini.html
https://www.ukrinform.ua/tag-unesko
https://www.ukrinform.ua/tag-unesko
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yunesko-pidtrimuvatime-didzhitalizaciyu-kulturi-v-/
https://risu.ua/v-ugkc-opublikuvali-pidsumkovij-komunikat-sinodu-yepiskopiv-2022-roku_n130908
https://risu.ua/v-ugkc-opublikuvali-pidsumkovij-komunikat-sinodu-yepiskopiv-2022-roku_n130908
https://risu.ua/v-ukrayinu-priyihala-delegaciya-avstrijskogo-yepiskopatu_n130783
https://poglyad.tv/kultura-v-didzhitali-rozpovidaiemo-pro-cifrovu-platformu-upravlinnya-spadshchinoyu-infografika-article
https://poglyad.tv/kultura-v-didzhitali-rozpovidaiemo-pro-cifrovu-platformu-upravlinnya-spadshchinoyu-infografika-article
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https://www.radiosvoboda.org/a/upts-mp-viyna-zakon/31936219.html. 

Наведено рекомендації релігієзнавця органам місцевої влади щодо 

прийняття рішень, які б мали правові наслідки для громад УПЦ МП. 

224. Грищук, Роман. Роман Грищук: Українці у час випробувань війною 

повинні об’єднатися [Електронний ресурс] / Роман Грищук ; [спілкувався]  

А. Ісак // Погляд : [інтернет-вид.]. – 2022. – 8 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 09.07.2022. 

https://pogliad.ua/news/interview/roman-grischuk-ukrayinci-u-chas-viprobuvan-

viynoyu-povinni-obednatisya-425465. 

Настоятель храму святої княгині Ольги ПЦУ у смт Глибока (Чернівецька 

обл.) про ставлення священників УПЦ МП до російсько-української війни, 

використання можливостей мережі Інтернет для спілкування з людьми, роль 

священника на передовій, перехід парафій із Московського патріархату до ПЦУ 

та необхідність передання верхнього монастиря Києво-Печерської лаври ПЦУ. 

225. Ґудзяк, Борис. Владика Борис Ґудзяк: Українцям випала доля лікувати 

Росію від патології [Електронний ресурс] / Борис Гудзяк ; розмовляв А. Сайчук // 

Твоє місто : [сайт]. – 2022. – 7 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.07.2022. 

https://tvoemisto.tv/exclusive/ukraintsyam_vypala_dolya_likuvaty_rosiyu_vid_patol

ogii_borys_gudzyak_pro_viynu_i_rol_ukraintsiv_134532.html. 

Митрополит Укр. греко-католицької церкви, голова Філадельфійської 

архиєпархії в США, президент Укр. католицького університету (м. Львів) про 

те, чому Росія розпочала війну проти України, плани Папи Римського Франциска 

відвідати Москву, українських політичних лідерів  і як українцям витримати 

важкий шлях попри виснаження, втому і зневіру. 

226. Державна служба з етнополітики [та свободи совісті] роз’яснила, який 

статус нині має УПЦ МП [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. 

служба України : [портал]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 26.07.2022. 

https://risu.ua/derzhavna-sluzhba-z-etnopolitiki-rozyasnila-yakij-status-nini-maye-

upc-mp_n131103. 

227. Жоден справжній мусульманин не може служити в армії РФ – 

звернення шейхів [Електронний ресурс] // Духовний фронт України : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 20 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 21.07.2022. 

https://df.news/2022/07/20/zhoden-spravzhnij-musulmanyn-ne-mozhe-sluzhyty-

armii-rf-zvernennia-dukhovnykh-lideriv-musulman/. 

Про звернення духовних лідерів мусульман стосовно заяви імамів Росії 

щодо джихаду проти України.   

