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1. Алексеева И. «На воре и шапка горит!» Аваков нашел 

объяснение «российскому аресту» Маркива  [Электронный ресурс] / 

Ирина Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 11 дек. – Электрон. данные. 

Йдеться про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який брав 

активну участь у звільненні нацгвардійця Віталія Марківа з італійської 

в'язниці, бачить у заочному арешті українця в РФ визнання Кремля у спробі 

фальсифікувати його справу. Як написав А. Аваков у Twitter, «путінський 

режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи 

Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося - починає неприховане 

власне переслідування! Як кажуть в Росії: "На злодієві і шапка горить" 

Україна ніколи не залишить свого солдата». Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/363092-na-vore-i-shapka-gorit-avakov-nashel-obyasnenie-

rossijskomu-arestu-markiva 

2. Алексеева И. Нацгвардейца Виталия Маркива заочно 

арестовали в России  [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua : 

[веб-сайт]. – 2020. – 11 дек. – Электрон. данные. Йдеться про те, що 

нацгвардійця Віталія Марківа, який повернувся в Україну після 

виправдувального вироку в Італії, заочно заарештували в Росії. Як 

повідомило агентство «ТАСС» у своєму Telegram-каналі, за вбивство на 

Донбасі навесні 2014 року, В. Марківу було обрано запобіжний захід у вигляді 

утримання під вартою на два місяці з моменту його затримання або 

екстрадиції в Росію. Нагадано, що В. Марківа звинувачували у причетності 

до загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі та його перекладача, 

російського правозахисника Андрія Миронова. В Італії за це Марківа 
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засудили до 24 років ув'язнення. Українське слідство надало італійському 

суду декількох важливих свідків, свідчення яких довели невинність 

українського нацгвардійця. Крім того, українська сторона провела низку 

експертиз і слідчих експериментів на місці подій, які показали, що Марків не 

міг убити цих осіб. Текст: https://ukraine.fakty.ua/363078-nacgvardejca-vitaliya-

markiva-sobralis-arestovat-v-rossii 

3. Банний А. Анатолій Банний: ”Яка величезна сила в 

українців, якщо вони об’єднані високою ідеєю!” / Анатолій Банний ; 

спілкувалася Ганна Антипович // Полтав. думка. – 2021. – 7 січ. (№ 1). —     

С. 1, 5. Наведено інтерв’ю з волонтером, правозахисником, головою 

Полтавського обласного Товариства політв’язнів та репресованих 

Анатолієм Банним про його волонтерську діяльність та забезпечення 

українських воїнів. Зауважено, що Анатолій Банний намагався потрапити 

добровольцем у армію, але його не взяли, бо мав травму та операцію, однак 

його син воював у складі 53-ої окремої механізованої бригади Збройних Сил 

України (за роки війни пройшов від рядового до лейтенанта, командира 

мотопіхотного взводу). За словами Анатолія, ситуація із забезпеченням 

воїнів краща, ніж була у 2014 – 2016 рр., однак щодо інформаційної 

пропаганди, то прифронтові території «грузнуть», споживаючи російський 

інформаційний продукт.  

4. Безкоштовне харчування в закладах освіти дітей загиблих 

захисників: набув чинності закон [Електронний ресурс] // Юрид. газ. – 

2021. – 12 січ. — Електрон. дані.  Вказано, що з 1 січня 2021 року набув 

чинності Закон щодо безкоштовного харчування у закладах освіти дітей 

загиблих захисників України. Документ розширює перелік осіб, для яких 

Закон України ”Про освіту” та інші спеціальні закони передбачають 

безоплатне харчування. Відтепер органи державної влади та місцевого 

самоврядування, яким підпорядковуються державні та комунальні заклади 

дошкільної, загальної середньої, професійної чи фахової передвищої освіти, 

мають забезпечувати безоплатним харчуванням зокрема й дітей загиблих 
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героїв. Основне завдання цього Закону – підвищити рівень соціального 

захисту дітей, батьки яких загинули (пропали безвісти), померли, 

захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. 

Документ вносить відповідні зміни до Законів України ”Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ”Про професійну 

(професійно-технічну) освіту”, ”Про освіту”, ”Про дошкільну освіту”, 

”Про дитяче харчування”.  Текст: https://yur-

gazeta.com/golovna/bezkoshtovne-harchuvannya-v-zakladah-osviti-ditey-zagiblih-

zahisnikiv-nabuv-chinnosti-zakon.html 

5. Бесперстова О. «Судебное преследование генерала Назарова 

может праздновать только Россия»: авторитетные военные, эксперты и 

дипломаты США обратились к властям Украины с заявлением  

[Электронный ресурс] / Ольга Бесперстова // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 

11 янв. — Электрон. данные. Зазначено, що 11 січня 2021 року на прес-

конференції у Вашингтоні оприлюднено спільну заяву авторитетних 

військових, експертів і дипломатів про справу генерала Назарова (якого 

звинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, 

пов’язаних із терористичним актом - збиттям бойовиками у ніч з 13 на 14 

червня 2014 року над Луганськом літака Іл-76 МД), адресовану Президенту 

України, Парламенту, Верховному Суду і Раді національної безпеки і оборони 

(РНБО). Наведено повний текст цього документа під назвою «Заява 

занепокоєння щодо цивільної криміналізації рішень бойового командира і його 

вплив на безпеку і західну підтримку України». Після викладення фактів, у 

Заяві резюмовано: «… Пропонуємо, щоб Офіс Президента, Парламент, 

Верховний суд і РНБО: забезпечили ретельний розгляд цього питання на 

найвищому рівні, максимально враховуючи глибоку занепокоєність дуже 

багатьох високопоставлених і досвідчених бойових командирів України і, з 

огляду на заяву України про майбутнє членство у НАТО, переглянуте у 

світлі західної практики, скасували рішення 2010 року про перенесення 

кримінальної відповідальність щодо військовослужбовців із Міністерства 
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оборони України до Генеральної прокуратури з питань, пов'язаних із 

рішеннями, прийнятими у бойових умовах або іншим чином під час війни. Це 

справи, які слід розглядати у військовому трибуналі, за участю журі з 

досвідчених військовослужбовців; залишили генерала Назарова на свободі та 

призупинили будь-які інші заходи проти нього до завершення перегляду на 

найвищому рівні поводження з військовослужбовцями та практики цивільних 

вердиктів щодо них». У Заяві наголошено, що «судове переслідування 

генерала Назарова в Україні та криміналізація рішень бойового командира - 

це те, чому може радіти і що може святкувати тільки Росія". Текст: 

https://world.fakty.ua/365438-sudebnoe-presledovanie-generala-nazarova-mozhet-

prazdnovat-tolko-rossiya-avtoritetnye-voennye-eksperty-i-diplomaty-ssha-

obratilis-k-vlastyam-ukrainy-s-zayavleniem 

6. Богданов С. Г. Стратегічне проектування як механізм 

державного управління розвитком медичної реабілітації в Україні / С. Г. 

Богданов // Держава та регіони. Серія : Держ. упр. — 2019. — № 4. — С. 76-

81. Доведено доцільність використання методології стратегічного 

проектування для забезпечення ефективного становлення та розвитку 

системи медичної реабілітації в Україні. Наголошено, що процедура 

стратегічного проектування розвитку системи медичної реабілітації в 

Україні – це складний процес узгодження цілей, програмних документів, 

інтересів, ресурсів на основі використання проектного підходу та 

інструментарію планування, прогнозування, прийняття управлінських 

рішень. Текст: https://doi.org/10.32840/1813-3401-2019-4-13 

7. Військова служба — це його покликання  [Електронний 

ресурс]  // Голос України. – 2020. – 16 груд. (№ 233). – Електрон. дані. 

