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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Бойко О. В. Актуалізація суб’єктного потенціалу курсантів як 

провідний напрям у формуванні лідерської компетентності майбутніх 

офіцерів у вищих військових закладах освіти [Електронний ресурс] / О. В. 

Бойко // Молодий вчений. — 2019. — № 10. — Електрон. дані. Обґрунтовано 

актуалізацію суб’єктного потенціалу курсантів як провідного напряму у 

формуванні лідерської компетентності майбутніх офіцерів у вищих 

військових закладах освіти. Визначено, що однією з умов формування 

лідерської компетентності є цілеспрямоване формування професійно-

лідерської позиції, в основі якої є суб’єктність.       Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/49.pdf 

2. Бурий С. В. Особливості концептуальних підходів до теорії та 

практики формування управлінської підготовки майбутніх офіцерів 

Збройних Сил України в структурі освітнього процесу вищого 

військового навчального закладу / С. В. Бурий, А. О. Савченко // Інновац. 

педагогіка. — 2019. — № 19, т. 1. — С. 44-48. Зазначено, що освітній процес 

у вищому військовому навчальному закладі – це інтелектуальна, творча 

діяльність у сфері вищої військової освіти і науки, що проводиться через 

систему науково-методичних, педагогічних, навчально-виховних заходів і 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження й застосування знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 

формування гармонійно розвиненої особистості.             Текст: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_1/11.pdf 

3. Веселова Л. Ю. Компетенція суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення Національної безпеки України в кібернетичній 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
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сфері / Л. Ю. Веселова // Право і сусп.-во. — 2019. — № 5, ч. 2. — С. 14-20. 

Охарактеризовано компетенцію суб’єктів адміністративно-правового 

забезпечення кібернетичної безпеки в Україні. Констатовано, що 

компетенція суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки України 

відображена в низці нормативно-правових актів, чільне місце серед яких 

посідає Стратегія кібернетичної безпеки України, в якій вперше на 

законодавчому рівні сформовано національну систему кібернетичної безпеки 

та визначено основних суб’єктів її забезпечення. Встановлено, що до 

суб’єктів забезпечення кібернетичної безпеки належать: Міністерство 

оборони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Служба безпеки України, Національна поліція України, 

Національний банк України, розвідувальні органи.     Текст: 

http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_2/5.pdf 

4. Гудзь А. О. Класифікація форм і видів благодійної діяльності 

в Україні / А. О. Гудзь // Південноукр. правн. часопис. — 2019. — № 1. —   

С. 61-64. Досліджено форми та види благодійної діяльності в Україні. 

Охарактеризовано окремі форми благодійної діяльності. Запропоновано 

критерії для класифікації благодійності. Із урахуванням позицій правників 

запропоновано внести зміни до чинного законодавства – закріпити окрему 

статтю із переліком форм благодійної діяльності, а саме: меценатство, 

волонтерство, гуманітарна допомога, донорство, миротворча діяльність, 

місіонерство тощо з внесенням відповідних змін у статті спеціальних 

законів, присвячених, по суті, окремим формам благодійної діяльності, 

вказавши, що вони є формою, а не видом (різновидом) благодійної діяльності, 

як це зазначено в чинному законодавстві. Окрему увагу приділено 

миротворчій благодійній практиці – допомозі мирному населенню, шляхом 

надання їжі, одягу, речей першої необхідності на території проведення 

воєнних дій миротворчими організаціями або у регіонах, які потерпіли 

стихійні лиха та катастрофи.        Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/1/17.pdf 

http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_2/5.pdf
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5. Квіт Г. С. Ставлення до ветеранів АТО/ООС та їхньої 

політичної діяльності серед українського суспільства / Г. С. Квіт, Т. О. 

Марценюк // Укр. соціум. — 2020. — № 2. — С. 172-184. Проаналізовано 

ставлення дорослого населення України до ветеранів, підтримку політичної 

діяльності ветеранів та очікування від них. Визначено основні джерела 

інформації, які використовує населення для формування думки про ветеранів 

АТО/ООС в Україні. Матеріал базується на результатах всеукраїнського 

опитування, проведеного у травні – червні 2019 р. 