228. Здоровило, Тарас. Позбавити московського патріарха Кирила 

[Гундяєва] престолу – Священний синод [Православної церкви України] 

звернувся до [Вселенського Патріарха] Варфоломія / Тарас Здоровило // Україна 

молода : [інтернет-версія]. – 2022. – 28 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 29.07.2022. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168249/. 

https://www.radiosvoboda.org/a/upts-mp-viyna-zakon/31936219.html
https://pogliad.ua/news/interview/roman-grischuk-ukrayinci-u-chas-viprobuvan-viynoyu-povinni-obednatisya-425465
https://pogliad.ua/news/interview/roman-grischuk-ukrayinci-u-chas-viprobuvan-viynoyu-povinni-obednatisya-425465
https://tvoemisto.tv/exclusive/ukraintsyam_vypala_dolya_likuvaty_rosiyu_vid_patologii_borys_gudzyak_pro_viynu_i_rol_ukraintsiv_134532.html
https://tvoemisto.tv/exclusive/ukraintsyam_vypala_dolya_likuvaty_rosiyu_vid_patologii_borys_gudzyak_pro_viynu_i_rol_ukraintsiv_134532.html
https://risu.ua/derzhavna-sluzhba-z-etnopolitiki-rozyasnila-yakij-status-nini-maye-upc-mp_n131103
https://risu.ua/derzhavna-sluzhba-z-etnopolitiki-rozyasnila-yakij-status-nini-maye-upc-mp_n131103
https://df.news/2022/07/20/zhoden-spravzhnij-musulmanyn-ne-mozhe-sluzhyty-armii-rf-zvernennia-dukhovnykh-lideriv-musulman/
https://df.news/2022/07/20/zhoden-spravzhnij-musulmanyn-ne-mozhe-sluzhyty-armii-rf-zvernennia-dukhovnykh-lideriv-musulman/
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/168249/
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229. Митрополит Епіфаній передав автомобілі українським воїнам 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2022. – 21 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

21.07.2022. 

https://risu.ua/mitropolit-epifanij-peredav-avtomobili-ukrayinskim-

voyinam_n131002. 

Про передання Предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм 

захисникам Батьківщини автомобілів, придбаних за сприяння УПЦ США, а 

також вантажу гуманітарної допомоги. 

230. Міжнародна мережа науковців[-богословів, релігієзнавців, істориків, 

соціологів релігії, які є представниками різних конфесій, або ж не мають 

конфесійної приналежності,] закликала позбавити РПЦ членства у Всесвітній 

Раді Церков : [про зміст листа та обставини його написання] [Електронний 

ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 27 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 28.07.2022. 

https://risu.ua/mizhnarodna-merezha-naukovciv-zaklikala-pozbaviti-rpc-chlenstva-u-

vsesvitnij-radi-cerkov_n131140. 

231. На Хмельниччині вимагають законодавчо заборонити діяльність УПЦ 

МП [Електронний ресурс] // RISU : Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2022. – 2 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 04.07.2022. 

https://risu.ua/na-hmelnichchini-vimagayut-zakonodavcho-zaboroniti-diyalnist-upc-

mp_n130586. 

Про хід круглого столу на тему «Позиції і дії громадян Хмельниччини у 

становленні в Україні Помісної Церкви» у приміщенні Хмельницької міської ради. 

232. П’ятидесятники розпочали українізацію церковного життя у 

російськомовних регіонах [Електронний ресурс] / [сайт «Християни для 

України»] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 24 лип. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 26.07.2022. 

https://risu.ua/pyatidesyatni-rozpochali-ukrayinizaciyu-cerkovnogo-zhittya-u-

rosijskomovnih-regionah_n131095. 

Про рішення Комітету Укр. церкви християн віри євангельської про 

перехід на українську для частини помісних церков у регіонах поширення 

російської  мови. Це стосуватиметься використання державної мови під час 

богослужінь, Біблії українською мовою замість російського синодального 

перекладу тощо. 

233. Росія не захищає, а компрометує релігійні цінності, – Предстоятель 

ПЦУ у Лондоні [Електронний ресурс] // RISU: Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2022. – 5 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

06.07.2022. 

https://risu.ua/rosiya-ne-zahishchaye-a-komprometuye-religijni-cinnosti---

predstoyatel-pcu-u-londoni_n130646. 

Наведено тези виступу Предстоятеля ПЦУ Епіфанія на конференції з 

питань свободи релігії у м. Лондоні (Велика Британія). 

