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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Павлік Ю. Історія одного міста: Кадіївка: назву змінено, 

окупація триває [Електронний ресурс] / Юля Павлік ; ГО «Укр. Гельсін. 

спілка з прав людини». – Електрон. дані. – Київ, 2020. – 74 с. – Режим 

доступу: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/Kadiivka_web.pdf. – 

Назва з екрана. Зазначено, що Центр документування УГСПЛ продовжує 

історіографію подій гібридного збройного конфлікту в Україні на прикладі 

окремих міст Донбасу. Серія аналітичних довідок продовжується історією 

міста Кадіївка. Кадіївка (у 1937 - 1943 — Серго, у 1978 - 2016 — Стаханов) 

— невелике шахтарське місто в Луганській області, засноване у ХІХ ст. Ще 

до розгортання збройного конфлікту на Cході України воно потрапило в 

категорію депресивних: закрилися всі шахти, місцеве населення зіткнулося з 

масовим безробіттям і сплеском злочинності. Із 2014 року перебуває під 

окупацією терористичної організації «Луганська народна республіка». У 

цьому звіті УГСПЛ встановила хронологію сучасних подій у Кадіївці та 

підкріпила її свідченнями місцевих мешканців. Автори проаналізували 

підготовку до захоплення міста, як відбувалися мітинги, хто захоплював та 

обстрілював місто і як їм чинили спротив.  Йдеться також про зневажену 

свободу слова і атаки на журналістів, насильницькі зникнення та ймовірні 

вбивства. 

Статті з періодичних видань 

2. Алексеева И. Зеленский утвердил новый состав делегации 

Украины на Минских переговорах: кто в нее вошел  [Электронный 

ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. 

Повідомлено, що Президент України Володимир Зеленський 5 травня 
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підписав Указ стосовно розширення представництва України  в 

Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, 

яка веде переговори в Мінську. Як і раніше, українську делегацію в ТКГ 

очолюватиме другий Президент України Леонід Кучма. Першим 

заступником голови делегації призначено віце-прем'єр-міністра - міністра з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. До 

складу групи також увійшли голова Комітету Верховної Ради з питань 

зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр 

Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку 

економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко, голова 

Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін, 

заступник міністра оборони Олександр Поліщук, голова Комітету Верховної 

Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина 

Третьякова. Зазначено, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 

модерує діяльність української делегації в ТКГ.  Нагадано, що 12 березня, в 

Мінську підписано документи про створення Консультативної ради, в якій 

представникам ОРДЛО відводиться роль переговірників, а Росія 

представлена не стороною конфлікту на Донбасі, а спостерігачем. Це 

починання жорстко розкритикували в Україні. Текст: https://fakty.ua/342813-

zelenskij-utverdil-novyj-sostav-delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-

nee-voshel 

3. Алексеева И. Классный мужик: Кулеба назвал нового посла 

США в Украине "очень крутым" [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева 

// Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. За повідомленням міністра 

закордонних справ України Дмитра Келеби, генерал-лейтенант у відставці, 

кадровий військовий Кейт Дейтон, чию кандидатуру Президент США 

Дональд Трамп погодив на посаду посла в Україні, прекрасно розуміє 

ситуацію в Україні і готовий допомогти нашій країні. Київ уже дав 

попередню згоду на його призначення і радо прийме після закінчення всіх 

процедур призначення. Глава українського МЗС вважає призначення              

https://fakty.ua/342813-zelenskij-utverdil-novyj-sostav-delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-nee-voshel
https://fakty.ua/342813-zelenskij-utverdil-novyj-sostav-delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-nee-voshel
https://fakty.ua/342813-zelenskij-utverdil-novyj-sostav-delegacii-ukrainy-na-minskih-peregovorah-kto-v-nee-voshel


К. Дейтона важливим кроком з точки зору закріплення відносин двох країн. 

Текст: https://fakty.ua/343164-klassnyj-muzhik-kuleba-nazval-novogo-posla-ssha-

v-ukraine-ochen-krutym 

4. Алексеева И. Почему не удается вернуть украинцев из 

российских тюрем: адвокат назвал три проблемы [Электронный ресурс] / 

Ирина Алексеева // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. За 

повідомленням українського адвоката з Криму, експерта Регіонального 

центру прав людини Романа Мартиновського, українців, які знаходяться в 

тюрмах на території Росії і в окупованому Криму, заважають повернути на 

Батьківщину юридичні перешкоди. Він зазначив, що забрати тих людей, які 

були незаконно переміщені в Росію для відбування покарання (їх близько 

дев’яти тисяч), можна після визнання вироків, які виносять окупаційні суди. 

Україна в особі Міністерства юстиції до цього не готова. Зазначено, що у 

тюрмах в Криму наразі знаходиться від 3200 до 3400 ув'язнених. Текст: 

https://fakty.ua/342580-pochemu-ne-udaetsya-vernut-ukraincev-iz-rossijskih-

tyurem-advokat-nazval-tri-problemy 

5. Алексеева И. СБУ назвала точное число украинских 

пленников на Донбассе [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua. 

– 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. Проінформовано, що на окупованому 

Донбасі в полоні бойовиків так званих «ДНР» і «ЛНР» знаходяться 214 осіб. 

Такі дані станом на 30 квітня 2020 року оприлюднили в СБУ. У повідомлені 

зазначено, що список осіб, розшукуваних українською стороною як незаконно 

позбавлених волі на тимчасово окупованих територіях, формується на 

підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських 

організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між 

суб'єктами, залученими до виконання відповідних завдань». Нагадано, що 

останній обмін полоненими відбувся 16 квітня: з полону бойовиків звільнили 

20 українців, а окремі колишні терористи «ЛНР» відмовилися повертатися 

до бойовиків, боячись опинитися у в'язниці. Текст: https://fakty.ua/342856-sbu-

nazvala-tochnoe-chislo-ukrainskih-plennikov-na-donbasse 
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6. Армія України піднялася на дві позиції у світовому 

рейтингу [Електронний ресурс]  // Україна молода. – 2020. – 6 трав. – 

Електрон. дані. Як інформує «УМ», Збройні сили України піднялися на дві 

позиції  у міжнародному рейтингу Global Firepower. Про це повідомляється 

на сайті організації. Експерти Global Firepower поставили ЗСУ на 27-ме 

місце серед 138 країн. Представники міжнародної організації  відзначають, 

що в Україні тривають військові дії, але при цьому армія продовжує 

підвищувати свою обороноздатність. Варто зазначити, що при складанні 

рейтингу експерти враховують 55 показників, серед яких: озброєння, війська, 

техніка, чисельність, транспортна інфраструктура, військовий бюджет 

тощо. Текст : https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/145998/ 

7. Бойовики обмежують роботу моніторингової місії ОБСЄ на 

Донбасі – штаб ООС [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. –  2020. –        

29 квіт. – Електрон. дані. Зазначено, що підтримувані Росією угруповання 

обмежують роботу моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це 

повідомив заступник командувача штабу операції Об’єднаних сил (ООС) 

Богдан Бондар. Він зазначив, що моніторингова місія наразі не може 

допомагати в переміщені людей через лінію розмежування в умовах 

карантину. За словами заступника командувача штабу ООС, моніторингова 

місія перевіряє, чи здійснюються карантинні заходи на непідконтрольній 

Україні частині Донбасу і яка там ситуація з захворюваністю на 

коронавірус. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bondar-

oos/30583848.html 

8. «В Україні зростає загроза реваншу» – звернення учасників 

Революції гідності  [Електронний ресурс] // Радіо Свобода. – 2020. – 6 трав. 

– Електрон. дані. Зазначено, що владу України на чолі з Президентом 

Володимиром Зеленським застерігають «від намірів наступу проти ідеалів 

Майдану та європейського вибору України». Про це йдеться у зверненні 

учасників Революції гідності, яке наразі підписали майже 200 осіб і понад 10 

організацій. У зверненні йдеться, що «в Україні зростає загроза реваншу. 
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Влада кидає виклик захисникам України від російської агресії. За гратами 

залишаються безпідставно заарештовані добровольці. Планомірно 

розширюється коло сфабрикованих справ проти лідерів та учасників 

Революції Гідності. За мовчазної і прихильної згоди влади нахабніють 

проросійські сили і прямі агенти Кремля. Свідомо і зухвало чиняться спроби 

скомпрометувати пам’ять героїв Майдану, переглянути національну 

історичну та гуманітарну політику. Ігнорується Закон про державну мову. 

Майже до нуля зведено реалізацію курсу України на членство в 

Європейському Союзі і НАТО». Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-

zvernennia-uchasnykiv-revoliutsii-hidnosti/30597920.html 

9. Гал И. Люди должны получать пенсию: в ООН хотят, чтобы 

Украина открыла пункты пропуска на Донбассе [Электронный ресурс] / 

Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що 

після заяв міністра закордонних справ ФРН Хайко Маса, який закликав 

українську владу відкрити КПВВ на Донбасі, закриті в зв'язку з карантином, 

про відновлення роботи пунктів пропусків заговорили і в ООН. Так, в 

інтерв'ю «Німецькій хвилі» керівник київського офісу Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців Пабло Матеу заявив, що після введення 

карантинних заходів пенсіонери, які регулярно їздили на підконтрольну 

територію отримувати пенсію, зараз не можуть її отримувати. Він заявив, 

що лінію розмежування потрібно відкрити для цивільного населення й додав: 

«З тих пір як введений карантин, ні представники ОБСЄ, ні ООН не можуть 

потрапити на непідконтрольну уряду [України] територію. Ми також не 

можемо відправити туди гуманітарну допомогу, крім допомоги, пов'язаної з 

пандемією «COVID-19»». Текст: https://fakty.ua/343016-lyudi-dolzhny-

poluchat-pensiyu-v-oon-hotyat-chtoby-ukraina-otkryla-punkty-propuska-na-

donbasse 

10. Гал И. Переговоры в Минске хотят проводить в новом 

формате: что задумал Ермак [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. 