Йдеться про капітана Вадима Сінкевича, який проходить службу в зоні 

бойових дій на Сході України. Текст:  http://www.golos.com.ua/article/339773 

8. Віце-адмірал Сергій Гайдук: чи здолає кіборг ”Потьомкінські 

села” державної морської політики? [Електронний ресурс] // Крим. 
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світлиця. – 2020. – 25 груд. (№ 52). — Електрон. дані. Наведено коментарі 

віце-адмірала Сергія Гайдука щодо створення 14 грудня 2020 року вперше в 

історії парламентаризму незалежної України підкомітету з питань 

морської політики та морської безпеки на базі Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва на чолі з народним депутатом України Андрієм 

Шараськіним (учасник АТО, кіборг ДАПу). Наголошено, що створений 

підкомітет – це лише перший крок до формування архітектури системи 

управління державною морською політикою. Висловлено сподівання, що він 

стане нормативно-правовим генератором державного рівня з питань 

морської політики та морської безпеки.                 Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22871 

9. Вовк І. О. Ізоляція : таємні в’язниці Донбасу в оповідях 

врятованих від тортур та смерті / Ірина Вовк, Дар’я Бура. — Харків : 

Фоліо, 2020. — 345, [3] с. : іл. — Шифр зберігання в Бібліотеці :  А808691   

Зібрано спогади бранців донецьких і луганських підвалів, сумнозвісної 

”Ізоляції” та донбаських колоній – тих, кого вдалося обміняти 29 грудня 

2019 року. Про життя до і після окупації Донбасу, про жахи і тортури в 

полоні розповідають українські  військовики, журналісти, блогери, помічники 

військових, медики й місцеві мешканці.  

10. Гал И. МВД Украины пожаловалось в Интерпол на Следком 

России, объявивший Маркива в международный розыск [Электронный 

ресурс] / Ирина Гал // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2020. – 23 дек. — Электрон. 

данные. Йдеться про те, що після того, як суд в Італії виправдав 

українського нацгвардійця Віталія Марківа, не знайшовши його провини у 

смерті на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі, а 

також російського дисидента, правозахисника Андрія Миронова, в РФ 

вирішили оголосити українця в міжнародний розшук. Указано, що 

Національне центральне бюро Інтерполу в Україні ще 11 грудня направило до 

Генерального секретаріату організації інформацію про можливу провокацію 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22871


з боку РФ. Наголошувалося, що наміри переслідувати українського 

нацгвардійця за допомогою механізмів Інтерполу суперечить статуту 

організації, а справу Марківа було названо «необгрунтованою і політично 

заангажованою». Як прокоментував ситуацію міністр внутрішніх справ 

Арсен Аваков, «спроби путінського режиму організувати фейкову справу 

стосовно нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер 

він намагається використовувати інструменти Інтерполу. Однак Інтерпол 

– серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих 

провокацій». Нагадано, що російський суд заочно заарештував Марківа і 

обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з 

моменту його затримання або екстрадиції в Росію. Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/364082-mvd-ukrainy-pozhalovalos-v-interpol-na-sledkom-

rossii-obyavivshij-markiva-v-mezhdunarodnyj-rozysk 

11. Герої України – 2020 : семеро захисників України 

нагороджені орденом «Золота зірка» [Електронний ресурс] //  Україна 

молода. – 2020. – 30 груд. – Електрон. дані. Йдеться про те, що упродовж 

2020 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання 

«Герой України» 22 українцям. Утім лише семеро захисників України  

заслужили орден «Золота зірка» кров’ю  під час запеклих боїв із російськими 

окупантами на Донбасі: при цьому шестеро захисників України — ціною 

власного життя (посмертно). «За особисту мужність і героїзм, виявлені у 

захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 

вірність військовій присязі», — такою є підстава нагородження. Наведено 

інформацію про подвиги на фронті Героїв України. Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3680/188/153235/ 

12. Гнитюк М. Зеленський відповідатиме за загибель сержанта / 

Мирослава Гнитюк // Газета по-українськи. – 2020. – 24 груд. (№ 52). —        

С. 13. Йдеться про те, що Печерський районний суд столиці зобов’язав 

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження 

проти Президента України Володимира Зеленського. Суд вимагає 
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розслідувати його діяльність як Верховного головнокомандувача ЗСУ 

упродовж 14 – 16 липня 2020 р. Зазначено, що в цей час біля селища Зайцеве 

на Донбасі загинув розвідник 40-річний Ярослав Журавель. Він був 

командиром відділення розвідувального взводу 35-ої окремої бригади 

морської піхоти. 13 липня намагався евакуювати з поля бою командира 

Дмитра Красногрудя. За 500 м від позицій українських захисників евакуаційну 

групу розстріляли російські найманці. Журавель отримав поранення і два дні 

стікав кров'ю. Весь цей час його не забирали побратими, бо Зеленський 

наказав не застосовувати проти бойовиків зброю.      Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zelenskij-vidpovidatime-za-zagibel-

serzhanta/1004665 

13. Горелов С. Порошенко подловили в самолете и задали 

неудобный вопрос  [Электронный ресурс] / Сергей Грелов // Fakty. ua : [веб-

сайт]. – 2021. – 13 янв. — Электрон. данные. Йдеться про повідомлення 

Telegram-каналу «Pavlovsky News» щодо запитань ветерана «Азова» 

Максима Яроша, адресованих народному депутатові України Петру 

Порошенку під час перельоту в Україну з відпочинку на Галапагоських 

островах. Так, на запитання ветерана, чому Порошенко «проміняв козацьке 

Різдво на острови», колишній Президент не відповів. Після приземлення в 

аеропорту Амстердама, М. Ярош звинуватив П. Порошенка в крадіжках під 

час війни і заявив, що замість відпочинку на островах екс-президент повинен 

допомагати пораненим бійцям в госпіталях. П. Порошенко відповів М. 

Ярошу, що той у своїх звинуваченнях повторює російську пропаганду. Текст: 

https://politics.fakty.ua/365644-poroshenko-podlovili-v-samolete-i-zadali-

neudobnyj-vopros 

14. Грилюк С. Використання психокорекційних напрямків 

кінезіології в психологічній реабілітації ветеранів АТО (ООС) / С. 

Грилюк // Вісн. Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. пр. – Київ, 2019. – 

Вип. 2(52). – С. 40-49. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15218-2(52) 

Наведено результати теоретичного дослідження, що дозволяють розкрити 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_zelenskij-vidpovidatime-za-zagibel-serzhanta/1004665
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суть поняття “кінезіологія” і висвітлити основні наукові напрямки і 

методи, що використовуються в психотерапії. Теоретично обґрунтовано 

положення про те, що кінезіологія є наукою з широкою теоретичною базою, 

що розвивається, і яка може існувати як самостійно, так і доповнювати 

різні сфери діяльності, зокрема психотерапію. Описано основні кінезіологічні 

методи корекції, що використовуються в психотерапевтичній роботі з 

клієнтом (“я відчуваю / я існую”, лобно-потилична корекція, барометр 

поведінки). 