6. Король Я. І. Професійна спрямованість майбутніх офіцерів до 

застосування засобів радіаційно-хімічного захисту інтерактивними 

методами / Я. І. Король, М. А. Короткіх // Інновац. педагогіка. — 2019. —   

№ 19, т. 1. — С. 144-148. Висвітлено теоретичні засади підготовки 

майбутніх офіцерів до професійної діяльності, пріоритетні напрями у 

будівництві Збройних сил України (ЗСУ), тенденції розвитку військової 

освіти та тенденції забезпечення розвитку високих моральних якостей 

захисника Вітчизни. Розглянуто напрями вдосконалення підготовки 

майбутніх офіцерів до професійної діяльності у педагогічній теорії та 

практиці, основи формування готовності майбутніх офіцерів до професійної 

діяльності, а також такі принципи та умови, які впливають на 

спрямованість майбутніх офіцерів до професійної діяльності: єдність 

навчання та виховання, цілеспрямованість, мотивацію, практичність, 

реальність. Текст: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_1/34.pdf 

7. Коруц У. З. Проблемні питання визначення поняття 

”гібридна війна” як елементу пропаганди війни / У. З. Коруц // Приват. та 

публіч. право. — 2020. — № 2. — С. 125-128. Проаналізовано застосування 

терміна «гібридна війна», який не закріплено в міжнародному праві та не 

визначено у вітчизняному праві, що є одним із найбільших недоліків із точки 

зору кримінальної протидії російській агресії. Указано на необхідність 

кримінально-правового регулювання терміна «гібридна війна» навіть шляхом 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_1/34.pdf


включення його у вітчизняний Кримінальний кодекс. Можливо, не як 

самостійного злочину, але обов’язково як елемента пропаганди війни. Текст: 

http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/26.pdf 

8. Курило В. І. Роль Інтерполу у сфері боротьби з біотероризмом 

/ В. І. Курило, М. Ю. Кравчук // Наук. вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. 

справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2019. –  № 3. – С. 134-139. – Шифр зберігання 

в Бібліотеці: Бп15200-3(100) Досліджено діяльність міжнародних 

організацій щодо консолідації зусиль у питанні запобігання можливості 

потрапляння зброї масового ураження, зокрема біологічної, до рук 

терористів. Визначено провідну роль Інтерполу у сфері боротьби з 

біотероризмом. Встановлено, що до сфери компетенції Інтерполу входить 

боротьба з крадіжками і захопленням небезпечних біологічних агентів, які 

згодом можуть використовуватися для вчинення терактів. З’ясовано, що в 

рамках боротьби з біотероризмом Інтерпол розробив спеціальну Програму 

щодо запобігання актам біотероризму, яка передбачає реалізацію комплексу 

заходів. Зроблено висновок про багатовекторну діяльність організації та 

ефективність співпраці Національного центрального бюро Інтерполу з 

правоохоронними органами України. Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-

content/uploads/2019/12/3-19-ua/22.pdf 

9. Логвинова М. Масштаби, динаміка та просторові особливості 

вимушеного внутрішнього переміщення населення на Сході України / 

Марина Логвинова // Екон. та соц. географія. — 2020. — № 83. — С. 29-36. 

Виявлено та пояснено просторово-часові особливості вимушеного 

внутрішнього переміщення населення на Сході України з 2014 по 2019 рр. 

Текст: http://bulletin-esgeograph.org.ua/images/docs/Volume-83/Lohvynova_29-

36.pdf 

10. Мартьянова Р. А. Необхідність взаємодії органів державної 

міграційної служби України з органами служби безпеки України щодо 

нейтралізації загроз національній безпеці / Р. А. Мартьянова // Вчені зап. 

http://pp-law.in.ua/archive/2_2020/26.pdf
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/22.pdf
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Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. — 2019. — Т. 30 

(69), № 3. — С. 174-179. Проаналізовано нормативно-правові акти, які 

спрямовані на забезпечення ефективного державного управління 

міграційними процесами. Визначено сучасні міграційні проблеми, що 

загрожують національній безпеці та ускладнюють реалізацію державної 

політики щодо захисту інтересів суспільства, держави та безпечних умов 

життєдіяльності громадян України.       Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/32.pdf 

11. Носач А. В. Державний суверенітет і територіальна цілісність 

– фундаментальні національні інтереси України / А. В. Носач // Наук. 