– 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Указано, що разом із посиленням 
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української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) чиновниками і 

парламентаріями, українська сторона планує залучити до переговорів в 

Мінську переселенців. Як зазначив керівник Офісу Президента (ОП) Андрій 

Єрмак, «Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів ... З 

наступного засідання Україна представить з нашого боку людей, які є 

представниками (окупованих) територій. Це - громадяни України. Це дуже 

важливо, тому що дуже багато людей, які проживають на території "Л / 

ДНР", отримали російські паспорти». Він додав, що до дискусії залучать 

вимушено переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій 

Донбасу. За словами керівника ОП, так буде порушена «монополія», коли до 

переговорів в Мінську залучали лише представників так званих «ЛНР» і 

«ДНР». А. Єрмак також  уточнив, що список переселенців, яких збираються 

залучити до переговорів, складе віце-прем'єр-міністр - міністр з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков та 

його відомство. Текст: https://fakty.ua/343031-peregovory-v-minske-hotyat-

provodit-v-novom-formate-chto-zadumal-ermak 

11. Гал И. "Сегодня Украина так же воюет с агрессором": в 

Украине выпустили мощный ролик о Второй мировой войне (видео) 

[Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. 

данные. Проінформовано, що до Дня пам'яті і примирення 8 травня, 

встановленого указом Президента в 2015 році, а також до Дня перемоги над 

нацизмом під час Другої світової війни 9 травня, в Українському інституті 

національної пам'яті підготували відео, в якому згадали про кількість жертв 

з боку України  під час війни 1939 - 1945 рр. Наведено коментар керівника 

Інституту Антона Дробовича, який, зокрема, наголосив, що зараз Україна 

воює з агресором - путінською Росією, яка зазіхає на нашу територію і 

загрожує миру в Європі, й «ця боротьба триває вже шість років, і ми не 

маємо права програти, оскільки також, як і 75 років тому, ми захищаємо 

рідну землю». Текст: https://fakty.ua/343003-segodnya-ukraina-tak-zhe-voyuet-s-

agressorom-v-ukraine-vypustili-mocshnyj-rolik-o-vtoroj-mirovoj-vojne-video 

https://fakty.ua/343031-peregovory-v-minske-hotyat-provodit-v-novom-formate-chto-zadumal-ermak
https://fakty.ua/343031-peregovory-v-minske-hotyat-provodit-v-novom-formate-chto-zadumal-ermak
https://fakty.ua/343003-segodnya-ukraina-tak-zhe-voyuet-s-agressorom-v-ukraine-vypustili-mocshnyj-rolik-o-vtoroj-mirovoj-vojne-video
https://fakty.ua/343003-segodnya-ukraina-tak-zhe-voyuet-s-agressorom-v-ukraine-vypustili-mocshnyj-rolik-o-vtoroj-mirovoj-vojne-video


12. Гал И. «У нас есть план «Б»: у Зеленского высказались о 

возвращении Донбасса до конца года [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що керівник Офісу 

Президента (ОП) Андрій Єрмак, який раніше повідомив, що до переговорного 

процесу в Мінську хочуть залучити переселенців із Донбасу, заявив, що у 

влади є «план «Б» на той випадок, якщо Україні не вдасться до кінця року 

повернути окуповані території. Що ж стосується проведення місцевих 

виборів в Україні, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях 

Луганської і Донецької областей, то, за словами Єрмака, влада хотіла б їх 

проведення в один і той же час, але не під «дулами автоматів». Керівник ОП 

наголосив: «Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний 

контроль над кордоном, можливо, спільно з міжнародними інституціями. 

Потрібна безпека і тільки потім - вибори». А віце-прем'єр-міністр - міністр 

з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков 

нагадав, що згідно із законом передвиборна кампанія починається за 90 днів 

до дати їх проведення. Однак до цього спостерігачі з ОБСЄ повинні зробити 

висновок про принципову можливість проведення демократичних виборів в 

ОРДЛО. Нагадано, що Президент України Володимир Зеленський підписав 

Указ про розширення складу української групи в тристоронній контактній 

групі (ТКГ) на переговорах в Мінську. Текст: https://fakty.ua/343034-u-nas-est-

plan-b-u-zelenskogo-vyskazalis-o-vozvracshenii-donbassa-do-konca-goda 

13. Гал И. Украина продемонстрировала ОБСЕ новейший 

российский беспилотник, сбитый на Донбассе [Электронный ресурс] / 

Ирина Гал // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що 

під час онлайн-засідання Форуму ОБСЄ Україна повідомила про черговий 

доказ причетності Росії до війни на Донбасі, ознайомивши партнерів з 

інформацією про збитий бійцями ЗСУ безпілотник «Застава» російського 

виробництва. Заступник постійного представника України при 

міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський, зокрема, зазначив: «Ми 

надали фотографії збитого безпілотника, його тактико-технічні 

https://fakty.ua/343034-u-nas-est-plan-b-u-zelenskogo-vyskazalis-o-vozvracshenii-donbassa-do-konca-goda
https://fakty.ua/343034-u-nas-est-plan-b-u-zelenskogo-vyskazalis-o-vozvracshenii-donbassa-do-konca-goda


характеристики і спосіб застосування, проінформувавши, що цей тип БПЛА 

виробляється на "Уральському заводі цивільної авіації" і знаходиться на 

озброєнні ЗС РФ з 2013 року. Ми наголосили, що Росія, врешті-решт, 

повинна перестати заперечувати свою участь у війні на сході України і 

почати конструктивні переговори щодо мирного врегулювання». Текст: 

https://fakty.ua/343047-ukraina-prodemonstrirovala-obse-novejshij-rossijskij-

bespilotnik-sbityj-na-donbasse-foto 

14. Гал И. Украинские охранные фирмы "сливали" 

информацию боевикам "ДНР" [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Проінформовано про 

припинення Службою безпеки України діяльності кількох охоронних фірм, які 

передавали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури бойовикам. 

Як зазначили в СБУ, троє колишніх правоохоронців переїхали на 

контрольовані урядом України території в 2014 році, проте не згорнули свій 

бізнес в Донецьку, продовжуючи надавати охоронні послуги «державним 

підприємствам і установам ДНР», сплачуючи податки до місцевих 

бюджетів, частина з яких йшла на фінансування незаконних збройних 

формувань. На підконтрольних територіях вони зайнялися установкою і 

забезпеченням роботи систем безпеки в Донецькій, Запорізькій, Харківській 

та Дніпропетровській областях. Наголошено, що серед їхніх клієнтів були і 

підприємства, що відносяться до об'єктів критичної інфраструктури 

держави. Указано, що слідчі і кіберспеціалісти СБУ встановили, що 

інформацію зі стратегічних підприємств, у тому числі і технічного 

характеру, передавали в головний офіс у Донецьку. Текст: 

https://fakty.ua/343015-ukrainskie-ohrannye-firmy-slivali-informaciyu-boevikam-

dnr-podrobnosti-i-foto 

15. Горбунова О. Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня   

[Електронний ресурс] / Олена Горбунова // Голос України. – 2020. – 7 трав. 

(№ 77). – Електрон. дані. Йдеться про брифінг голови політичної партії, 

першого заступника голови парламентської фракції "Слуга народу" 

https://fakty.ua/343047-ukraina-prodemonstrirovala-obse-novejshij-rossijskij-bespilotnik-sbityj-na-donbasse-foto
https://fakty.ua/343047-ukraina-prodemonstrirovala-obse-novejshij-rossijskij-bespilotnik-sbityj-na-donbasse-foto
https://fakty.ua/343015-ukrainskie-ohrannye-firmy-slivali-informaciyu-boevikam-dnr-podrobnosti-i-foto
https://fakty.ua/343015-ukrainskie-ohrannye-firmy-slivali-informaciyu-boevikam-dnr-podrobnosti-i-foto


Олександра Корнієнка та голови фракції Давида Арахамії. Олександр 

Корнієнко повідомив, що готується пакет змін до Виборчого кодексу, який 

включає дві складові: технічні зміни, які дозволять провести вибори, та 

політичні зміни, тобто зменшення порогу партійних виборів. 

Парламентарій пообіцяв, що законопроекти будуть винесені на розгляд 

народних депутатів вже найближчим часом, а "до середини липня Верховна 

Рада виконає свою конституційну функцію та оголосить чергові місцеві 

вибори". Коментуючи питання проведення виборів на непідконтрольній 

території, Олександр Корнієнко зазначив, що переговорна група та Офіс 

Президента України працюють над вирішенням цієї проблеми і 

продовжують переговорний процес. В свою чергу Давид Арахамія зауважив, 

що спочатку потрібно забезпечити безпековий компонент, і лише потім 

політичний. "Ця позиція залишається незмінною", — запевнив народний 

депутат.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/330664 

16. Горелов С. Международные эксперты определили место ВСУ 

в рейтинге армий мира [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty.ua. 