15. Гришко Р. Убивство Миколи Тарасюка хотіли визнати 

природною смертю / Руслан Гришко // Газета по-українськи. – 2020. –        

24 груд. (№ 52). — С. 13. Йдеться про те, що 14 грудня з позиції на фронті 

російсько-української війни зник солдат 47-річний Микола Тарасюк із 14-ої 

окремої механізованої бригади ім. Князя Романа Великого. Зброя і речі 

лишилися в бліндажі. Військові оголосили побратима безвісти зниклим. За 

кілька днів стало відомо, що Микола мертвий, тіло — у бойовиків. 

Представник від України у Тристоронній контактній групі Олексій 

Орестович заявив, що п’яний піхотинець сам покинув позиції, перейшов на 

окуповану територію і помер від передозування спиртного. Увечері               

17 грудня на контрольно-пропускному пункті ”Щастя” в однойменному 

місті Луганської області бойовики передали тіло Миколи Тарасюка 

українським воїнам. Судово-медична експертиза встановила, що його 

задушили, смерть насильницька. Виявили багато синців і ран. Олексій 

Орестович вибачився. Текст: https://gazeta.ua/articles/ukraine-

newspaper/_ubivstvo-mikoli-tarasyuka-hotili-viznati-prirodnoyu-smertyu/1004664 

16. Дітей загиблих героїв забезпечать безплатними обідами 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 13 січ. (№ 4). – Електрон. 

дані.  Йдеться про повідомлення прес-служби Міністерства освіти і науки 

(МОН) про реалізацію з 1 січня 2021 року ухваленого Верховною Радою 

України (ВР України) Закону щодо безплатного харчування у закладах освіти 

дітей загиблих захисників України. Зазначено, що відповідно до Закону 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_ubivstvo-mikoli-tarasyuka-hotili-viznati-prirodnoyu-smertyu/1004664
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внесено зміни до низки законодавчих актів з метою підвищити рівень 

соціального захисту дітей, батьки яких загинули чи зникли безвісти, 

померли, захищаючи суверенітет, незалежність і територіальну цілісність 

України.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/340618 

17. Доповідь про російські злочини в Україні взяли до уваги 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). — Електрон. 

дані.   Йдеться про допис у Фейсбуці віце-маршалка Сейму Польщі 

Малгожати Госєвської, яка повідомила, що Міжнародний кримінальний суд 

(МКС) у Гаазі взяв до уваги її доповідь ”Російські воєнні злочини в Україні в 

2014 році”. Доповідь складена на основі більш як 60 інтерв’ю, що їх польські 

та українські волонтери взяли в колишніх полонених, які розповіли про 

тортури та вбивства, вчинені на непідконтрольних нині Україні 

територіях. Як зазначила Малгожата Госєвська, ”прокурор визнала, що 

існує обґрунтована ймовірність, що у визначений період на території 

України скоювалися воєнні злочини і злочини проти людяності”, та 

проінформувала, що в доповіді злочини поділено на три категорії: вчинені під 

час збройних дій, вчинені під час арештів та затримань, вчинені в Криму. 

Також на розгляді Європейського суду з прав людини наразі перебувають 

чотири тисячі позовів громадян, пов’язаних із подіями в окупованому Росією 

Криму та на Донбасі.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/340658 

18. Дубовик О. Два фронти Василя Піддубного [Електронний 

ресурс] / Ольга Дубовик // Голос України. – 2020. – 30 груд. (№ 242). – 

Електрон. дані.  Йдеться про ветерана військових дій на Сході України 

Василя Піддубного, який є автором романів "Холодне серце", "Піастри! 

Піастри!" та упорядником книги "Слово про війну".     Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340296 

19. Жигайло А. За рік загинули 56 українських військових / 

Андрій Жигайло // Газета по-українськи. – 2020. – 30 груд. (№ 53). — С. 4. 

Йдеться про те, що у 2020 році внаслідок бойових дій у зоні загинули 56 

http://www.golos.com.ua/article/340618
http://www.golos.com.ua/article/340658
http://www.golos.com.ua/article/340296


українських воїнів. Серед них 55 чоловіків і одна жінка, які втратили життя 

від обстрілів, підривів на мінах та вогню снайперів. Найбільше полеглих на 

фронті у 2020-му було в березні – 12. У серпні й грудні обійшлося без бойових 

втрат. Серед загиблих – п’ятеро офіцерів та командир батальйону поліції 

”Луганськ-1”. За даними Генштабу, у 2020 році загалом загинуло 119 

військових Збройних сил України. Із них офіційне число бойових втрат ЗСУ 

на фронті – 56, решта небойові втрати. Найбільш напруженими ділянками 

фронту, за числом порушень противником режиму припинення вогню, 

залишаються Маріупольський, Авдіївський, Торецький та Попаснянський 

напрямки. Поранених за рік, за даними Генштабу, було 335 бійців. З них за 

час перемир’я – 18. Текст: https://gazeta.ua/articles/donbas/_usi-zagibli-na-

donbasi-2020-roku-pamyatayemo-yih-imena/1005722 

20. Зборовський А. Василь Пелиш: «Я бачив, як мені 

відпилювали руку. Кричав: ”Слава Україні!” [Електронний ресурс] / 

Анатолій Зборовський // Крим. світлиця. – 2020. – 18 груд. (№ 51). — 

Електрон. дані. Подано інформацію, що видавництво Марка Мельника 

випустило в світ у серії «Видатні українці» Бібліотеки Історичного клубу 

«Холодний Яр» дванадцяту книгу – «Донбас: радість і біль. 2014 - 2020». Це 

збірка опублікованих у газеті «Незборима нація» нарисів про понад сотню 

героїв українсько-російської війни 2014 - 2020 років на Донбасі. Це тільки 

частина тих, хто нерідко ціною власного життя зупинив московську 

агресію проти України.          Текст: 

http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=22848 

21. Зятьєв С. «Він завжди зі своїми солдатами — там, де 

найнебезпечніше і найважче», — підлеглі про полковника Сергія 

Малахова [Електронний ресурс] / Сергій Зятьєв // День. – 2020. – 10 груд.  

(№ 234). — Електрон. дані. Йдеться про полковника Сергія Малахова, 

начальника штабу, першого заступника командира однієї із бригад Збройних 

сил України (ЗСУ), який здебільшого перебуває в районі проведення операції 

Об’єднаних сил (ООС). Солдати й офіцери, які разом з Малаховим служили в 

https://gazeta.ua/articles/donbas/_usi-zagibli-na-donbasi-2020-roku-pamyatayemo-yih-imena/1005722
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районі АТО, кажуть, що їхній командир володіє хистом передбачувати 

нештатні ситуації. За словами бійців, це не раз рятувало їм життя. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/za-pohodzhennyam-rosiyanyn-za-duhom-

ukrayinec 

22. Зятьєв С. I волонтерили, і шпигунів ловили [Електронний 

ресурс] / Сергій Зятьєв // День. – 2020. – 22 груд. (№ 242). — Електрон. дані. 