вісн. Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2019. –    

№ 3. – С. 244-250. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(100) 

Розкрито зміст та сутність понять «державний суверенітет» і 

«територіальна цілісність». Досліджено проблему визначення змісту 

фундаментальних національних інтересів України та співвідношення з ними 

таких понять, як «державний суверенітет» і «територіальна цілісність» 

України. Наголошено на тому, що посягання на державний суверенітет і 

територіальну цілісність України як на сферу національних інтересів 

держави визнаються характерними ознаками злочинності. Текст: 

https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/39.pdf 

12. Сергієнко М. С. Прагматичні аспекти дослідження 

англомовної військової реклами / М. С. Сергієнко, І. А. Підлужна, Я. О. 

Мокрій // Закарпат. філол. студії. — 2019. — № 10, т. 1. — С. 109-114. 

Охарактеризовано жанрові види військового рекламного дискурсу. Описано 

особливості композиційної структури рекламного тексту, акцентовано 

увагу на взаємозв’язку його вербальних і невербальних компонентів. 

Розглянуто прагматичні особливості англомовної військової реклами та 

запропоновано типологію концепцій військових рекламних роликів. 

Дослідивши низку військових відеороликів, автори виділяють концепції їх 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/32.pdf
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/39.pdf


створення: патріотичну, особистісну, розважальну, інтелектуально-

несподівану. Текст: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/10/part_1/24.pdf 

13. Сироїд Т. Л. Правова основа політики Європейського Союзу 

в галузі безпеки: від витоків до сучасності / Т. Л. Сироїд // Наук. вісн. 

Дніпропетр. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. пр. – Дніпро, 2019. – № 3. – 

С. 54-61. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15200-3(100) Досліджено 

становлення та розвиток правового регулювання забезпечення безпеки 

Європейського Союзу, зокрема розкрито основні положення у цій сфері 

Єдиного Європейського акта 1986 р., Договору про Європейський Союз          

7 лютого 1992 р., Амстердамського договору 1997 р., Ніццького договору 

2001 р. Акцентовано на положеннях Лісабонського договору, що змінює 

Договір про Європейський Союз і Договір про заснування Європейського 

Співтовариства 2007 р., яким внесено суттєві зміни в політичний вектор 

безпекової політики Союзу. Зокрема, пріоритетними напрямками ЄС 

визначено такі: безпека Союзу; безпека та оборона; боротьба з 

тероризмом; кібербезпека; енергетична безпека; стратегічні комунікації. 

Текст: https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/11.pdf 

14. Собко Г. М. Психічне насильство у злочинах проти 

громадської безпеки, пов’язаних із викраденням, привласненням, 

вимаганням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин 

чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

чи зловживання службовим становищем (ст. 262 КК України) / Г. М. 

Собко // Приват. та публіч. право. — 2019. — № 4. — С. 184-187. Розглянуто 

різновиди психічного насильства у злочинах проти громадської безпеки. 

15. Торічний В. О. Особливості державного управління 

регіональними системами інформаційної безпеки / В. О. Торічний //  Вчені 

зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. — 2019. —     

Т. 30 (69), № 3. — С. 180-182. Визначено основні напрями діяльності 

держави щодо забезпечення інформаційної безпеки регіону. Окреслено 

http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/10/part_1/24.pdf
https://visnik.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-19-ua/11.pdf


проблеми побудови регіональних систем інформаційної безпеки. Виокремлено 

методи державного управління регіональними системами інформаційної 

безпеки. Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/33.pdf 

16. Тушко К. Ю. Методичні рекомендації представникам 

науково-педагогічного складу ВВНЗ щодо формування здатності до 

професійної взаємодії в курсантів-прикордонників / К. Ю. Тушко // 

Інновац. педагогіка. — 2019. — № 19, т. 2. — С. 99-101. Розкрито зміст 

методичних рекомендацій щодо формування здатності майбутніх офіцерів-

прикордонників до професійної взаємодії. Проаналізовано значення 

сформованості здатності до взаємодії в майбутніх офіцерів прикордонної 

служби. Текст: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_2/24.pdf 

17. Усаченко О. О. Регулювання державою виконання 

оборонного замовлення / О. О. Усаченко //  Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту       

ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. — 2019. — Т. 30 (69), № 4. —        

С. 122-127. Зазначено, що державне оборонне замовлення з макроекономічної 

точки зору в сучасній економіці є найважливішим показником і виступає 

засобом державного регулювання. Водночас у системі замовлень воно є 

засобом управління розвитком військової техніки, оскільки за допомогою 

розміщення і виконання державного оборонного замовлення реалізується 

військово-технічна політика органів військового управління в галузі 

будівництва та розвитку Збройних Сил, а також створення і розвиток 

військової техніки.                Текст: 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/24.pdf 

18. Устименко В. А. Економічна безпека постконфліктних 

територій: деякі аспекти правового забезпечення / В. А. Устименко, Р. А. 

Джабраілов // Економіка та право. — 2020. — № 2. — С. 3-13. 

Сформульовано висновок, що вирішення проблем у соціально-економічній та 

екологічній сферах постконфліктних територій (на прикладі Донецької 

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/3_2019/33.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/19/part_2/24.pdf
http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/24.pdf


області) є неефективним за наявної моделі правового регулювання. Текст: 

http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/981/942 

19. Яковлєв П. О. Механізм адміністративно-правового 

регулювання державного управління у сфері забезпечення 

інформаційної безпеки України / П. О. Яковлєв // Прав. позиція. — 2020. — 

№ 2 (27). — С. 74-77. Розкрито особливості регуляторного потенціалу й 

охарактеризовано структуру механізму адміністративно-праововго 

регулювання державного управління у сфері забезпечення інформаційної 

безпеки України.  

Статті з періодичних видань 

20. Акіменко А. ”У нас завжди набій був у стволі” : батько трьох 

синів майор Юрій Жуков із Бурині на Сумщині з честю пройшов АТО / 

Алла Акіменко // Уряд. кур’єр. – 2020. –13 жовт. (№ 199). — С. 4. Йдеться 

про бойовий шлях кадрового військового, учасника АТО, майора Юрія 

Жукова.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-nas-zavzhdi-nabij-buv-u-

stvoli/   

21. Алексеева И. Арахамия порассуждал о необходимости 

сокращения армии Украины  [Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 15 окт. – Электрон. данные. Наведено тези 

виступу в ефірі телеканалу «Україна 24» у День захисника України 

народного депутата України, голови фракції «Слуга народу» Давида 

Арахамії, який заявив, що владі варто подумати про скорочення української 

армії. Зазначено, що Д. Арахамія, який є членом Комітету Верховної Ради 

України (ВР України) з питань національної безпеки, оборони та розвідки, 

запропонував обговорити ініціативу, провести розрахунки та більше коштів 

направляти на переозброєння військ, щоб збільшити їх боєздатність. 

Нардеп визнав, що в бюджеті не вистачає коштів, щоб переозброювати 

армію, купувати нові речі, нове озброєння, нові технології. Він додав, що 

збільшення боєздатності армії необхідно Україні для стримування військової 

http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/981/942
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-nas-zavzhdi-nabij-buv-u-stvoli/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/u-nas-zavzhdi-nabij-buv-u-stvoli/


агресії з боку Росії та будь-яких інших потенційних ворогів. Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358215-arahamiya-porassuzhdal-o-neobhodimosti-

sokracsheniya-armii-ukrainy 

22. Алексеева И. Донбасс становится все более депрессивным: в 

ОП разъяснили «второй вопрос» Зеленского  [Электронный ресурс] / 

Ирина Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 15 окт. – Электрон. данные. 

Наведено роз’яснення, оприлюднені в  Офісі Президента (ОП), стосовно 

мотивації другого з п’яти запитань Президента В. Зеленського, на які 

громадяни України мають відповісти у день місцевих виборів 25 жовтня. 