– 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що військова міць 

Збройних Сил України (ЗСУ) зайняла 27-ме місце в міжнародному рейтингу 

Global Firepower. Зазначено, що в рейтинг входять 138 країн. Армії 

оцінювали за 50 показниками, озброєння, техніки, чисельності, 

транспортної інфраструктури, військового бюджету тощо. Не 

враховувався бойовий досвід армії. Індекс України в 2020 році склав 0,4457, 

при цьому «ідеальна» відмітка - 0,0000. Указано, що очолюють рейтинг 

США – індекс 0,0681. В першу п'ятірку армій світу входять США, Росія, 

Китай, Індія та Японія. Нагадано, що ще в січні українська армія була на  

29-ій сходинці зі 137 в рейтингу армій світу видання Global Firepower. Текст: 

https://fakty.ua/342835-mezhdunarodnye-eksperty-opredelili-mesto-vsu-v-rejtinge-

armij-mira 

17. Горелов С. Оплата за гуманитарную помощь? Россия просит 

Италию помочь в снятии санкций [Электронный ресурс] / Сергей Горелов 

http://www.golos.com.ua/article/330664
https://fakty.ua/342835-mezhdunarodnye-eksperty-opredelili-mesto-vsu-v-rejtinge-armij-mira
https://fakty.ua/342835-mezhdunarodnye-eksperty-opredelili-mesto-vsu-v-rejtinge-armij-mira


// Fakty.ua. – 2020. – 1 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що Голова 

комітету Державної Думи Російської Федерації (РФ) Леонід Слуцький 

направив лист президентові Комісії у закордонних справах Сенату Італії 

Віто Петрочеллі. У ньому міститься прохання про зняття санкцій з Росії. 

Указано, що в листі, датованому 27 квітня, Слуцький просить «повідомити 

про цей документ італійським сенаторам». Російський депутат, зокрема, 

зазначив: «Західні країни, які називають себе демократичними, наклали різні 

види санкцій майже на третину населення світу і не планують їх 

послаблювати навіть під час боротьби з коронавірусом ... Я звертаюся до 

всіх політиків із закликом відмовитися від деструктивної політики санкцій». 

Текст: https://fakty.ua/342470-oplata-za-gumanitarnuyu-pomocsh-rossiya-prosit-

italiyu-pomoch-v-snyatii-sankcij 

18. Горелов С. ОРДЛО оказалось на грани экокатастрофы из-за 

загрязнения водохранилищ: в опасности сотни тысяч людей 

[Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 6 мая. – 

Электрон. данные. Повідомлено про забруднення в окупованій частині 

Донбасу двох великих водосховищ, що створює загрозу для здоров'я сотень 

тисяч людей і для місцевої екосистеми. За інформацією прес-служби 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України, в Донецькій області у Волинцівське водосховище скидаються стоки 

місцевих шахт, внаслідок чого у воді в кілька разів перевищені концентрації 

нафтопродуктів, нітратів, сульфатів, цинку. Зазначено, що з цього 

водосховища питна вода подається до Єнакієво, Дебальцеве, Шахтарська, 

Чистяково (колишній Торез) та інших населених пунктів, в яких проживає 

300 тисяч осіб. Зараз забір води здійснюється з каналу «Сіверський Донець - 

Донбас», який теж потребує регулярного чищення та планових ремонтів. Як 

заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій Давид Макар'ян «ми звертаємося до міжнародних організацій у 

рамках встановленого мандата з проханням перевірити вказані факти і 

вжити заходів реагування». Текст: https://fakty.ua/342962-ordlo-okazalos-na-

https://fakty.ua/342470-oplata-za-gumanitarnuyu-pomocsh-rossiya-prosit-italiyu-pomoch-v-snyatii-sankcij
https://fakty.ua/342470-oplata-za-gumanitarnuyu-pomocsh-rossiya-prosit-italiyu-pomoch-v-snyatii-sankcij
https://fakty.ua/342962-ordlo-okazalos-na-grani-ekokatastrofy-iz-za-zagryazneniya-vodohranilicsh-v-opasnosti-sotni-tysyach-lyudej


grani-ekokatastrofy-iz-za-zagryazneniya-vodohranilicsh-v-opasnosti-sotni-

tysyach-lyudej 

19. Горелов С. Эхо скандала: известный интернет-магазин снял с 

продажи антиукраинскую книгу о Донбассе  [Электронный ресурс] / 

Сергей Горелов // Fakty.ua. – 2020. – 4 мая. – Электрон. данные. Зазначено, 

що книжковий інтернет-магазин Yakaboo вибачився за те, що в онлайн-

продаж надійшла книга антиукраїнського змісту, присвячена війні на 

Донбасі. Появу в продажу книги «Гамарджоба, панове» співробітник 

Yakaboo Іван Богдан пояснив збоєм. Текст: https://fakty.ua/342717-eho-

skandala-izvestnyj-internet-magazin-snyal-s-prodazhi-antiukrainskuyu-knigu-o-

donbasse 

20. "Для нас важливо та принципово продовжувати розпочаті 

реформи", – Дмитро Разумков   [Електронний ресурс]  // Голос України. – 

2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. дані. Йдеться про зустріч Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова з послами країн 

"Великої сімки". Глава парламенту, зокрема,  наголосив на важливовсті 

збереження для України міжнародої підтримки та санкцй "в умовах і 

пандемії, і війни, і окупації наших територій".  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330673 

21. Дубогрій Т. Солдатська галета з кухлем кип’ятку набагато 

миліша серцю, ніж заморські лобстери  [Електронний ресурс] / Тетяна 

Дубогрій // Голос України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.  

Йдеться про бойовий шлях старшого механіка-водія БМП Юрія, який на 

фронті з перших днів початку війни на Донбасі. Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330554 

22. Дубская И. «Там, где пуля прошла навылет, раздробив череп, 

испытывал страшную боль»: в Киеве врачи вылечили раненого бойца  

[Электронный ресурс] / Ирина Дубская // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – 

Электрон. данные. Йдеться про ветерана війни на Донбасі старшину 

https://fakty.ua/342962-ordlo-okazalos-na-grani-ekokatastrofy-iz-za-zagryazneniya-vodohranilicsh-v-opasnosti-sotni-tysyach-lyudej
https://fakty.ua/342962-ordlo-okazalos-na-grani-ekokatastrofy-iz-za-zagryazneniya-vodohranilicsh-v-opasnosti-sotni-tysyach-lyudej
https://fakty.ua/342717-eho-skandala-izvestnyj-internet-magazin-snyal-s-prodazhi-antiukrainskuyu-knigu-o-donbasse
https://fakty.ua/342717-eho-skandala-izvestnyj-internet-magazin-snyal-s-prodazhi-antiukrainskuyu-knigu-o-donbasse
https://fakty.ua/342717-eho-skandala-izvestnyj-internet-magazin-snyal-s-prodazhi-antiukrainskuyu-knigu-o-donbasse
http://www.golos.com.ua/article/330673
http://www.golos.com.ua/article/330554


Віктора Бердника з Кропивницького, врятованого від смерті нейрохірургами 

в Дніпрі, після того, як він отримав кульове поранення в зоні АТО під Саур-

Могилою і перебував у глибокій комі. А через п'ять років у столичному 

Інституті нейрохірургії лікарі застосували ін'єкції ботулотоксину, щоб 

позбавити чоловіка від нестерпного болю. Цей метод дозволяє допомогти 

багатьом пацієнтам. Текст: https://fakty.ua/343231-tam-gde-pulya-proshla-

navylet-razdrobiv-cherep-ispytyval-strashnuyu-bol-v-kieve-vrachi-vylechili-

ranenogo-bojca 

23. Єрмак пояснив, кого Україна сприйме у якості представників 

окупованого Донбасу [Електронний ресурс] // Укр. правда. –  2020. –  4 трав. 

– Електрон. дані. Зазначено, що офіційний статус представників ОРДЛО, з 

якими Київ вестиме консультації, не буде наданий особам з подвійним 

громадянством. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у 

виступі на онлайн-зустрічі, організованій американським Atlantic Council. 

Вказано, що А. Єрмак з власної ініціативи взявся прокоментувати ідею про 

створення у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 

Консультативної ради за участі представників ОРДЛО та запевнив 

учасників зустрічі у тому, що "червоні лінії, окреслені Президентом, 

залишаються незмінними". "Україна ніколи не вестиме жодних переговорів з 

так званими "ДНР" та "ЛНР"", - наголосив А. Єрмак. Текст: 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/4/7250432/ 

24. Єрмак пропонує радникам лідерів «нормандської четвірки» 

залучити до «Мінська» переселенців [Електронний ресурс] // Радіо 

свобода. – 2020. – 6 трав. – Електрон. дані. Зазначено, що голова Офісу 

Президента України Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів 

«нормандської четвірки» залучити до роботи в підгрупах Тристоронньої 

контактної групи (ТКГ) переселенців «як запрошених осіб, які 

представляють окремі райони Донецької та Луганської областей». Як 

повідомив Офіс Президента, А. Єрмак зазначив, що учасники ТКГ 

залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, 

https://fakty.ua/343231-tam-gde-pulya-proshla-navylet-razdrobiv-cherep-ispytyval-strashnuyu-bol-v-kieve-vrachi-vylechili-ranenogo-bojca
https://fakty.ua/343231-tam-gde-pulya-proshla-navylet-razdrobiv-cherep-ispytyval-strashnuyu-bol-v-kieve-vrachi-vylechili-ranenogo-bojca
https://fakty.ua/343231-tam-gde-pulya-proshla-navylet-razdrobiv-cherep-ispytyval-strashnuyu-bol-v-kieve-vrachi-vylechili-ranenogo-bojca
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передбачених Мінськими домовленостями. Водночас він наголосив на 

неприпустимості жодних переговорів з представниками «невизнаних 

квазідержавних утворень». Також А. Єрмак зазначив, що Президент 

України Володимир Зеленський підвищив рівень представництва в ТКГ. 

Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено 

віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну 

представляють заступники міністрів або народні депутати – голови 

профільних комітетів Верховної Ради.                      Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-minsk/30597438.html 

25. Єрмак сподівається на вчасне проведення місцевих виборів, 

зокрема на окупованих територіях [Електронний ресурс] // Радіо свобода. –  

2020. –  5 трав. – Електрон. дані. Вказано, що дата місцевих виборів в 

Україні, запланованих на 25 жовтня 2020 року, наразі залишається без змін. 