234. Священнослужителі ПЦУ та УПЦ МП підписали Декларацію 

порозуміння [Електронний ресурс] : [про першу неформальну зустріч 

https://risu.ua/mitropolit-epifanij-peredav-avtomobili-ukrayinskim-voyinam_n131002
https://risu.ua/mitropolit-epifanij-peredav-avtomobili-ukrayinskim-voyinam_n131002
https://risu.ua/mizhnarodna-merezha-naukovciv-zaklikala-pozbaviti-rpc-chlenstva-u-vsesvitnij-radi-cerkov_n131140
https://risu.ua/mizhnarodna-merezha-naukovciv-zaklikala-pozbaviti-rpc-chlenstva-u-vsesvitnij-radi-cerkov_n131140
https://risu.ua/na-hmelnichchini-vimagayut-zakonodavcho-zaboroniti-diyalnist-upc-mp_n130586
https://risu.ua/na-hmelnichchini-vimagayut-zakonodavcho-zaboroniti-diyalnist-upc-mp_n130586
https://risu.ua/pyatidesyatni-rozpochali-ukrayinizaciyu-cerkovnogo-zhittya-u-rosijskomovnih-regionah_n131095
https://risu.ua/pyatidesyatni-rozpochali-ukrayinizaciyu-cerkovnogo-zhittya-u-rosijskomovnih-regionah_n131095
https://risu.ua/rosiya-ne-zahishchaye-a-komprometuye-religijni-cinnosti---predstoyatel-pcu-u-londoni_n130646
https://risu.ua/rosiya-ne-zahishchaye-a-komprometuye-religijni-cinnosti---predstoyatel-pcu-u-londoni_n130646
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представників духовенства УПЦ МП та ПЦУ у Софії Київській, подано текст 

Декларації порозуміння, погодженої за результатами зустрічі 5 липня 2022 р.] // 

RISU: Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 7 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2022. 

https://risu.ua/svyashchennosluzhiteli-pcu-ta-upc-mp-pidpisali-deklaraciyu-

porozuminnya_n130678.1 

235. Стамбульська конвенція несе гендерну ідеологію: Рада християн 

Одещини звернулась до Президента України [щодо денонсації Закону про 

ратифікацію Стамбульської конвенції] [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-

інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 25 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 27.07.2022. 

https://risu.ua/stambulska-konvenciya-nese-gendernu-ideologiyu-rada-hristiyan-

odeshchini-zvernulas-do-prezidenta-ukrayini_n131105. 

236. У ЗСУ призначили головного армійського рабина [ним став Гілель 

Коен] [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : 

[портал]. – 2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.07.2022. 

https://risu.ua/u-zsu-priznachili-golovnogo-armijskogo-rabina_n130935. 

237. Уперше оприлюднено офіційний текст оновленого статуту УПЦ (МП) 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2022. – 17 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

18.07.2022. 

https://risu.ua/upershe-oprilyudneno-oficijnij-tekst-onovlenogo-statutu-upc-

mp_n130910. 

238. У роковини Волинської трагедії ігумен ПЦУ [Никодим (Смілий)] 

побував на богослужінні в [римо-]католицькому соборі [Апостолів Петра й 

Павла] Луцька [Електронний ресурс] // Духовний фронт України : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 13 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 14.07.2022. 

https://df.news/2022/07/13/u-rokovyny-volynskoi-trahedii-ihumen-ptsu-pobuvav-na-

bohosluzhinni-v-katolytskomu-sobori-lutska/. 

239. У селі [Соловіївка, Брусилівського р-ну] Житомирської області 

відбудували церкву ПЦУ, яка згоріла два роки тому [Електронний ресурс] / 

[Житомирсько-Овруцька єпархія ПЦУ] // Житомир.info : [сайт]. – 2022. – 1 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 03.07.2022. 

https://www.zhitomir.info/news_208423.html. 

240. Харківська єпархія ПЦУ продовжує допомагати українським 

військовим [Електронний ресурс] // Духовний фронт України : [інтернет-

платформа]. – 2022. – 12 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 13.07.2022. 