Так, Президент запитав, чи підтримують українці створення на Донбасі 

вільної економічної зони (ВЕЗ). В ОП, зокрема, зазначили, що створення на 

підконтрольній частині Донбасу ВЕЗ  - це перспектива для всього регіону. 

Спеціальні економічні умови суттєво вплинуть на темпи ефективної 

реінтеграції окупованих територій Донецької і Луганської областей. В ОП 

наголосили, що спочатку все буде відбуватися на вільній території Донбасу, 

яка теж перебуває під впливом війни, що ведеться поруч. Регіон стає все 

більш депресивним, що змушує людей залишати його. А впровадження ВЕЗ 

дозволить створити нові робочі місця, нові перспективні бізнеси, залучити 

на Донбас інвесторів. Текст: https://ukraine.fakty.ua/358226-donbass-

stanovitsya-vse-bolee-depressivnym-v-op-razyasnili-vtoroj-vopros-zelenskogo 

23. Алексеева И. Перед смертью разослал друзьям СМС-ки: 

участник АТО покончил с собой в День защитника Украины  

[Электронный ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. –    

14 окт. – Электрон. данные. Як повідомив сайт «Херсон типичный»,             

14 жовтня, в Дeнь зaхисника Укpaїни в селі Paдeнcькoму Херсонської 

області наклав на себе руки колишній учасник АТО. За словами односельців, у 

загиблого після повернення з фронту з’явились ознаки розладу психіки. 

Указано, що в Oлeшківському відділі Нaцпoліції версію про суїцид 

підтвердили. Текст: https://crime.fakty.ua/358175-pered-smertyu-razoslal-

druzyam-sms-ki-uchastnik-ato-pokonchil-s-soboj-v-den-zacshitnika-ukrainy 

https://ukraine.fakty.ua/358215-arahamiya-porassuzhdal-o-neobhodimosti-sokracsheniya-armii-ukrainy
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24. Алексеева И. Участники "Марша УПА" вышли на улицы 

Киева с требованиями к власти: прямая трансляция  [Электронный 

ресурс] / Ирина Алексеева // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 14 окт. – 

Электрон. данные. Йдеться про проведення в Києві у свято Покрови 

Пресвятої Богородиці і День захисника України маршу на честь дня 

Української повстанської армії (УПА) «Марш УПА 2020», який організували 

«Правий сектор», Нацкорпус і «Свобода». В акції також взяли участь члени 

"Руху опору капітуляції». Зазначено, що біля Офісу Президента (ОП) 

учасники висунули вимоги, серед яких: ухвалення закону проти 

колабораціонізму, зняття обмеження з українських військовослужбовців 

щодо ведення вогню у відповідь на обстріли на Донбасі. Крім того, 

демонстранти хочуть, щоб СБУ і Нацполіція оперативно реагували на 

проросійську діяльність громадян України. Вони також закликають 

позбавити ліцензії канали «112 Україна», NewsOne, ZIK, «Наш», «Інтер». 

Текст: https://ukraine.fakty.ua/358168-s-patrioticheskimi-pesnyami-i-lozungami-

v-kieve-prohodit-marsh-upa 

25. Білозерська О. Олена Білозерська: ”Навіть у бойові моменти 

не забувала, що я не тільки снайпер, а й журналістка” / Олена Білозерська 

; бесіду вів Павло Кущ // Уряд. кур’єр. – 2020. – 13 жовт. (№ 199). — С. 3. 

Подано матеріали бесіди з Оленою Білозерською – журналісткою, бійцем 

добровольчих підрозділів, а згодом офіцером морської піхоти Збройних сил 

України (ЗСУ) і кавалером ордена ”За мужність”. Олена Білозерська 

розповіла про бойовий шлях та свою документальну книгу ”Щоденник 

нелегального солдата”.   Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/olena-

bilozerska-navit-u-bojovi-momenti-ne-zabuval/   

26. Бондарь М. Ваш профиль не удален / Мария Бондарь // Фокус. 