Про це заявив під час онлайн-конференції, організованої вашингтонським 

аналітичним центром Atlantic Council, керівник Офісу Президента України 

Андрій Єрмак. «Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори на 

всій території України, у тому числі на сьогодні непідконтрольних 

територіях, загалом на всій території нашої країни. І ці вибори, за 

українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської 

конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі», 

– заявив Єрмак. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/news-yermak-miszevi-

vybory/30593386.html 

26. Жаренов Я. Быстро остановить войну не удалось. Куда идем, 

господин Зеленский? [Электронный ресурс] / Ярослав Жаренов // Fakty.ua. – 

2020. – 6 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що рейтинг влади тримається 

на особистій симпатії більшості українців до Володимира Зеленського. 

Останні соцопитування продемонстрували поступове зниження підтримки 

Президента, однак цифри залишаються досить високими. Указано, що «на 

своєму горбу» Зеленський тягне і уряд, і партію «Слуга народу» й що 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-sklad-tkg/30594116.html
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ситуація для української політики нова: рік тому глава держави отримав 

величезний кредит довіри і зумів сконцентрувати владу практично в одних 

руках. Розглянуто результати річної діяльності шостого Президента 

України у контексті: виборчої президентської та парламентської кампаній, 

контролю над Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, «мутацій» 

відношень між В. Зеленським та І. Коломойським, зрушень всередині 

центральної влади (роль А. Єрмака, А. Авакова) та в регіонах (підтримка 

мерами міст протесту черкаського міського голови), майбутніх місцевих 

виборів 2020 року. Автор відзначив: «…зумій нова влада закінчити війну, їй 

би багато пробачили. Але, на жаль, війна йде, люди гинуть, території 

залишаються під контролем Росії, хоча саму РФ Президент вкрай рідко 

називає агресором. Кремль усіма силами намагається зняти санкції, а 

Україна не дуже-то і наполягає на їх продовженні». Наостанок автор 

наголосив, що факт, коли вперше в історії незалежної України люди 

відмовляються від міністерських портфелів, повинен насторожити 

Президента. Він закликав В. Зеленського вилізти вже з теплої медіаванни і 

розказати, куди і як він збираєтеся вести країну. Текст: 

https://fakty.ua/342841-bystro-ostanovit-vojnu-ne-udalos-kuda-idem-gospodin-

zelenskij 

27. Заява із новаторськими мотивами [Електронний ресурс] // 

День. – 1 трав. (№ 80/81). – Електрон. дані. Йдеться про те, що Верховна 

Рада України проголосувала за звернення до парламентів іноземних держав і 

парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження 

збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії 

Криму й окупації окремих районів Донбасу, політичних репресій проти 

громадян України та звільнення політичних в’язнів. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zayava-iz-novatorskymy-motyvamy 

28. Козлов И. "Гумпомощь" Путина для США оказалась 

непригодной: разгорается скандал [Электронный ресурс] / Игорь Козлов // 

Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що у США 

https://fakty.ua/342841-bystro-ostanovit-vojnu-ne-udalos-kuda-idem-gospodin-zelenskij
https://fakty.ua/342841-bystro-ostanovit-vojnu-ne-udalos-kuda-idem-gospodin-zelenskij
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/zayava-iz-novatorskymy-motyvamy


спалахнув скандал навколо російської гуманітарної допомоги, доставленої в 

Нью-Йорк 1 квітня. Її запропонував Президент Росії Володимир Путін під 

час телефонної розмови з Президентом США Дональдом Трампом, і 

американський лідер погодився. Зазначено, що низка американських 

політиків не могла погодитися з тим, що в період дії санкцій проти Росії її 

військовий літак, на якому доставлялася допомога, спокійно приземляється в 

одному з головних цивільних аеропортів США. Наступний виток скандалу 

спровокувала вже 2 квітня офіційний представник Державного 

департаменту Морган Ортагус, яка написала в Twitter: «США погодилися 

придбати у Росії необхідне медичне обладнання, включаючи апарати 

вентиляції легенів і засоби індивідуального захисту», що викликало гучний 

резонанс . Американські ЗМІ зацікавились, що ж все-таки отримала Америка 

- гуманітарну допомогу або товар, за який треба платити бюджетними 

грошима? Наведено подробиці скандалу. Подано коментарі колишнього 

командувача військами США в Європі генерала Бен Ходжеса, який заявив, що 

доставлений з Росії вантаж - це «не подарунок Кремля, а подарунок 

Кремлю». Він упевнений, що вся ця витівка Путіна з нібито гуманітарною 

допомогою є черговою «пропагандистською пасткою» Кремля. Текст: 

https://fakty.ua/342610-gumpomocsh-putina-dlya-ssha-okazalas-neprigodnoj-

razgoraetsya-skandal 

29. Козловский И. Позиция некоторых представителей 

священноначалия УПЦ (МП) должна вызвать вопросы у государства, — 

Игорь Козловский [Электронный ресурс] / Игорь Козловский ; беседу вела 

Ольга Бесперстова // Fakty.ua. – 2020. – 2 мая. – Электрон. данные. Подано 

матеріали інтерв’ю зі старшим науковим співробітником відділення 

релігієзнавства Інституту філософії імені Сковороди Національної академії 

наук України (НАН України), колишнім в'язнем Кремля Ігорем Козловським. 

Він, зокрема, проаналізував, чому у нових реаліях, пов’язаних із пандемією та 

карантином, священнослужителі всіх рівнів, від голів конфесій до 

настоятелів сільських церков, закликали віруючих залишатися вдома і не 

https://fakty.ua/342610-gumpomocsh-putina-dlya-ssha-okazalas-neprigodnoj-razgoraetsya-skandal
https://fakty.ua/342610-gumpomocsh-putina-dlya-ssha-okazalas-neprigodnoj-razgoraetsya-skandal


брати участь в богослужіннях, а винятком стала лише Українська 

православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Учений зазначив: 

«Що стосується УПЦ МП, то ми, починаючи з 2014 року, побачили якусь 

відстороненість від того, що відбувається в країні. Це …призвело до того, 

що вони не брали повноцінної участі в діях, спрямованих тоді на 

солідаризацію зусиль у боротьбі із зовнішньою агресією, а сьогодні ще й із 

захворюванням. Із самого початку з вуст їхніх керівників не звучали ясні і 

чіткі роз'яснення та заклики. Навіть незважаючи на те, що в Росії закрили 

православні церкви під час Великодніх богослужінь, тут, в Україні, почали 

демонструвати такий, вибачте, кондовий фундаменталізм, коли людське 

життя і здоров'я виявляються начебто за дужками, натомість важливий 

сам обряд». Учений зауважив, що «Лаври і церкви [МП] стали фактично 

вогнищем поширення коронавірусу» й що «виявилося те, що суперечить 

фундаментальним християнським принципам - принципам любові». 

Підсумовуючи, І. Козловський наголосив: «Згідно з чинним законодавством 

України, у нас заборонено розпалювання ворожнечі і ненависті за 

релігійними ознаками. Не можна допустити, щоб наша критика позиції 

деяких представників священноначалля УПЦ МП стала поштовхом для 

розпалювання такої ворожнечі. У нас свобода совісті і світогляду є 

конституційним принципом. Не всі священики цієї церкви діяли в цій ситуації 

безвідповідально. Було багато випадків цілком адекватної реакції. Просто у 

громадянського суспільства залишаються питання як до органів влади, так і 

до керівництва УПЦ МП». Текст: https://fakty.ua/342352-poziciya-nekotoryh-

predstavitelej-svyacshennonachaliya-upc-mp-dolzhna-vyzvat-voprosy-u-

gosudarstva---igor-kozlovskij 

30. Кущ П.  Обміняли бика на індика? / Павло Кущ //  Уряд. кур'єр. 

– 2020. – 6 трав. (№ 85). –  С. 4.  Йдеться про ситуацію навколо обміну 

полоненими та визволення українських громадян, яких з тих чи інших причин 

незаконно утримують у місцях позбавлення волі на окупованій 

проросійськими збройними формуваннями території Донбасу чи Росії. 

https://fakty.ua/342352-poziciya-nekotoryh-predstavitelej-svyacshennonachaliya-upc-mp-dolzhna-vyzvat-voprosy-u-gosudarstva---igor-kozlovskij
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Наведено факти, коли окупаційна влада звільняє не тих людей, на звільненні 

яких наполягає українська сторона, а випадкових осіб, засуджених за 

кримінальні злочини. В той же час бійці - захисники України та цивільні 

патріоти, які сприяли визволенню Донбасу, і далі залишаються за ґратами.  