                                                           
1 Див. також: У Києві відбулась перша неформальна зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ МП [Електронний ресурс] 

: [про хід та учасників зустрічі] // RISU: Релігійно-інформ. служба України : [портал]. 2022. 5 лип. Назва з екрана. 

Текст. і граф. дані. Дата звернення: 06.07.2022.  

https://risu.ua/u-kiyevi-vidbualas-persha-neformalna-zustrich-duhovenstva-pcu-ta-upc-mp_n130657. 

https://risu.ua/svyashchennosluzhiteli-pcu-ta-upc-mp-pidpisali-deklaraciyu-porozuminnya_n130678
https://risu.ua/svyashchennosluzhiteli-pcu-ta-upc-mp-pidpisali-deklaraciyu-porozuminnya_n130678
https://risu.ua/stambulska-konvenciya-nese-gendernu-ideologiyu-rada-hristiyan-odeshchini-zvernulas-do-prezidenta-ukrayini_n131105
https://risu.ua/stambulska-konvenciya-nese-gendernu-ideologiyu-rada-hristiyan-odeshchini-zvernulas-do-prezidenta-ukrayini_n131105
https://risu.ua/u-zsu-priznachili-golovnogo-armijskogo-rabina_n130935
https://risu.ua/upershe-oprilyudneno-oficijnij-tekst-onovlenogo-statutu-upc-mp_n130910
https://risu.ua/upershe-oprilyudneno-oficijnij-tekst-onovlenogo-statutu-upc-mp_n130910
https://df.news/2022/07/13/u-rokovyny-volynskoi-trahedii-ihumen-ptsu-pobuvav-na-bohosluzhinni-v-katolytskomu-sobori-lutska/
https://df.news/2022/07/13/u-rokovyny-volynskoi-trahedii-ihumen-ptsu-pobuvav-na-bohosluzhinni-v-katolytskomu-sobori-lutska/
https://www.zhitomir.info/news_208423.html
https://risu.ua/u-kiyevi-vidbualas-persha-neformalna-zustrich-duhovenstva-pcu-ta-upc-mp_n130657
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https://df.news/2022/07/12/kharkivska-ieparkhiia-ptsu-prodovzhuie-dopomahaty-

ukrainskym-vijskovym/. 

Див. № 191. 

Зміна церковної юрисдикції 

241. Дорофтей, Олексій. Де колись московські попи правили, гарнізонний 

храм постав! [Електронний ресурс] : на території Дрогобицької ОТГ, на відміну 

від чотирьох інших розташованих у Дрогобицькому районі ОТГ, не залишилось 

православних парафій, які були б підпорядковані московській церкві / Олексій 

Дорофтей // Високий Замок : [інтернет-версія]. – 2022. – 6 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 07.07.2022. 

https://wz.lviv.ua/news/464253-de-kolys-moskovski-popy-pravyly-harnizonnyi-

khram-postav. 

Про рішення депутатів Дрогобицької ОТГ (Львівська обл.) щодо 

припинення на території громади діяльності усіх парафій Московського 

патріархату та їх перехід до громади ПЦУ. 

242. Лише 7 громад вийшли з УПЦ МП за минулий тиждень [11–17 липня] 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, відеозапис. – Дата 

звернення: 19.07.2022. 

https://risu.ua/lishe-7-gromad-vijshli-z-upc-mp-za-minulij-tizhden_n130944. 

243. Макар, Роман. Протоієрей Роман Макар: «Об’єднання не має 

відбуватись шляхом поглинання, краще – шляхом діалогу» [Електронний ресурс] : 

[інтерв’ю] / Роман Макар // 33-й канал : [сайт]. – 2022. – 3 лип. – Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://33kanal.com/news/186623.html. 

Протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму УПЦ (м. Вінниця) 

про ставлення парафіян до рішення травневого Архієрейського собору УПЦ МП, 

яким оголошено курс на відокремлення Української церкви від РПЦ і патріарха 

Кіріла, а також про відносини держави і церкви, підпорядкування кримських 

єпархій РПЦ, необхідність налагодження спілкування між представниками 

УПЦ МП та ПЦУ. 