Викладено матеріали бесіди з Віктором Коцюбою, який очолює у Запорізькій 

області одну із громадських організацій, в якій він розповів, як  разом із 

побратимами  допомагав Українському війську. «Ми займалися святою 

справою — захищали рідну землю від нашого споконвічного ворога», — 

зазначив В. Коцюба.     Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/i-

volonteryly-i-shpyguniv-lovyly 

23. Карбер Ф. Американский эксперт Филипп Карбер: «Если 

военным США показать видеозаписи с суда над Назаровым, Украина 

может больше не рассчитывать на военную поддержку»  [Электронный 

ресурс] / Филипп Карбер ; подготовили : Ольга Бесперстова, Игорь Козлов // 

Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 10 янв. — Электрон. данные. У контексті 

ситуації навколо судового процесу, розпочатого у 2015 році над тодішнім 

начальником штабу АТО генерал-майором Віктором Назаровим, якого 

звинувачують у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, 

пов’язаних із терористичним актом - збиттям бойовиками у ніч з 13 на       

14 червня 2014 року над Луганськом літака Іл-76 МД, наведено матеріали 

інтерв’ю з авторитетним міжнародним експертом із питань оборони і 

національної безпеки, професором Філіпом Карбером. Він - відомий лобіст 

України на Заході, працював радником Генерального секретаря НАТО 

Уорнера і радником з оборонних питань урядів більшості країн - членів 

НАТО - кілька разів протягом розмови з гіркотою повторив: «Ми 

спостерігаємо зараз дуже серйозну драму». У зв’язку із ситуацією, нагадано 

про відкриту заяву військових від 19 грудня 2020 року, адресовану 

Президенту України, Голові Верховної Ради України (ВР України), 
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генеральному прокурору, секретарю РНБО і Голові Верховного Суду, в якій 

десятки учасників війни, у тому числі генерали Муженко, Гордійчук, адмірал 

Воронченко, полковник Драпатий та інші, пишуть, що такі кримінальні 

переслідування підривають моральний стан офіцерського корпусу і 

позначаються на боєздатності армії, що у свою чергу безпосередньо 

відбивається на національній безпеці України. Відзначено також, що           

20 грудня 2020 року Філіп Карбер разом із колишнім командувачем 

Об'єднаних Сухопутних військ НАТО, колишнім командувачем Сухопутних 

військ Збройних Сил США в Європі генерал-лейтенантом Ходжесом 

опублікували резонансну аналітичну статтю під назвою «Безпека України і 

розп'яття генерала Назарова». У ній попереджено про те, що вердикт 

генералу Назарову - це «страшна помилка - не тільки несправедлива, але і 

така, що загрожує безпеці України у майбутньому». Наголошено, що єдиний 

винуватець цієї трагедії - Росія, і саме вона повинна нести відповідальність 

за те, що трапилося. Філіп Карбер пояснив, чому саме зараз постала 

необхідність висловитися про цю справу. Експерт зазначив, що коли на 

Заході бачать таке ставлення до військових, подальша підтримка України 

стане досить проблематичною. Він повідомив, що «11 січня буде 

оприлюднено заяву, адресовану Президенту України, парламенту, 

Верховному суду і РНБО. Її підписали 16 осіб - генерали у відставці Пилип 

Брідлав, Уеслі Кларк, Бен Ходжес, колишні посли США в Україні Джон 

Гербст, Стівен Пайфер, Вільям Тейлор і Роман Попадюк, колишній 

заступник Генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, я та інші 

дуже авторитетні люди, які є найбільш переконаними прихильниками 

надання допомоги Україні і впливають на стратегію США у цьому питанні. 

Ми вирішили висловити своє занепокоєння у зв'язку зі справою Назарова. Ми 

наголошуємо, що ні в якому разі не можна допустити кримінального 

переслідування офіцерів за їх дії на Донбасі». Ф. Карбер зазначив, що текст 

заяви буде ексклюзивно надано «Фактам» відразу після прес-конференції. 

Текст: https://ukraine.fakty.ua/365305-amerikanskij-ekspert-filipp-karber-esli-

https://ukraine.fakty.ua/365305-amerikanskij-ekspert-filipp-karber-esli-voennym-ssha-pokazat-videozapisi-s-suda-nad-nazarovym-ukraina-mozhet-bolshe-ne-rasschityvat-na-voennuyu-podderzhku


voennym-ssha-pokazat-videozapisi-s-suda-nad-nazarovym-ukraina-mozhet-

bolshe-ne-rasschityvat-na-voennuyu-podderzhku 

24. Кількість незаконно утримуваних громадян на тимчасово 

окупованих територіях збільшується [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2021. – 14 січ. (№ 5). — Електрон. дані.  Йдеться про зустріч 

Уповноваженого Верховної Ради України (ВР України) з прав людини 

Людмили Денісової з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства 

Швеція в Україні Тобіасом Тибергом щодо активізації співробітництва зі 

Швецією у сфері захисту прав людини. Сторони обговорили питання 

звільнення цивільних заручників і військовополонених, зокрема Людмила 

Денісова проінформувала, що продовжується системна робота з так 

званими ”уповноваженими з прав людини” ОРДЛО у двох напрямах – 

переведення осіб, які були засуджені до початку військової агресії на 

Донбасі, та передача кримінальних справ з тимчасово окупованих територій 

Донецької та Луганської областей. Окремо Людмила Денісова та Тобіас 

Тиберг порушили питання щодо звільнення 109 громадян України, які 

перебувають у незаконному ув’язненні на території Російської Федерації 

(РФ) та тимчасово окупованого Криму, а також дотримання прав 

громадян, в тому числі кримських татар, які після тимчасової окупації 

залишилися проживати на півострові та зазнають утисків окупаційної 

влади. Омбудсман повідомила про досягнення домовленості, що ”за 

можливості пан Тобіас посприяє в організації зустрічі з Головою ОБСЄ, 

міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде під час її перебування в 

Україні 18 - 19 січня 2021 року”.                                           Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340668   

25. Кліковська Г. Виростив сина, виплекав сад, боронить 

Україну [Електронний ресурс] / Ганна Кліковська // Сіл. вісті. – 2020. –       

22 груд. (№ 98). — Електрон. дані. Йдеться про Дмитра Валяйбабу — 

волонтера, учасника АТО, мужнього чоловіка із села Канівське Запорізького 

https://ukraine.fakty.ua/365305-amerikanskij-ekspert-filipp-karber-esli-voennym-ssha-pokazat-videozapisi-s-suda-nad-nazarovym-ukraina-mozhet-bolshe-ne-rasschityvat-na-voennuyu-podderzhku
https://ukraine.fakty.ua/365305-amerikanskij-ekspert-filipp-karber-esli-voennym-ssha-pokazat-videozapisi-s-suda-nad-nazarovym-ukraina-mozhet-bolshe-ne-rasschityvat-na-voennuyu-podderzhku
http://www.golos.com.ua/article/340668


району, де народився і де мешкають його батьки.                     Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19846/index.php?n=47588 

26. Козак І. Шестеро з однієї родини стали на захист країни  

[Електронний ресурс] / Ірина Козак // Голос України. – 2020. – 16 груд.        

(№ 233). – Електрон. дані. Йдеться про родину Беззубів із села Решнівка у 

Старокостянтинівському районі на Хмельниччині, шестеро представників 

якої є військовослужбовцями і ветеранами  бойових дій на Сході України.  

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/339718 

27. Комісаренко О. Від викладача музики до бойового офіцера 

[Електронний ресурс] / Олена Комісаренко  // Голос України. – 2020. –          

16 груд. (№ 233). – Електрон. дані. Йдеться про ветерана АТО Михайла 

Сидоренка, який свій бойовий шлях розпочав рядовим 57-ої окремої 

мотопіхотної бригади протитанкового артилерійського дивізіону, а через 

деякий час став командиром бойової машини батареї протитанкових 

керованих ракет та потрапив у район бойових дій у сектор С під Горлівкою. 