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/obminyali-bika-na-indika/ 

31. Левит А. В Одессе активисты прервали «победный» 

автопробег, но полиция отпустила колонну [Электронный ресурс] / 

Александр Левит // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – Электрон. данные. Зазначено, 

що 9 травня, українські активісти перешкодили проведенню автопробігу в 

Одесі, організованого «Опозиційною платформою - За життя» (ОПЗЖ) на 

честь 75-річчя Дня Перемоги. Указано, що кілька десятків автомобілів, 

прикрашених п'ятикутними зірками, написами «9 травня. Спасибі за 

перемогу! », з червоними та синьо-білими партійними прапорами були 

заблоковані спочатку активістами, а потім поліцією. У результаті 

правоохоронці змушені були пропустити колону, оскільки законних підстав 

зупиняти акцію не було. Текст: https://fakty.ua/343242-v-odesse-aktivisty-

prervali-pobednyj-avtoprobeg-no-policiya-otpustila-kolonnu-foto 

32. Левит А. В Одессе патриоты "художественно" пресекли 

провокацию любителей "русского мира" [Электронный ресурс] / 

Александр Левит // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – Электрон. данные. Йдеться 

про провокацію, влаштовану в Одесі 9 травня проросійськи налаштованими 

силами. Так, невідомі своєрідно привітати городян зі святом Перемоги, 

пофарбувавши в кольори так званої георгіївської стрічки (використання якої 

на території України заборонено) встановлену на дорозі до міжнародного 

аеропорту стелу з гербом міста-героя. Про це стало відомо українським 

активістам. За словами лідера руху «Вуличний фронт» Дем'яна Ганула, він з 

друзями зафарбували «сепарськую» символіку, відтворивши кольори 

національного прапора України. Він також зазначив, що поліція, яка прибула 

на місце НП ніяк не відреагувала на те, що трапилося, а навпаки, 

поцікавилася особистостями активістів, які ліквідували результат 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/obminyali-bika-na-indika/
https://fakty.ua/343242-v-odesse-aktivisty-prervali-pobednyj-avtoprobeg-no-policiya-otpustila-kolonnu-foto
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провокації. Текст: https://fakty.ua/343233-v-odesse-patrioty-hudozhestvenno-

predotvratili-provokaciyu-lyubitelej-russkogo-mira-foto-video 

33. Левит А. День Победы в Одессе: георгиевские ленточки 

против портретов командиров УПА [Электронный ресурс] / Александр 

Левит // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – Электрон. данные. Повідомлено про 

святкування Дня Перемоги в Одесі. Указано, що, незважаючи на 

«карантинне» скасування офіційних заходів з нагоди 75-ої річниці Перемоги 

над нацизмом, тисячі одеситів прийшли на Алею Слави, щоб покласти квіти 

до підніжжя монумента Невідомому Матросу. Акцентовано увагу на 

окремих сутичках між громадянами, одягнутими у форму бійців радянської 

армії та представниками патріотичних організацій з портретами 

командирів УПА, які скандували: «Слава – Україні! Героям слава!". Указано, 

що між опонентами сталося кілька зіткнень. За інформацією регіонального 

главку Нацполіціі, правоохоронці затримали порушників, зокрема, складено 

декілька адмінпротоколів. Текст: https://fakty.ua/343259-den-pobedy-v-odesse-

georgievskie-lentochki-protiv-portretov-komandirov-upa-foto 

34. Лікарні ОРДЛО переповнені хворими на коронавірус – 

командувач ОС [Електронний ресурс] // Укр. правда.  –  2020. – 30 квіт. – 

Електрон. дані. За словами командувача Об’єднаних сил Володимира 

Кравченка, окупанти приховують реальну інформацію про COVID-19 на 

Донбасі, лікарні ОРДЛО переповнені хворими на ГРВІ та пневмонію, а 

медперсоналу заборонили говорити про епідеміологічну ситуацію. В. 

Кравченко зазначив, що нині кількість хворих на коронавірус в Росії 

перевищила кількість інфікованих в Китаї. Тому під час ротації російсько-

окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на 

тимчасово окупованих територіях Донбасу.                Текст: 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/30/7249980/ 

35. Лобовко В. Это война России: в США указали на сложности 

проведения выборов на оккупированном Донбассе [Электронный ресурс] 

https://fakty.ua/343233-v-odesse-patrioty-hudozhestvenno-predotvratili-provokaciyu-lyubitelej-russkogo-mira-foto-video
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/ Валерий Лобовко // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Наведено 

коментарі заступника помічника Держсекретаря США Джорджа Кента 

під час онлайн-дискусії в «Фонді Маршалла», який назвав далекою від 

можливості реалізації ідею провести вибори на Донбасі одночасно з 

виборами на території всієї країни, за що ратують у партії «Слуга народу». 

За словами представника Держдепартаменту, провести чесне голосування 

на Донбасі можливо лише за умови повного припинення вогню, виведення 

Росією військ і отримання Україною контролю над кордоном. Також він 

додав, що виконання зобов'язань, взятих у рамках «Мінська» усіма 

сторонами, є єдиним шляхом припинення війни, «однак Росія з першого дня 

підписання цих угод порушувала Мінські домовленості і продовжує так 

робити». Д. Кент наголосив: «Це війна, яку розв'язала Росія. І Росія може її 

припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській 

території ... Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на 

власній території. І саме Росія повинна виконати зобов'язання, які взяла на 

себе». Текст: https://fakty.ua/342980-eto-vojna-rossii-v-ssha-nazvali-uslovie-

provedeniya-vyborov-na-okkupirovannom-donbasse 

36. Лосєв І. Антимайдан судить Майдан [Електронний ресурс] / 

Ігор Лосєв // День. – 24 квіт. (№ 75/76). – Електрон. дані. Наведено коментарі 

дій чинної влади на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським 

щодо проведення об’єктивного розслідування подій під час Революції 

Гідності 2013 - 2014 років. На думку автора статті, справжні винуватці 

тих подій відпущені із під варти або обміняні під час обміну полонених, 

натомість влада намагається звинуватити учасників подій Євромайдану та 

Революції гідності. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/media/antymaydan-

sudyt-maydan 

37. Луговая Ю. "Все идет к этому": эксперт объяснил, почему 

Россия откажется от Крыма и почему Украине не выгоден ее развал 

[Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – 

Электрон. данные. Наведено тези інтерв'ю Радіо «Свобода» старшого 

https://fakty.ua/342980-eto-vojna-rossii-v-ssha-nazvali-uslovie-provedeniya-vyborov-na-okkupirovannom-donbasse
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експерта Програми європейських, регіональних і російських досліджень 

Українського інституту майбутнього (UIF), наукового співробітника 

Інституту євроатлантичного співробітництва Андреаса Умланда. Він, 

зокрема, зазначив, що проблеми з водо- і енергозабезпеченням анексованого 

Криму сигналізують про те, що в майбутньому утримувати півострів під 

контролем буде все складніше як з фінансової, так і з політичної точки зору. 

Проте експерт наголосив, що момент «Ч» настане вже після того, як  

Путін піде  із Кремля, і це спричинить зміну не тільки вищого керівництва 

РФ, але і всього політичного режиму держави-агресора. Текст: 

https://fakty.ua/343052-vse-idet-k-etomu-ekspert-obyasnil-pochemu-rossiya-

otkazhetsya-ot-kryma-i-pochemu-ukraine-ne-vygoden-ee-razval 

38. Луговая Ю. Доказательство для Гааги: ВСУ обнародовали 

видео с российскими снайперами, снятое самими боевиками 

[Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – 

Электрон. данные. Йдеться про оприлюднення військовими Операції 

об'єднаних сил (ООС) відео дій підрозділу снайперів ФСБ РФ, зняте самими 

російськими силовиками, під час вогневого ураження українських військових 

на Донбасі. Як повідомили в штабі ООС, саме ця група снайперів 27 лютого 

вбила молодшого сержанта ЗСУ Володимира Федченко. Указано, що імена і 

посади військовослужбовців РФ, які вчинили військовий злочин планують 

назвати найближчим часом, а поки передали отримане відео в СБУ - як 

доказові матеріали російської агресії. Текст: https://fakty.ua/343073-

dokazatelstvo-dlya-gaagi-vsu-obnarodovali-video-s-rossijskimi-snajperami-

snyatoe-samimi-boevikami 

39. Луговая Ю. Жертва пропаганды: в Кривом Роге пенсионер 

подпольно изготавливал запрещенную символику [Электронный ресурс] / 

Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 5 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, 

що у Кривому Розі поліція затримала 66-річного пенсіонера, який виготовляв 

удома і розклеював по місту листівки із зображенням «георгіївської 

стрічки». Всього у нього вилучили 20 саморобних листівок. Дії чоловіка 

https://fakty.ua/343052-vse-idet-k-etomu-ekspert-obyasnil-pochemu-rossiya-otkazhetsya-ot-kryma-i-pochemu-ukraine-ne-vygoden-ee-razval
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кваліфіковані за частиною 1 статті 436-1 Кримінального Кодексу 

(«Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і 

пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів). Як відомо, «георгіївська стрічка» 

використовується пропагандистської машиною Кремля як символ перемоги 

СРСР над нацистською Німеччиною. При цьому в Україні і низці інших 

пострадянських країнах «георгіївську стрічку» заборонили. У нашій країні ця 

стрічка є одним із символів «русского мира». Проінформовано також, що 

раніше СБУ затримала в Дніпропетровській області таксиста, який 

виявився проросійським агітатором, прихильником «російського козацтва» і 

монархізму. Текст: https://fakty.ua/342797-zhertva-propagandy-v-krivom-roge-

pensioner-podpolnogo-izgotavlival-zaprecshennuyu-simvoliku 

40. Луговая Ю. Зеленский наконец трудоустроил Саакашвили: 

опубликован указ [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. 

– 7 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що Президент України Володимир 

Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою новоствореного 

Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ глави держави розміщений 

на його офіційному Інтернет-порталі. Наведено повний текст дркумента. 

Зазначено, що Виконавчий комітет реформ, згідно з указом, буде діяти у 

складі Національної ради реформ. Нагадано, що новий чиновник є 

прихильником миру з Росією. Текст: https://fakty.ua/343074-zelenskij-pridumal-

dolzhnost-dlya-saakashvili-opublikovan-ukaz 

41. Луговая Ю. Красный Крест назвал число пропавших без 

вести на Донбассе за все годы войны [Электронный ресурс] / Юлия 

Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 10 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що 

Червоний Хрест продовжує розшук 750 осіб, які вважаються зниклими 

безвісти на Донбасі. Як повідомили в Міжнародному Комітеті Червоного 

Хреста (МКЧХ), «наш список не є репрезентативним для всіх зниклих 

безвісти. Сьогодні у нас близько 750 відкритих справ, всі ці особи зникли в 

результаті конфлікту на Донбасі». Указано, що представництва МКЧХ 
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продовжують збір інформації про зниклих через свої представництва в 

Донецьку, Луганську, Слов'янську, Сєвєродонецьку і Маріуполі. Текст: 

https://fakty.ua/343315-krasnyj-krest-nazval-chislo-propavshih-bez-vesti-na-

donbasse-za-vse-gody-vojny 

42. Луговая Ю. Путин специальным указом запретил 

российским военным "светиться" на Донбассе [Электронный ресурс] / 

Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Йдеться про 

те, що Президент Росії Володимир Путін, рівень довіри до якого росіян 

знизився, своїм указом заборонив військовослужбовцям, які перебувають при 

виконанні обов'язків військової служби, використовувати електронні 

пристрої, які можуть передавати аудіо- та фотоматеріали та 

відстежувати геолокацію. Відповідний документ, датований 6 травня, 

розміщений на російському інтернет-порталі правової інформації. 