– 2020. – № 30 (9 жовт.). — С. 44-45. У контексті того, що поліція 

збирається ставити на облік українських користувачів російської соціальної 

мережі ”Вконтакте”, з’ясовано, що загрожує громадянам України, 

зареєстрованим у цій мережі. Нагадано, що секретар Ради національної 

https://ukraine.fakty.ua/358168-s-patrioticheskimi-pesnyami-i-lozungami-v-kieve-prohodit-marsh-upa
https://ukraine.fakty.ua/358168-s-patrioticheskimi-pesnyami-i-lozungami-v-kieve-prohodit-marsh-upa
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безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов оголосив про наміри 

правоохоронців на конференції ”Перспективи диджиталізації країни та 

ризики кібербезпеки”. Наведено коментарі юристів, зокрема, представників 

компанії ”Лабораторія цифрової безпеки”, ”YouControl” та ін. Фахівці 

зазначають, що в українському законодавстві немає єдиної норми, що 

передбачає якусь відповідальність за відвідування заборонених сайтів. 

Акцентовано увагу на ст. 34 Конституції України, що декларує свободу 

слова, думок і способу висловлення поглядів і переконань, яка може бути 

обмежена спеціальним законом у цілях національної безпеки. Також 

зауважено, що у своїй заяві О. Данілов згадав Національну поліцію, яка не 

має права розглядати справи щодо таких правопорушень. Підсумовано, що 

органи держбезпеки повинні відслідковувати розпалювання сепаратистських 

настроїв, причому на будь-яких платформах, а не тільки в мережі 

”Вконтакте”. 

27. Ведмідь М. Промовисті навчання [Електронний ресурс] / 

Михайло Ведмідь // Сіл. вісті. – 2020. – 9 жовт. (№ 77). – Електрон. дані. 

Подано інформацію, що протягом перших трьох днів тижня противник 

п’ять разів порушував режим припинення вогню. Українські 

військовослужбовці зброї у відповідь не застосовували. Бойових втрат і 

поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19825/index.php?n=46870 

28. Ведмідь М. Сумна статистика [Електронний ресурс] / Михайло 

Ведмідь // Сіл. вісті. – 2020. – 6 жовт. (№ 76). – Електрон. дані. Подано 

інформацію, що протягом минулого тижня противник щодоби по кілька 

разів (від одного до п'яти) відкривав вогонь у бік позицій Об’єднаних сил. 

Наголошено, що 4 жовтня цього року, у Телеграм-каналі, який ведуть 

ветерани та бійці російсько-української війни, з’явилось повідомлення про 

те, що до Харкова прибув літак із важкопораненими бійцями, але штаб 

операції Об’єднаних сил (ООС) про них нічого не повідомляв. Текст: 

http://www.silskivisti.kiev.ua/19824/index.php?n=46842 
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29. Власенко В. Що означає візит генсека РЄ до Москви : поїздка 

очільниці Ради Європи до російської столиці має вигляд підтримки та 

солідарності із Кремлем / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. – 2020. –         

20 жовт. (№ 203). – С. 2.   Йдеться про дводенний робочий візит Генеральної 

секретарки Ради Європи (РЄ) Марії Пейчинович-Бурич до Москви, в ході 

якого вона зустрілася з міністром закордонних справ Російської Федерації 

(РФ) Сергієм Лавровим, головою ради федерацій Валентиною Матвієнко, 

міністром юстиції Костянтином Чуйченком, а також поспілкувалася із 

членами російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європми 

(ПАРЄ) і прочитала лекцію у московському Інституті міжнародних 

відносин. Наведено заяву речниці Міністерства закордонних справ України 

(МЗС України) Катерини Зеленко, яка назвала цей візит "політикою 

умиротворення Росії", та наголосила, що "пані генеральний секретар Ради 

Європи, яка має певні повноваження, мусить вжити всіх необхідних заходів 

у межах своєї компетенції, які створили б передумови для повернення Росії 

на шлях виконання зобов’язань, які вона взяла на себе як умову для 

запрошення до членства в РЄ".  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-

oznachaye-vizit-genseka-rye-do-moskvi/ 

30. Гал И. Всплыл скандальный факт о судье по делу 

Медведчука и книге о Стусе [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : 

[веб-сайт]. – 2020. – 19 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, що суддя 