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/339726    

28. Комісаренко О. Він побував в "АДу"... [Електронний ресурс] /  

Олена Комісаренко  // Голос України. – 2021. – 16 січ. (№ 7). – Електрон. 

дані. Йдеться про Сергія Голобородька, який у складі 93-ої механізованої 

бригади обороняв Донецький аеропорт.         Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/340801 

29. Кривошей В. М. Американська модель державної політики у 

сфері соціальної адаптації та захисту учасників бойових дій / В. М. 

Кривошей // Публіч. упр. та мит. адміністрування. — 2019. — № 2. — С. 115-

122. Досліджено сучасний стан формування й реалізації державної політики 

у сфері соціальної адаптації (реабілітації) та соціального захисту учасників 

бойових дій у США. Досліджено сутність позиції держави щодо соціальної 

адаптації, реабілітації та соціального захисту учасників бойових дій.      

Текст: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/15.pdf 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19846/index.php?n=47588
http://www.golos.com.ua/article/339718
http://www.golos.com.ua/article/339726
http://www.golos.com.ua/article/340801
http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/4/15.pdf


30. Лісовський Б. Гостинці для дітей та військових [Електронний 

ресурс] / Богдан Лісовський // Голос України. – 2021. – 5 січ. (№ 1). – 

Електрон. дані. Йдеться про роботу з виборцями на своєму виборчому окрузі 

народного депутата України від фракції "Слуга народу", члена Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань аграрної та земельної 

політики Тетяни Грищенко. Серед пріоритетних напрямків діяльності 

Тетяни Грищенко - допомога творчим дитячим організаціям, що 

функціонують на території виборчого округу, а також всебічна підтримка 

учасників АТО/ООС та їхніх родин.            Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340395 

31. Луговая Ю. Ковид унес жизнь волонтера и оперной певицы 

Александры Тарасовой  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty. ua : 

[веб-сайт]. – 2021. – 2 янв. — Электрон. данные. Йдеться про те, що 

захворювання «COVID-19» забрало життя волонтерки й оперної співачки 

Олександри Тарасової. За інформацією у Facebook волонтерки Лілії Блохіної, 

О. Тарасову довелося шпиталізувати і навіть підключити до апарату ШВЛ. 

Зазначено, що О. Тарасова відома як солістка Національної опери, також 

очолювала Управління у справах ветеранів війни та учасників АТО 

Міністерства соціальної політики, була виконавчим директором Фонду 

допомоги армії «Крила Фенікса» і головою правління фонду «Повернись 

живим». Текст: https://society.fakty.ua/364812-pechal-bol-covid-19-unes-zhizn-

izvestnogo-volontera 

32. Луговая Ю. Рада уволила министра по делам ветеранов 

Бессараба  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 16 дек. – Электрон. данные. Йдеться про те, що Верховна Рада 

України (ВР України) на пленарному засіданні 16 грудня підтримала          

251 голосом народних депутатів подання про звільнення Сергія Бесараба з 

посади міністра у справах ветеранів. Голосування проводилося за 

відсутності міністра, який перебуває на лікарняному, хоча в опозиції 

вимагали спочатку заслухати звіт С. Бесараба про виконану роботу. 

http://www.golos.com.ua/article/340395
https://society.fakty.ua/364812-pechal-bol-covid-19-unes-zhizn-izvestnogo-volontera
https://society.fakty.ua/364812-pechal-bol-covid-19-unes-zhizn-izvestnogo-volontera


Нагадано, що на посаду в Кабінеті Міністрів Дениса Шмигаля він був 

призначений 20 березня. Текст: https://politics.fakty.ua/363457-rada-uvolila-

ministra-po-delam-veteranov-bessaraba 

33. Магда Е. Оставили на третий год / Евгений Магда // 

Корреспондент. – 2020. – № 24 (18 дек.). — С. 10. Директор Інституту 

світової політики Євген Магда підбив підсумки української зовнішньої 

політики за рік, що минає, зазначивши, що більшість ключових викликів 

вимагає переекзаменування. Зокрема, приділено увагу подіям, пов’язаним із 

урегулюванням гібридного конфлікту на Донбасі (зустрічі лідерів 

Нормандської четвірки у Парижі; розведенню військ, зміні рівня 

представництва України у Мінській Тристоронній контактній групі (ТКГ), 

відкриттю нових пунктів пропуску тощо). Зауважено, що на всі зроблені 

кроки Україна не отримала жодного кроку назустріч від Кремля. До перемог 

України у зовнішній політиці віднесено: приєднання України до Програми 

розширених можливостей НАТО; підписання під час візиту української 

делегації на чолі із Президентом В. Зеленським до Лондона Угоди про 

політичне співробітництво, торгівлю та стратегічне партнерство; 

проголошення у липні міністрами закордонних справ ”Люблінського 

трикутника” (у складі Литви, Польщі та України); а також те, що 

всупереч зусиллям народного депутата України Андрія Деркача, Україна 

залишилась стороннім спостерігачем за ходом президентських виборів у 

США. Найгучнішим успіхом української гібридної дипломатії Є. Магда 

вважає виправдання міланським апеляційним судом і звільнення з-під варти 

українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років 

позбавлення волі нібито за вбивство італійського фоторепортера під 

Слов’янськом. Наголошено, що поновити справедливість удалося спільними 

зусиллями українських дипломатів, діаспори в Італії та міністра внутрішніх 

справ Арсена Авакова.             Текст: 

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4306911 

https://politics.fakty.ua/363457-rada-uvolila-ministra-po-delam-veteranov-bessaraba
https://politics.fakty.ua/363457-rada-uvolila-ministra-po-delam-veteranov-bessaraba
https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4306911


34. Малолєткова О. Влада комплексно протидіє пандемії : у 

Верховній Раді оприлюднено деталі національного плану вакцинування 

від коронавірусу / Оксана Малолєткова // Уряд. кур’єр. – 2020. – 19 груд.   

(№ 248). — С. 2.  Подано тези виступу Прем’єр-міністра України Дениса 

Шмигаля у Верховній Раді України (ВР України) в межах Години запитань 

до уряду. Так, представляючи кандидатуру Юлії Лапутіної на посаду 

міністра у справах ветеранів, Денис Шмигаль зауважив, що вона має 

значний професійний досвід у галузі безпеки, національної оборони та на 

практиці знає проблематику ветеранів. У своєму виступі Юлія Лапутіна 

оприлюднила програму дій на посаді міністра та акцентувала, що для 

вирішення питань ветеранів має відбуватися системна державна робота, 

де поєднано зусилля парламенту, уряду, громадського сектору й 

ветеранських організацій. Народні депутати підтримали кандидатуру Юлію 

Лапутіної та закликали міністра пам’ятати про всіх ветеранів, що живуть 

в Україні та потребують державної підтримки.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vlada-kompleksno-protidiye-pandemiyi/ 

35. Малолєткова О. Три принципи для територіальної оборони : 

у Верховній Раді зареєстровано проєкт документа, який узаконить 

добровольчі формування / Оксана Малолєткова // Уряд. кур’єр. – 2020. –    

29 груд. (№ 252).  – С. 2.  Окреслено основні положення зареєстрованого у 

Верховній Раді України (ВР України) законопроекту № 4504 "Про 

територіальну оборону України", серед авторів якого – заступник 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) генерал-майор 