Використання гаджетів, зокрема, заборонено у випадках, якщо 

військовослужбовець бере участь в бойових діях, збройних конфліктах або «в 

діяльності з підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки», або 

«виконує завдання з припинення міжнародної терористичної діяльності за 

межами території Російської Федерації». Окремо Президент Росії 

заборонив військовослужбовцям та громадянам, призваним на військові 

збори, надавати засобам масової інформації або поширювати в Інтернет 

інформацію, «що дозволяє визначити їх належність або призначення до 

Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів». Текст: 

https://fakty.ua/343061-putin-specialnym-ukazom-zapretil-rossijskim-voennym-

svetitsya-na-donbasse 

43. Луговая Ю. Россия не любит компромиссы: известный 

дипломат объяснил, почему война будет долгой, и предостерег 

Зеленского  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. –          

4 мая. – Электрон. данные. Подано витяги з інтерв’ю інтернет-виданню 

«Главком» екс-посла України в США Валерія Чалого, який зазначив, що 

українсько-російський військовий конфлікт є лише наслідком історичного 
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конфлікту з Росією, і буде тривати ще довго. Дипломат зазначив, що в 

умовах пандемії й економічної кризи Путіну і його поплічникам щоб 

утримати владу не можна відступатися на Донбасі. У зв'язку з цим В. Чалий 

вважає ключовим завданням Президента В. Зеленського підтримку 

солідарності з Україною світових лідерів, а не згортання на хибний шлях 

легких рішень, які в кінцевому підсумку приведуть нас до капітуляції. Екс-

посол констатував: «Росіяни …ще сподіваються, що вдасться підірвати 

Україну зсередини. У цій площині загрози зростають. На жаль, ці ризики 

підсилюють розбалансованість державного управління, ослаблення дій у 

сфері безпеки, зменшення активності реформ, відсутність єднання всіх 

громадян в єдину політичну націю». Текст: https://fakty.ua/342726-rossiya-ne-

lyubit-kompromissy-izvestnyj-diplomat-obyasnil-pochemu-vojna-budet-dolgoj-i-

predostereg-zelenskogo 

44. Луговая Ю. Четыре дела и два десятка протоколов: полиция 

рассказала, как в Украине отметили День Победы [Электронный ресурс] / 

Юлия Луговая // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – Электрон. данные. Зазначено, що 

у поліції не зафіксували суттєвих порушень правопорядку під час заходів з 

нагоди Дня перемоги 9 травня, при тому, що на території держави 

відбулося 495 заходів за участю майже 9 000 осіб. Проте  відкрито чотири 

кримінальні провадження - за статтею 436-1 Кримінального кодексу 

(«Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і 

пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів») в Сумській і Луганській областях. Також  

зареєстровано два кримінальні провадження за статтею 296 

(«Хуліганство») в Донецькій області та в Києві. Текст: 

https://fakty.ua/343271-chetyre-dela-i-dva-desyatka-protokolov-policiya-

rasskazala-kak-v-ukraine-otmetili-den-pobedy 

45. Мир на Донбасі : Кучма знову очолив українську делегацію в 

ТКГ [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 5 трав. – Електрон. 

дані. Як інформує «УМ», Президент України Володимир Зеленський своїм 
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Указом затвердив склад оновленої української делегації для участі в 

Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації у 

Донецькій та Луганській областях, яку знову очолив другий Президент 

України Леонід Кучма. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який за 

дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ, 

зазначив, що цей Указ Президента додатково регламентує склад української 

делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена. 

Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145967/ 

46. Мирний М. Смерті на КПВВ: що зробити, щоб їм запобігти 

[Електронний ресурс] / Микола Мирний // День. – 30 квіт. (№ 79). – 

Електрон. дані. Подано інформацію, що 2018 року під час перетину лінії 

розмежування через східноукраїнські КПВВ унаслідок обстрілів чи 

загострень проблем зі здоров’ям загинуло понад 50 осіб. Протягом січня -  

вересня наступного року — 38 людей та ще шестеро — до кінця 2019-го. 

Більшість померлих — громадяни літнього віку. Акцентовано увагу на тому, 

що на шостий рік російсько-української війни уряд не організував державних 

медичних служб для цивільних на пунктах в’їзду-виїзду в Донбасі та Криму. 

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/smerti-na-kpvv-shcho-zrobyty-

shchob-yim-zapobigty 

47. Мозговой И. «А вы правда прокурор Украины???»: 

Венедиктова взорвала сеть поздравлением с Днем Победы [Электронный 

ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua. – 2020. – 9 мая. – Электрон. данные. 

Зазначено, що Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова привітала 

українців з Днем Перемоги піснею «День Победы» у виконанні російського 

співака Льва Лещенка, який раніше підтримав окупацію Росією українського 

Криму. Вітання вона опублікувала в Facebook вранці 9 травня. Після 

обурення користувачів в коментарях, Венедиктова вибачилася перед тими, 

кого образила своїм постом, і видалила посилання на відео, але рядки з пісні 

залишила. Генпрокурор відповіла: «Пісня - символ перемоги над фашизмом. 

Пісня 1975 року - це наша історія і привід пишатися Великою Перемогою. 

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145967/
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Лещенко - не символ. РФ - країна-агресор. І Крим - український. Не треба 

маніпулювати». Текст: https://fakty.ua/343249-a-vy-pravda-prokuror-ukrainy-

venediktova-vzorvala-set-pozdravleniem-s-dnem-pobedy 

48. Мозговой И. Автоколонна с красными флагами прорвалась в 

центр Запорожья [Электронный ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua. – 2020. 

– 9 мая. – Электрон. данные. Проінформовано, що в Запоріжжі організація 

«Полк Перемоги» (місцевий аналог російського «Безсмертного полку»)            

9 травня провела червонопрапорний автопробіг на честь Дня Перемоги. 

Указано, що місцеві жителі зривали з їх автомобілів комуністичну 

символіку, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 

«розповсюдження комуністичної, нацистської символіки і пропаганда 

комуністичного і нацистського тоталітарних режимів». Текст: 

https://fakty.ua/343247-avtokolonna-s-krasnymi-flagami-prorvalas-v-centr-

zaporozhya 

49. Мозговой И. Главная цель — склонить Киев к невыгодным 

компромиссам: чего ждать от России после изменения формата 

переговоров [Электронный ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua. – 2020. –    

10 мая. – Электрон. данные. Наведено коментарі експерта Національного 

інституту стратегічних досліджень Валерія Кравченка, про те, що Кремль 

буде всіляко прагнути посадити за стіл переговорів представників України і 

терористичних формувань «ДНР» і «ЛНР». Він, зокрема, зазначив: «Що 

таке Тристороння контактна група? Це Росія, Україна і посередництво 

ОБСЄ. Там немає ніяких так званих "ДНР", "ЛНР". Зараз Росія буде робити 

все, щоб посадити за стіл переговорів максимально близько один до одного 

представників офіційної влади в Києві і представників невизнаних республік 

"ДНР", "ЛНР", щоб вони між собою домовилися». За словами експерта, 

Москва таким чином буде максимально наближати Україну до прийняття 

компромісів, які їй абсолютно невигідні. Так, одним із компромісів                 

В. Кравченко вважає проведення виборів на окупованому Донбасі восени   

2020 року. За його словами, Росія в майбутньому має намір відійти від 

https://fakty.ua/343249-a-vy-pravda-prokuror-ukrainy-venediktova-vzorvala-set-pozdravleniem-s-dnem-pobedy
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конфлікту на Донбасі і стати медіатором, як Німеччина чи Франція.           

В. Кравченко наголосив, що «Росія не буде втрачати час, вона розуміє, що 

треба «кувати залізо», поки карантин. Росія готова йти на свої компроміси: 

можливо, вона буде готова наступним кроком роззброїти бойовиків, 

відкрити нам кордон – якщо побачить, що Україна сідає за стіл переговорів 

з так званими ОРДЛО. У цьому задумка Росії, і у них є дедлайн - осінь цього 

року». Текст: https://fakty.ua/343314-glavnaya-cel---sklonit-kiev-k-nevygodnym-

kompromissam-chego-zhdat-ot-rossii-posle-izmeneniya-formata-peregovorov-

video 

50. Мозговой И. Зеленский попал в ловушку: совпали интересы 

украинских олигархов и даже Путина [Электронный ресурс] / Иван 

Мозговой // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. Наведено 

коментарі колишнього дипломата Дмитра Чекалкіна, який вважає, що 

раніше Президент України Володимир Зеленський був абсолютно відірваний 

від реальності, але вже нарешті зрозумів, «в яку халепу він вліз». 

Ексдипломат, зокрема, зауважив: «Зеленський думав, що так легко, 

…вирішить всі …болючі питання, які у нас збиралися роками і століттями. 