244. На Хмельниччині від початку війни з УПЦ МП вийшли 166 громад 

[Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба України : [портал]. – 

2022. – 18 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

19.07.2022. 

https://risu.ua/na-hmelnichchini-vid-pochatku-vijni-z-upc-mp-vijshli-166-

gromad_n130937. 

245. Осадча, Яна. Мешканці Гостомеля [(Київська обл.) на зборах громади] 

підтримали перехід місцевої [Свято-Покровської] церкви із московського 

патріархату до ПЦУ [Електронний ресурс] / Яна Осадча // Укр. правда : [сайт].– 

2022.– 4 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 05.07.2022. 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/4/249413/. 

https://df.news/2022/07/12/kharkivska-ieparkhiia-ptsu-prodovzhuie-dopomahaty-ukrainskym-vijskovym/
https://df.news/2022/07/12/kharkivska-ieparkhiia-ptsu-prodovzhuie-dopomahaty-ukrainskym-vijskovym/
https://wz.lviv.ua/news/464253-de-kolys-moskovski-popy-pravyly-harnizonnyi-khram-postav
https://wz.lviv.ua/news/464253-de-kolys-moskovski-popy-pravyly-harnizonnyi-khram-postav
https://risu.ua/lishe-7-gromad-vijshli-z-upc-mp-za-minulij-tizhden_n130944
https://33kanal.com/news/186623.html
https://risu.ua/na-hmelnichchini-vid-pochatku-vijni-z-upc-mp-vijshli-166-gromad_n130937
https://risu.ua/na-hmelnichchini-vid-pochatku-vijni-z-upc-mp-vijshli-166-gromad_n130937
https://life.pravda.com.ua/society/2022/07/4/249413/
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246. Садомська, Леся. Релігійні громади України не повинні залежати від 

москви / Леся Садомська // Поділ. вісті : [інтернет-версія]. – 2022. – 14 лип. – 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.07.2022. 

http://pvisti.info/politics/10568-relihiini-hromady-ukrainy-ne-povynni-zalezhaty-vid-

moskvy. 

Про круглий стіл «Позиції і дії громадян Хмельниччини у становленні в 

Україні Помісної Церкви» у приміщенні Хмельницької міськради. 

247. Старообрядницька релігійна громада Чернівців вийшла з 

підпорядкування Московської митрополії [та забрала зі своєї назви та статуту 

будь-яку згадку про країну-агресора] [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-

інформ. служба України : [портал]. – 2022. – 22 лип. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 22.07.2022. 

https://risu.ua/starobryadnicka-religijna-gromada-chernivciv-vijshla-z-

pidporyakuvannya-moskovskoyi-mitropoliyi_n131045. 

248. УПЦ МП намагається до останнього судитись зі своїми колишніми 

парафіянами, які приєднуються до ПЦУ на Рівненщині [Електронний ресурс] // 

Духовний фронт України : [інтернет-платформа]. – 2022. – 13 лип. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 14.07.2022. 

https://df.news/2022/07/13/upts-mp-namahaietsia-do-ostannoho-sudytys-zi-svoimy-

kolyshnimy-parafiianamy-iaki-pryiednuiutsia-do-ptsu-na-rivnenshchyni/. 

Про наміри представників УПЦ МП судитись у Господарському суді м. 

Києва зі своїми колишніми вірянами, які проголосували за перехід до ПЦУ і 

перереєстрували Петропавлівську релігійну громаду в с. Хорів (Острозький р-н, 

Рівненська обл.). 

249. У ПЦУ закликають чиновників не блокувати добровільний вихід 

громад з Московського патріархату, – Заява [Київської митрополії Православної 

церкви України] [Електронний ресурс] // RISU. Релігійно-інформ. служба 

України : [портал]. – 2022. – 16 лип. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані, 

відеозапис. – Дата звернення: 18.07.2022. 

https://risu.ua/u-pcu-zaklikayut-chinovnikiv-ne-blokuvati-dobrovilnij-vihid-gromad-

z-moskovskogo-patriarhatu---zayava_n130885. 
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