Сергій Кривонос і голова правління ГО "Всеукраїнське об’єднання 

"Патріот", співголова ради волонтерів Ганна Майборода. Мета 

законопроекту - дати головнокомандувачу додатковий інструмент 

підвищення обороноздатності України, а громадянам — можливість у 

законний спосіб реалізовувати своє право на захист країни, власного життя, 

життя рідних і близьких. Як зазначив Сергій Кривонос, під час підготовки 

законопроекту враховано досвід Естонії, Литви, Польщі, Швеції, США і 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vlada-kompleksno-protidiye-pandemiyi/


Швейцарії в контексті української політичної реальності, ментальності та 

реальної економічної бази. Запропоновано створити головний орган, на який 

буде покладено завдання формувати політику в галузі територіальної 

оборони, — цивільно-військове управління Міністерства оборони, а на місцях 

передбачено сформувати постійно діючі штаби, на рівні яких 

"прораховувати загрози військового і невійськового характеру, ресурси, 

розробляти спільні навчання, протоколи взаємодії тощо". Також в 

документі закладено три найголовніші принципи: територіальність, тобто 

формування підрозділів за територіальним принципом; масовість;  

мінімальний час боєготовності.  Текст:  https://ukurier.gov.ua/uk/articles/tri-

principi-dlya-teritorialnoyi-oboroni/   

36. Матеріали науково-практичної конференції ”Проблеми 

розвитку науки в контексті трансформацій суспільства”,  (30 – 31 серп. 

2019 р.), [м. Полтава]. — Херсон : Молодий вчений, 2019. — 99 с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А808259 Зі змісту: Деякі аспекти психологічної 

адаптації родин військовослужбовців / О. А. Орловська. – С. 63-66. 

37. Мельник А. Деякі питання забезпечення 

військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими приміщеннями у 

гуртожитках [Електронний ресурс ] / Анна Мельник // Підприємництво, 

госп-во і право. – 2020. – № 5. — Електрон. дані. Досліджено окремі питання 

забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей жилими 

приміщеннями у гуртожитках, зокрема вселення та виселення з 

гуртожитків. Проаналізовано судову практику в спорах, що виникають у 

разі виселення військовослужбовців та членів їхніх сімей з гуртожитків. 

Визначено, що адміністрація підприємства, установи, організації, орган 

місцевого самоврядування приймає рішення про надання особі жилої площі в 

гуртожитку. На підставі рішення адміністрація підприємства, установи, 

організації, орган місцевого самоврядування видає особі ордер за формою 

згідно з додатком, який є єдиним документом, що підтверджує право 

вселення на надану жилу площу в гуртожитку. З’ясовано, що виселення 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/tri-principi-dlya-teritorialnoyi-oboroni/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/tri-principi-dlya-teritorialnoyi-oboroni/


колишніх членів сім’ї військовослужбовця з жилого приміщення, а саме 

кімнати на території військового містечка та переобладнаної для 

тимчасового проживання військовослужбовців стало предметом судового 

розгляду. Текст: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/5/5.pdf 

38. Мирний М. Виконали лише 28 % із плану дій : як Україна 

захищає права постраждалих від російсько-української війни 

[Електронний ресурс] / Микола Мирний // День. – 2020. – 23 груд.                

(№ 243/244). — Електрон. дані. Подано інформацію, що Україна майже не 

виконує рекомендацій країн-учасниць ООН щодо захисту постраждалих у 

російсько-українській війні, які ще 2017 року отримала в межах 

Універсального періодичного огляду (УПО). Зауважено, що УПО — це 

процедура, в межах якої кожна зі 193 країн-членів ООН зобов’язана 

звітувати, як дотримується прав і свобод людини, та отримувати від інших 

країн критичну оцінку свого звіту. Кожна держава проходить УПО раз на 

4,5 року. Під час УПО країна подає свій звіт про ситуацію з правами людини. 

А правозахисники своєю чергою подають альтернативну доповідь, де 

відбито їхню оцінку виконання рекомендацій. Зараз Україна проходить цю 

процедуру втретє. У 2017 році країни ООН надали нам 190 рекомендацій. 

Наша держава погодилася виконати 163 з них, зокрема 15, що стосуються 

захисту цивільного населення, постраждалого від збройного конфлікту. 

Цьогоріч громадські організації дослідили, як влада виконала цей документ, і 

констатували низькі показники. Міністерства та відомства виконали лише 

28 % заходів із плану дій. Що стосується стратегічних напрямів, то прогрес 

виконання такий: захист прав учасників АТО/ООС — 53 %; захист прав 

внутрішньо переміщених осіб — 52 %;   звільнення заручників та відновлення 

їхніх прав — 32 %;   захист прав громадян в окупації — 14 %. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/vykonaly-lyshe-28-iz-planu-diy 

39. Мотиваційний пакет для військових опинився під ризиком  

[Електронний ресурс]  // Голос України – 2020. – 17 груд. (№ 234). – 

Електрон.  дані. Йдеться про брифінг народного депутата України від 

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/5/5.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/vykonaly-lyshe-28-iz-planu-diy


фракції "Європейська солідарність" Марії Іонової, яка висловила 

занепокоєння в зв'язку з тим, що в Державному бюджеті на 2021 рік не 

передбачено підвищення грошового утримання Збройних Сил України (ЗСУ), 

внаслідок чого "у військових не буде стимулу служити в армії". 

Парламентарій назвала це "безпрецедентним випадком" та повідомила, що 

фракція "Європейська солідарність" вимагає звіту міністра оборони для 

того, щоб "зрозуміти, що нині відбувається в армії і які стоять завдання".  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/339828   

40. Осипчук Н. Не лише вивчати історію, а й творити її  

[Електронний ресурс] / Наталія Осипчук // Голос України. – 2021. – 13 січ. 

(№ 4). – Електрон. дані.  Йдеться про бойовий шлях офіцера 93-ої ОМБ 

Мирослава Мислу (позивний "Мисливець"), який загинув у віці 24 років              

2 жовтня 2016 року.  Текст:  http://www.golos.com.ua/article/340612 

41. Островик Д. Соціальне забезпечення воїнів-”афганців” і 

сімей загиблих військовослужбовців в Україні у 1980-х рр. / Дмитро 

Островик // Емінак: наук. щоквартальник. — 2020. — № 3. — С. 165-195. 

Висвітлено такі напрямки державної підтримки як покращання 

матеріально-побутових умов «афганців», що зазнали інвалідності, та сімей 

загиблих військовослужбовців (виділення житла, надання матеріальної 

допомоги у будівництві або ремонті житлових і господарських приміщень). 

Йдеться також про забезпечення засобами пересування – виділення 

автотранспорту; телефонізацію помешкань; пенсійне забезпечення 

«афганців» з інвалідністю, членів родин загиблих воїнів, пенсійні виплати «на 

дітей» загиблих військових; медичне забезпечення – диспансеризацію, 

санаторно-курортне оздоровлення «афганців» з інвалідністю; прикріплення 

вказаних категорій осіб для продовольчого та побутового обслуговування до 

салонів-магазинів для «інвалідів ВВВ», забезпечення паливом, матеріальну 

допомогу сім’ям загиблих «афганців» щодо встановлення надгробних 

пам’ятників воїнам тощо.                    Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/339828
http://www.golos.com.ua/article/340612
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42. Охрименко О. В Киеве колокольным звоном будут отмечать 

дни рождения каждого из героев Небесной сотни   [Электронный ресурс] / 

Ольга Охрименко // Fakty. ua : [веб-сайт]. – 2021. – 1 янв. — Электрон. 