40-мільйонна країна протистоїть підступному ворогові, головним завданням 

якого є знищити її. Якщо Україна припиняє своє існування, ніхто ж не 

запитає у Путіна за окупований Донбас або анексований Крим. Зрозуміло, 

що сьогодні перед нами жорстокий, підступний ворог людства взагалі. І 

брати на себе непрофесіоналові відповідальність в такий час - це все одно, 

що смертельно хвору людину береться [оперувати] недосвідчений хірург, а 

якийсь сантехнік, який добре розповідає анекдоти». Д. Чекалкін наголосив: 

«У випадку з Зеленським збіглися інтереси і українських олігархів, і навіть 

Путіна, тому для нього це була своєрідна пастка». Текст: 

https://fakty.ua/342587-zelenskij-popal-v-lovushku-sovpali-interesy-ukrainskih-

oligarhov-i-dazhe-putina 

51. Мозговой И. "Пришло время другой дипломатии": посол 

Украины в Германии объяснил свой скандальный поступок 
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[Электронный ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua. – 2020. – 10 мая. – 

Электрон. данные. Проінформовано, що Посол України в Німеччині Андрій 

Мельник публічно відмовився брати участь у церемонії, присвяченій 

завершенню Другої світової війни, яка пройшла 2 травня в Берліні, оскільки 

на захід був запрошений також посол Росії. Коментуючи свій вчинок,  посол 

зазначив: «На мій погляд, рішення зробити це публічно було правильним. 

Адже ми ще раз заявили на весь світ про те, що війна, яка триває на сході 

України, триває щодня і щоночі. Українці страждають, і ми вимагаємо, щоб 

цей біль українців так само був почутий і в Берліні. А з іншого боку, цей 

жест, який дехто вважає "недипломатичним", так само і серед моїх колег, 

він, на мою думку, вказує, що сьогодні прийшли часи іншої - публічної 

дипломатії». Текст: https://fakty.ua/343299-prishlo-vremya-drugoj-diplomatii-

posol-ukrainy-v-germanii-obyasnil-svoj-skandalnyj-postupok 

52. Неїжмак В. Оберіг для бійців площею... понад півсотні тисяч 

"квадратів" [Електронний ресурс] / ІВасиль Неїжмак // Голос України. – 

2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.  Йдеться про діяльність волонтерок 

з неформального об’єднання "Hand made для армії руками небайдужих 

полтавок", які виготовляють та  відправляють українським бійцям на 

передову маскувальні сітки та килимки для сидіння. Як зазначила 

координаторка об’єднання Тетяна Сігіда, за понад п’ять з половиною років 

волонтерки сплели і передали військовим на передову стільки маскувальних 

сіток, що їхня загальна площа сягнула вже понад 50 тисяч квадратних 

метрів. Ці сітки  завжди потрібні, бо бережуть військових від ворожих 

куль, мін і снарядів. Текст:  http://www.golos.com.ua/article/330552 

53. ОРДЛО мають представляти громадяни України – Єрмак 

[Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 4 трав. – Електрон. дані. 

Йдеться про заяву керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака під 

час онлайн-дискусії «Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського 

Білого Дому», організованої Atlantic Council та оприлюдненої в соцмережах  

5 травня 2020 року про те, що лише громадяни України, які не брали участі у 
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військових діях і не ухвалювали злочинних рішень, можуть отримати 

офіційний статус представників ОРДЛО, з якими може вести консультації 

влада України. Статус представників ОРДЛО не буде наданий особам з 

подвійним громадянством. Єрмак також наголосив, що в Мінському процесі 

є три повноправних учасники: Україна, Росія та ОБСЄ. Керівник Офісу 

Президента розповів про ідею посилення української команди у Мінську, на 

яку піде Київ, щоби зрушити переговори. За його словами, країни-учасниці 

Нормандської четвірки погоджуються із необхідністю надати «новий 

імпульс» переговорам у Мінську, щоби зробити цю роботу ефективнішою. 

Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/0/180/145951/ 

54. Охрименко О. Вокруг популярного интернет-магазина 

разгорается скандал из-за книги о войне на Донбассе [Электронный 

ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. 

Повідомлено, що книжковий магазин «Yakaboo» потрапив у скандал через 

книги про війну на Донбасі. Так, читачі виявили книгу «Гамарджоба, панове» 

такого собі Олександра Архіпова, де розповідь ведеться від імені російського 

військового, який приїхав до Донецька. Читачеві при цьому нав'язується 

думка, що все, що відбувається в регіоні - це не що інше як громадянська 

війна. Зазначено, що кремлівські пропагандистські тези про «громадянську 

війну на Донбасі» проникли і на обкладинку книги, і в її анотацію на сайті 

магазину. Наголошено, що українські письменники і перекладачі не 

приховують свого обурення. Так, ветеран АТО і військовий письменник 

Валерій Ананьєв запропонував оголосити бойкот магазину. Указано, що 

книгу видалили з сайту, а розслідування показало, що вона ймовірно не 

українського походження. Торговий дім «Логос Україна» наполягає, що його 

помилково вказали видавцем, але швидше за все, твір випущено 

видавництвом «Логос» з російського Ставрополя. Текст: 

https://fakty.ua/342615-vokrug-populyarnogo-internet-magazina-razgoraetsya-

skandal-iz-za-knigi-o-vojne-na-donbasse 
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55. Охрименко О. "Крым обязательно вернется": посол Украины 

в Германии предложил пари экс-канцлеру Шредеру [Электронный 

ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. 

Зазначено, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер впевнений, що 

Росія ніколи не поверне Крим Україні. У свою чергу, посол України в 

Німеччині Андрій Мельник готовий посперечатися, що німецький політик 

помиляється і відновлення територіальної цілісності України відбудеться 

досить скоро. Роз’яснено, що приводом для суперечки стало останнє 

інтерв'ю Шредера газеті Tagesspiegel, де політик закликає змиритися, що 

«жоден російський президент ніколи не поверне Крим Україні». На думку 

Шредера, санкції безсилі змінити політику Росії, а тому варто відмовитися 

від тиску на РФ. У відповідь на це посол України в Німеччині запропонував 

Шредеру парі. Дипломат зазначив: «Хотілося б запропонувати топ-

лобістові Кремля парі: ще при його житті Крим неодмінно повернеться в 

лоно матері-України». https://fakty.ua/342604-krym-obyazatelno-vernetsya-

posol-ukrainy-v-germanii-predlozhil-pari-eks-kancleru-shrederu 

56. Охрименко О. Путин нацелился на захват огромной части 

Украины: названы опасные регионы и их истинная ценность для 

Кремля [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 4 мая. 

– Электрон. данные.  Наведено коментарі колишнього українського 

дипломата Дмитра Чекалкіна про те, що в Росії не тільки не відмовилися від 

захоплення дев'яти українських областей, а навпаки, для Кремля ця мета 

стала ще більш значущою в умовах падіння цін на нафту та майбутньої 

економічної кризи. З огляду на прогнози економістів, що низка областей 

України не тільки не постраждають від кризи, але можуть виявитися в 

дуже вигідному положенні, Д. Черкалкін вважає примітним, що це як раз ті 

«дев'ять областей" Новоросії", на які свого часу робив замах Путін - від 

Чернігова до Одеси». На думку дипломата, особисті якості Президента В. 

Зеленського ніяк не допоможуть відбити російську загрозу. Д. Черкалкін 

наголосив: «Захоплення цих регіонів для нього (Путіна) стає все більш 

https://fakty.ua/342604-krym-obyazatelno-vernetsya-posol-ukrainy-v-germanii-predlozhil-pari-eks-kancleru-shrederu
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значущим. Розраховувати, що він це питання залишить і під якимись чарами 

Зеленського відступить від своїх планів - вкрай безглуздо». Текст: 

https://fakty.ua/342643-putin-nacelilsya-na-zahvat-ogromnoj-chasti-ukrainy-

nazvany-opasnye-regiony-i-ih-istinnaya-cennost-dlya-kremlya 

57. Охрименко О. Россия отправила в Ливию до 1200 наемников 

ЧВК "Вагнер": в ООН раскрыли детали [Электронный ресурс] / Ольга 

Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 7 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що 

Росія направила до Лівії від 800 до 1200 найманців приватної військової 

компанії (ПВК) «Вагнер». Уточнено, що бойовики ПВК «Вагнер» присутні в 

Лівії з жовтня 2018 року. Такі дані містяться в доповіді незалежних 

спостерігачів, які працювали в Лівії. У квітні доповідь було передано Раді 

безпеки ООН для вирішення питання з санкціями проти Лівії. За даними 

спостерігачів, крім бойових операцій і операцій впливу, найманцям ПВК 

«Вагнер» доручають високоспеціалізовані військові завдання. Так, 

«Вагнерівці» виконують функції передового артилерійського спостерігача і 

передового поста наведення авіації, їм доручають снайперські завдання. 

Текст: https://fakty.ua/343010-rossiya-otpravila-v-liviyu-do-1200-naemnikov-

chvk-vagner-v-oon-raskryli-detali 

58. Охрименко О. Фрегат ВМС Украины вынудил российское 

судно спустить флаг в Черном море  [Электронный ресурс] / Ольга 

Охрименко // Fakty.ua. – 2020. – 3 мая. – Электрон. данные. Повідомлено, що 

флагман українського флоту - фрегат «Гетьман Сагайдачний» під час 

навчань в Чорному морі, перебуваючи в районі Голіцинського газового 

родовища (130 км від Одеси), зафіксував порушення морських правил 

російським судном. Танкер під прапором Росії, який прямував з окупованих 

морських районів, поспішно спустив триколор з флагштока, намагаючись 

залишитися неідентифікованим. Текст: https://fakty.ua/342613-fregat-vms-

ukrainy-vynudil-rossijskoe-sudno-spustit-flag-v-chernom-more-video 
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59. Рада ухвалила звернення до іноземних держав щодо 

засудження агресії Росії [Електронний ресурс] // Радіо Свобода.  –  2020. –  

30 квіт. – Електрон. дані. Зазначено, що Верховна Рада України 30 квітня 

2020 року підтримала постанову зі зверненням до парламентів іноземних 

держав та парламентських асамблей щодо засудження російської агресії. 