данные. Йдеться про введення у Києві за ініціативи Музею Майдану нової 

традиції в пам'ять про героїв Небесної сотні. У день народження кожного із 

загиблих дзвонитиме дзвін пам'яті. Як зазначив гендиректор Національного 

музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, «біля дзвона у дні народження 

героїв буде з'являтися їх портрет і жива біла квітка як символ чистоти і 

вічного життя, як знак нашої пам'яті і поваги». Так, 1 січня, дзвін дзвонив за 

66-річним евромайданівцем Олександром Бадером, який був жорстоко 

побитий біля стадіону «Динамо» 22 січня 2014 року і за тиждень помер від 

отриманих травм. Текст: https://society.fakty.ua/364774-v-kieve-kolokolnym-

zvonom-budut-otmechat-dni-rozhdeniya-kazhdogo-iz-geroev-nebesnoj-sotni 

43. Охрименко О. Рада назначила министром по делам ветеранов 

Юлию Лапутину [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua : [веб-

сайт]. – 2020. – 18 дек. – Электрон. данные. Йдеться про призначення 

Верховною Радою України (ВР України) нового міністра у справах ветеранів. 

Очолить Міністерство Юлія Лапутіна, генерал-майор Служби безпеки 

України (СБУ), за кандидатуру якої проголосували 248 депутатів. Указано, 

що половину життя 53-річна Ю. Лапутіна прослужила в СБУ. У березні 

2020 року вона стала другою жінкою в Україні, яка отримала генеральське 

звання. У СБУ  Ю. Лапутіна брала участь у нейтралізації сепаратистського 

путчу в Криму в 1994 році, а також була задіяна в операції з висадки 

об'єднаної групи СБУ в Краматорському аеропорту в квітні 2014 року. 

Текст: https://politics.fakty.ua/363664-rada-naznachila-ministrom-po-delam-

veteranov-yuliyu-laputinu 

https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/issue/view/52/PDF%20EMINAK_N31
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https://politics.fakty.ua/363664-rada-naznachila-ministrom-po-delam-veteranov-yuliyu-laputinu


44. Павлушенко С. Психологічні наслідки участі особистості в 

бойових діях / С. Павлушенко // Вісн. Нац. ун-ту оборони України : зб. наук. 

пр. – Київ, 2019. – Вип. 2(52). – С. 87-95. – Шифр зберігання в Бібліотеці: 

Бп15218-2(52) Розглянуто стрес-фактори бойової обстановки; 

проаналізовано етапи, механізми і соціально-психологічні детермінанти, які 

визначають процес переживання військовослужбовцем психічної травми. 

45. Прокопенко І. Книгою року став дебютний роман ветерана / 

Ілля Прокопенко // Газета по-українськи. – 2020. – 17 груд. (№ 51). – С. 1, 14. 

Йдеться про те, що «Книгою року Бі-Бі-Сі» став роман «Юпак» ветерана 

російсько-української війни Сергія Лещенка, який підписується позивним 

«Сайгон». Книжку опубліковано у видавництві «Білка». Зазначено, що в 

категорії «Есеїстика» найкращою визнано збірку Оксани Забужко «Планета 

Полин» (видавництво «Комора»). Текст: https://gazeta.ua/articles/culture-

newspaper/_na-vijnu-jshli-v-krosivkah-i-z-batkivskimi-rushnicyami/1003222 

46. Рафальський І. Він був справжнім героєм [Електронний 

ресурс] / Іван Рафальський // Голос України. – 2020. – 16 груд. (№ 233). – 

Електрон. дані.  Йдеться про командира 2-ої механізованої роти 28-ої 

окремої гвардійської механізованої бригади, кавалера ордена Богдана 

Хмельницького, гвардії капітана Дмитра Васильєва (позивний "Рубін"), який 

героїчно загинув у запеклому бою з ворогом в 2015 році в зоні проведення 

антитерористичної операції. Текст:  http://www.golos.com.ua/article/339774   

47. Річниця падіння вежі Донецького аеропорту [Електронний 

ресурс] // Україна молода. – 2021. – 13 січ. – Електрон. дані. Йдеться про те, 

що шість років тому після кількаденних танкових обстрілів російських 

бойовиків впала диспетчерська вежа Донецького аеропорту. Вона стала 

символом героїзму та незламності захисників України. Експерти 

наголошують, що саме оборона летовища, яка тривала 242 дні, стала 

символом здатності України чинити спротив російській агресії. Оборона 

Донецького аеропорту розпочалася 26 травня 2014 року після того, як 

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_na-vijnu-jshli-v-krosivkah-i-z-batkivskimi-rushnicyami/1003222
https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_na-vijnu-jshli-v-krosivkah-i-z-batkivskimi-rushnicyami/1003222
http://www.golos.com.ua/article/339774


бойовики захопили інфраструктуру, і українці бійці провели спецоперацію із 

зачистки території. Воїни Збройних сил України (ЗСУ) зайняли будівлю 

аеропорту та захищали його протягом 242 днів. Це був стратегічно 

важливий об'єкт, а сама диспетчерська вежа була "очима" захисників 

летовища. Загалом під час оборони Донецького летовища загинули понад 200 

українських бійців, 58 з них — в останні кілька діб.                  Текст : 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/153575/ 

48. Розмір матдопомоги військовим для побутових питань у 2020 

році // Соц. захист. – 2020. – № 3/4. — С. 14. Зазначено, що Міністерство 

оборони України виступило з офіційною позицією щодо виплати 

військовослужбовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань. 

49. Скрипник В. Серце гвардійця зупинилося після повернення з 

війни / Віктор Скрипник // Ria (Вінниця). – 2021. – 13 січ. (№ 1). — С. 15. 

Зазначено, що напередодні Святвечора рідні та побратими прощалися зі 

старшим прапорщиком з Калинівського полку Нацгвардії Іваном 

Глуханюком. Упродовж трьох днів на плацу полку був приспущений 

Державний прапор. Він одним з перших поїхав захищати країну від 

окупантів у 2014-му. Надалі такі відрядження повторювалися щороку. 

Зауважено, що помер гвардієць від інсульту. 

50. Сміян Н. Призначено нового міністра у справах ветеранів 

[Електронний ресурс] / Надія Сміян // Голос України. – 2020. – 19 груд.       

(№ 236). — Електрон. дані.  Йдеться про пленарне засідання Верховної Ради 

України (ВР України) 18 грудня 2020 року. У межах Години запитань до 

уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, вніс на розгляд народних 

депутатів подання щодо призначення Юлії Лапутіної на посаду міністра у 

справах ветеранів, та зазначив, що ”кандидатка має значний професійний 

досвід у сфері безпеки, національної оборони, – знає проблематику ветеранів 

не зі слів, а на практиці”. Голова Комітету ВР України з питань соціальної 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/196/153575/


політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова окреслила позицію 

Комітету з цього питання та висловила думку, що Юлія Лапутіна – ”це 

кандидат, душа і розум якої будуть точно з ветеранською спільнотою”, і 

закликала депутатів підтримати її кандидатуру. Після оприлюднення 

результатів голосування Юлія Лапутіна одразу ж склала присягу з трибуни 

парламенту.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/339926 

51. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і 

проблеми в Україні / І. І. Смирнова, О. Ю. Лихошва, Н. В. Рак, Л. А. Горієва 

// Екон. вісн. Донбасу. — 2020. — № 3. — С. 205-212. Проаналізовано умови 

функціонування чинної системи соціального захисту населення України, 

розглянуто теоретичні основи щодо форм та джерел фінансування і 

фінансового забезпечення системи соціального захисту. Окрему увагу 

приділено основним категоріям громадян, які мають право на пільги, до яких  

належать: ветерани праці (близько 4,9 млн осіб), з яких осіб, які мають 

особливі трудові заслуги перед батьківщиною (1,1 тис.); ветерани війни 

(близько 3,3 млн. осіб); особи які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (близько 2,1 млн); діти війни (6,7 млн); особи, які мають право 

на пільги за професійною (службовою) ознакою (близько 1,3 млн); учасники 

АТО та Революції Гідності (5,4 млн); пенсіонери за віком (10,6 млн). Текст: 

http://www.evd-journal.org/download/2020/3(61)/23-Smyrnova.pdf 

52. Українські воїни в зоні АТО : фотоальбом / Громад. орг. Київ. 