На підтримку документа висловилися 309 народних депутатів. Вказано, що 

«Верховна Рада України звертається до парламентів іноземних держав та 

парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом: засудити дії 

Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та 

суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і 

нормам міжнародного права, посилювати політико-дипломатичний і 

санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної 

агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в 

межах її міжнародно визнаних державних кордонів», – йдеться в проекті 

постанови поміж іншого. Крім того, документ пропонує іноземним 

державам і надалі не визнавати анексію Криму, тиснути на Росію з вимогою 

припинити окупацію частини Донбасу.     Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-zvernennya-shchodo-zasudzhennya-

ahresii/30585370.html 

60. Соколов Б. Справа рейсу MH17... [Електронний ресурс] / Борис 

Соколов // День. – 1 трав. (№ 80/81). – Електрон. дані. Йдеться про те, що 

розслідувачам із The Insider і Bellingcat удалося ідентифікувати одного з 

найбільш високопоставлених російських фігурантів справи про загибель 

«Боїнга» MH17 над Донбасом. Зазначено, що це генерал-полковник Андрій 

Іванович Бурлака, перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ 

Росії.  У 2015 році його підвищили до генерал-полковника і за даними 

джерела, що проводило власне розслідування Бі-Бі-Сі, закритим указом йому 

за його роль у війні на Донбасі було присвоєно звання Героя Росії. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/sprava-reysu-mh17 
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61. Соколов Б. Сталін, Путін, Шойгу або Нова православна 

трійця [Електронний ресурс] / Борис Соколов // День. – 28 квіт. (№ 77). – 

Електрон. дані. Подано інформацію, що стіни головного храму Збройних сил 

Росії, будівництво якого закінчує Міністерством оборони в підмосковному 

парку «Патріот», прикрасять мозаїкою із зображеннями Йосипа Сталіна, 

Володимира Путіна і Сергія Шойгу. Вони будуть персонажами панно, які 

називаються «Парад Перемоги» і «Безкровне возз’єднання Криму». Це 

підтвердив член Патріаршої ради з культури, протоієрей Леонід Калінін. 

Акцентовано увагу на тому, що стосовно боротьби з коронавірусом 

Православна церква України, на відміну від Російської православної церкви 

(РПЦ), у зв’язку з епідемією діє набагато розумніше і виваженіше. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/stalin-putin-shoygu-abo-nova-

pravoslavna-triycya 

62. Тичина В. Почесно бути донором! [Електронний ресурс] / 

Владислав Тичина // Голос України. – 2020. – 7 трав. (№ 77). – Електрон. 

дані.  Йдеться про ініціативу здачі донорської крові, започатковану та на 

особистому прикладі впроваджену Головнокомандувачем Збройних Сил 

України (ЗСУ). У межах заходів цивільно-військового співробітництва, на 

базі Об’єднаного оперативного штабу Національного комітету Товариства 

Червоного Хреста створено мобільні групи, які в умовах карантину 

здійснюють транспортування військовослужбовців ЗСУ, які висловили 

бажання стати донорами крові та поповнити запаси банку Київського 

міського центру крові.  Зазначено, що благодійну акцію IT’S AN HONOR TO 

BE A DONOR також підтримали структурні підрозділи цивільно-

військового співробітництва, що виконують завдання в районі проведення 

операції Об’єднаних сил (ООС).      Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/330620 

63. Токар І. Нафтова криза: чи зможе Росія утримувати Крим? 

[Електронний ресурс] / Ігор Токар, Інна Аннітова // Радіо Свобода. –  2020. –  

29 квіт. – Електрон. дані. Порушено питання: обвал ринку, негативна 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planety/stalin-putin-shoygu-abo-nova-pravoslavna-triycya
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вартість, ціни на паливо, нафтові війни, пандемія COVID-19 ‒ чим все це 

обернеться для окупованого Росією українського Криму? Зазначено, що 

окупований Крим входить до десятки найбільш дотаційних регіонів для 

Росії. Якщо російська влада піде за сценарієм скорочення бюджету, у першу 

чергу постраждають пенсіонери, вчителі та лікарі. Анексований Росією 

український Крим може недоотримати фінансування, прогнозують 

експерти. Текст: https://www.radiosvoboda.org/a/naftova-kryza-chy-zmozhe-

russia-utrymuvaty-krym/30582745.html 

64. У МЗС назвали «три важливі кроки» в стратегії деокупації 

Криму [Електронний ресурс] // Радіо свобода. –  2020. – 5 трав. – Електрон. 

дані. За словами Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Київ 

розробляє стратегію деокупації Криму. Міністр зазначає, що є три важливі 

кроки, які Київ повинен виконати: «Перша задача – як ми утримуємо 

окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не 

забувалося, друге – як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму 

стосовно Криму, третє – які додаткові міжнародні інструменти ми 

можемо задіяти для того, щоб здійснювати тиск на Росію. І декілька інших. 

А стратегічна задача – це як Крим буде повернений до України. Я 

абсолютно переконаний, що це так і відбудеться. Це не дипломатична 

фантазія, а цілком прагматичний розрахунок», – сказав Кулеба. Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/news-mzs-deokupatsia-krymu/30594687.html 

65. Уретій О.  Донорська акція  [Електронний ресурс] / Оксана 

Уретій // Голос України. – 2020. – 6 трав. (№ 76). – Електрон. дані.  Йдеться 

про участь військовослужбовців Повітряних сил Вінницького гарнізону у 

донорській акції у відповідь на звернення керівництва Комунального 

підприємства "Вінницький обласний центр служби крові" до громади міста 

із закликом здати кров задля порятунку життя та здоров’я хворих. 

Зазначено, що від початку карантину військовослужбовці вже здали понад 

60 доз крові, що вкрай важливо в умовах карантинних обмежень, коли 

http://fincan.ru/articles/117_dotacii-regionam-rossii-2020/
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Центр потерпає від нестачі донорської крові й украй її потребує.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/330555 

66. Хотин Р. Новий, ширший і суперечливіший погляд на війну в 

Україні від Міжнародної кризової групи [Електронний ресурс] / Ростислав 

Хотин // Радіо Свобода. –  2020. –  29 квіт. – Електрон. дані. Вказано, що 

експерти Міжнародної кризової групи (МКГ) зробили першу публікацію із 

серії доповідей про війну в Україні і свої шляхи бачення, як можна владнати 

конфлікт на Донбасі. Деякі судження є суперечливими, але погляду МКГ 

притаманний ширший підхід до війни на Донбасі, яку пропонується 

розглядати в ширшому, всеєвропейському контексті. Серед суперечливих 

аспектів – пропозиція поступово винагороджувати Росію за мирні кроки 

шляхом поетапного послаблення санкцій. Подано стислий огляд першої 

доповіді, що має назву: «Мир в Україні: Європейська війна». Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/30583686.html 

67. Цимбалюк Р. Зеленский пока не лег под Кремль, будем 

исходить из того, что и не ляжет, — Роман Цимбалюк [Электронный 

ресурс] / Роман Цимбалюк ; беседу вела Ольга Бесперстова // Fakty.ua. – 

2020. – 10 мая. – Электрон. данные. Подано матеріали другої частини 

інтерв’ю (ч. 1 див. : Fakty.ua. – 2020. – 8 мая) з кореспондентом агентства 

УНІАН у Москві Романом Цимбалюком. Він, зокрема, розповів, що російські 

пропагандисти говорять про Президента Володимира Зеленського та чому 

він з оптимізмом дивиться на те, що відбувається в Україні. За словами 

журналіста, в Кремлі не відносять Зеленського до слухняних політиків: «У 

Москві його не вважають людиною, готовою капітулювати. І правда, він 

поки не зробив жодного кроку, який не можна відкатати назад». Цимбалюк 

зауважив, що російська пропаганда намагається приписати Зеленському 

нацистські погляди, а, отже, позбавити людяності українського 

Президента в очах росіян.  Р. Цимбалюк наголосив: «… я завжди дивлюся на 

нашу країну з оптимізмом, навіть незважаючи на цей управлінський хаос при 

Зеленському і на відсутність якихось чітко сформульованих цілей. Наша 

http://www.golos.com.ua/article/330555
https://www.radiosvoboda.org/a/30583686.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30583686.html
https://www.radiosvoboda.org/a/30583686.html


влада чомусь не артикулює, де ми знаходимося, в якій ситуації, чому у нас 

війна і з ким, якщо території окуповані, то ким. Але я прихильник здорового 

глузду. За цей рік Зеленський під Кремль не ліг. Може, він ще роздумує про це 

... Але будемо виходити з того, що і не ляже». Текст: https://fakty.ua/343170-

zelenskij-poka-ne-leg-pod-kreml-budem-ishodit-iz-togo-chto-i-ne-lyazhet---

roman-cimbalyuk 

68. Цимбалюк Р. Лукашенко очень раздражает Кремль, а 

коронавирус испортил триумф Путина, — Роман Цимбалюк 

[Электронный ресурс] / Роман Цимбалюк ; беседу вела Ольга Бесперстова // 

Fakty.ua. – 2020. – 8 мая. – Электрон. данные. Про те, як і чим живе сьогодні 

Росія, як готується до самого сакрального свята - Дня Перемоги, про 

«победобесіє» в країні-агресорі та про нові підходи кремлівських 

пропагандистів у висвітленні відносин Росії з сусідами ( у тому числі - про 

реакцію Кремля на «неправильну» поведінку Президента Білорусі 

Лукашенка), розповів в інтерв’ю кореспондент агентства УНІАН у Москві 

Роман Цимбалюк. Він, зокрема, наголосив: «Все, що робиться в 

ідеологічному плані на Донбасі і в Криму, це калька з Російської Федерації. 

Так що святкування [9 травня] пройдуть приблизно однаково, адже 

ідеологія російської держави жодним чином не змінюється». Текст: 

https://fakty.ua/343161-lukashenko-ochen-razdrazhaet-kreml-a-koronavirus-

isportil-triumf-putina---roman-cimbalyuk 
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