регіон. орг. миротворців ; [під заг. ред. В. Поповича]. — [Київ : Всеукр. 

спілка ветеранів війни, 2019]. — 48 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: 

В78646 Фотоальбом присвячено мужності та стійкості українських воїнів у 

відстоюванні територіальної цілісності України на Донбасі в боях проти 

російських агресорів та їх найманців. У фотоальбомі зібрані світлини, які 

відображають героїзм і відвагу українського народу і його славетних воїнів, 

що стали на шляху російським окупантам і не дали можливості здійснитися 

імперським помислам Кремля. 

http://www.golos.com.ua/article/339926
http://www.evd-journal.org/download/2020/3(61)/23-Smyrnova.pdf


53. Українці у війнах на території інших держав / [під заг. ред.: В. 

Попович] ; Всеукр. спілка ветеранів війни. — Київ : Всеукр. спілка ветеранів 

війни, 2019. — 51 с. - Шифр зберігання в Бібліотеці: В78645 Висвітлено 

історію участі українців у бойових діях на території інших держав за роки 

після Другої світової війни. Подано інформацію про причини виникнення воєн 

у цих країнах, про їх наслідки. Наведено спогади безпосередніх учасників цих 

подій. Вміщено світлини про ці війни та їх учасників. 

54. Цюкало Л. В. Фінансовий аспект забезпечення житлом 

військовослужбовців Збройних Сил України / Людмила Вікторівна 

Цюкало // Вісн. Житомир. Держ. технол. ун-ту. Серія : Економіка, упр. та 

адміністрування. – 2019. – № 1. — С. 207-211. Зазначено, що основною 

проблемою вирішення питання забезпечення житлом військовослужбовців, 

які перебувають на квартирному обліку, є низький рівень бюджетних 

видатків на програму 2101190 «Будівництво (придбання) житла для 

військовослужбовців Збройних Сил України» та неефективність їх 

використання за напрямами. Досвід зарубіжної системи житлового 

забезпечення військовослужбовців країн – членів НАТО показує, що у 

більшості з них надається службове житло або безвідсоткові кредити, 

тоді як в Україні продовжують практику надання безкоштовного житла. 

Зазначено, що для успішного вирішення житлового питання 

військовослужбовців та членів їх сімей потрібно не лише вдосконалити 

наявну систему житлового забезпечення військовослужбовців, але і 

використати досвід провідних країн. Наголошено на необхідності 

запровадження нових інструментів фінансового забезпечення будівництва 

житла, що характерні для ринкової економіки.      Текст: 

http://ven.ztu.edu.ua/article/view/163434/162779 

55. Чорна С. Василь Сліпак загинув, аби ми жили [Електронний 

ресурс] / Світлана Чорна // Голос України. – 2020. – 23 груд. (№ 238). — 

Електрон. дані. Йдеться про життєвий шлях відомого українського співака, 

соліста Паризької національної опери, волонтера Василя Сліпака, який у 

http://ven.ztu.edu.ua/article/view/163434/162779


травні 2015 р. добровольцем пішов на фронт, воював у Пісках у районі 

Донецького аеропорту та брав участь у боях за Авдіївку і 29 червня 2016 

року загинув від кулі снайпера біля села Луганське на Донеччині.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/340066 

56. Чудновський В. Хочуть відновити пільговий проїзд без 

обмежень / Валерій Чудновський // Ria (Вінниця). – 2021. – 13 січ. (№ 1). — 

С. 3. Йдеться про те, що з 1 січня у Вінниці у пільговиків немає безліміту на 

проїзд у муніципальному транспорті, їм дозволили тільки 60 поїздок на 

місяць. Таке рішення у передостанній день 2020 року ухвалив виконком 

Вінницької міськради, і цим обмежив кількість поїздок для пільговиків у 

муніципальному транспорті. Зазначено, що у вінницькому Автомайдані 

вважають, що потрібно оскаржити це рішення в суді, бо міська влада 

обмежує пільги АТОвців як з Вінниці, так і з інших міст і сіл. Громадська 

активістка Таїса Гайда зауважує, що є кілька успішних справ у інших 

містах (Харків, Рівне), де АТОвцям обмежували пільговий проїзд, але вони 

відстояли свої права, тому треба скасувати це рішення вінницької влади 

повністю, для всіх громадян. Текст: https://vn.20minut.ua/Podii/u-transporti-

vinnitsi-hochut-vidnoviti-pilgoviy-proyizd-bez-obmezhen-11191833.html 

57. Шевченко А. Слов’янськ. Початок війни / Артем Шевченко ; 

[вступ. ст. А. Авакова]. — Харків : Фоліо, 2019. — 430, [1] с. - Шифр 

зберігання в Бібліотеці: А808614 Це документальне дослідження та 

хронікальний літопис найважливіших епізодів битви за місто Слов’янськ 

Донецької області, захоплення якого загоном бойовиків Гіркіна-«Стрєлкова» 

12 квітня 2014 року стало початком гібридної збройної військової агресії РФ 

на українському Донбасі. Кожен розділ книжки має символічну назву зі 

словом «перший», яка відбиває суть того, що відбувалося навесні 2014 року: 

«Перша кров», «Перша зрада», «Перша страта», «Перший бій», «Перша 

перемога». У книжці використано архівні фото й записи інтерв’ю з 

ключовими військово-політичними керівниками України, які ухвалювали 

головні рішення в ті буремні часи. Також у кожному з епізодів з’являються 

http://www.golos.com.ua/article/340066
https://vn.20minut.ua/Podii/u-transporti-vinnitsi-hochut-vidnoviti-pilgoviy-proyizd-bez-obmezhen-11191833.html
https://vn.20minut.ua/Podii/u-transporti-vinnitsi-hochut-vidnoviti-pilgoviy-proyizd-bez-obmezhen-11191833.html


спогади героїв, що безпосередньо брали участь у тих драматичних, 

героїчних і трагічних подіях. Автор книжки — Артем Шевченко, директор 

Департаменту комунікацій МВС України. Ще військовим журналістом він 

активно висвітлював події у Слов’янську протягом квітня - червня 2014 р. 

58. Яновський С. Пастир пішов до Нацгвардії служити / Сергій 

Яновський // Голос України. – 2020. – 23 груд. (№ 238). — Електрон. дані. 

Йдеться про протоієрея Свято-Троїцького храму Юрія Курила, який 

служить капеланом у військовій частині 3056 Національної гвардії України. 

Текст: http://www.golos.com.ua/article/340042 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск Н. Я. Зайченко 

15 січня 2021 р. 

http://www.golos.com.ua/article/340042