Марина Заставенко, яка прийняла рішення про «коригування» книги 

Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» шляхом видалення з неї згадок про 

політику Віктора Медведчука (нині – народного депутата України), до 

переведення в Київ працювала в суді Макіївки (зараз - тимчасово 

непідконтрольна територія Донецької області). Про це в соцмережах 

повідомила експерт Центру протидії корупції Галина Чижик і додала, що в 

2017 році суддю хотіли звільнити «за зв'язки з так званою «ДНР». Зазначено, 

що Г. Чижик не виключає, що суддя, яка відвідувала тимчасово 

непідконтрольні уряду України території, могла отримати гарантії безпеки 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-oznachaye-vizit-genseka-rye-do-moskvi/
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«з того боку». Указано, що після вердикту судді, на оскарження якого 

сторонам дали 30 днів, у видавництві заявили, що весь тираж «Справи 

Василя Стуса» був розкуплений за лічені хвилини і пообіцяли додрукувати 

книгу (у видавництва є таке право, поки рішення суду не набрало чинності. 

Текст: https://ukraine.fakty.ua/358505-vsplyl-skandalnyj-fakt-o-sude-po-delu-

medvedchuka-i-knige-o-stuse 

31. Гал И. Зеленский озвучил последние три вопроса к 

украинцам   [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 16 окт. – Электрон. данные. Зазначено, що після того, як у мережу 

злили всі п'ять запитань з опитувальника Володимира Зеленського, 

підготовленого для українців на місцеві вибори, Президент, який до цього 

озвучив два з них, не став зволікати і оприлюднив відразу три, що 

залишилися. А саме: чи слід скоротити кількість депутатів у Верховній Раді 

України (ВР України) до 300, чи підтримують українці легалізацію в Україні 

медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих та чи потрібно 

Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання 

гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом. Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358294-zelenskij-ozvuchil-poslednie-tri-voprosa-k-

ukraincam 

32. Гал И. Россия выходит из консультаций по авиакатастрофе 

рейса МН17  [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 15 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, що в Росії, у відповідь 

на позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти РФ у зв'язку з 

авіакатастрофою «Боїнга» «Малазійських авіаліній» в небі над Донбасом 

улітку 2014 року, заявили про «неможливість подальшої участі в 

тристоронніх консультаціях із Австралією і Нідерландами» щодо питань, 

пов'язаних з рейсом «МН17». Так, у МЗС РФ, зокрема, заявили, що офіційна 

Гаага демонструє «хибний шлях одностороннього покладання 

відповідальності за те, що трапилося в небі над Донбасом на Росію». 

Заявивши про вихід із тристоронніх консультацій, Росія звинувачує в їх зриві 
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Нідерланди та Австралію. Як указано в заяві МЗС РФ, Росія «має намір 

продовжити взаємодію з компетентними органами Нідерландів, у тому 

числі, в справі дослідження питання про незакриття Україною свого 

повітряного простору для польотів цивільних літаків над зоною збройного 

конфлікту над Донбасом». Правда, в «інших форматах». Текст: 

https://world.fakty.ua/358231-rossiya-vyhodit-iz-konsultacij-po-aviakatastrofe-

rejsa-mn17 

33. Гал И. Украинский борщ встревожил российские власти, — 

министр  [Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 

13 окт. – Электрон. данные. Зазначено, що після того, як в Україні 

рекомендували включити рецепт українського борщу до національного 

переліку нематеріальної культурної спадщини країни, після чого очікується 

його внесення до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної 

культурної спадщини людства, в Росії «забили тривогу». Про це повідомив 

міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він 

написав: «Російський уряд стурбований і б'є на сполох. У своїй «Российской 

газете» назвали наші наміри внести борщ до списку нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО «новою підставою для міжнародного 

скандалу. …Отже, ми на правильному шляху».        Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358107-ukrainskij-borcsh-vstrevozhil-rossijskie-vlasti---

ministr 

34. Гал И. Умер поджегший себя на Крещатике боец АТО  

[Электронный ресурс] / Ирина Гал // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 14 окт. – 

Электрон. данные. Повідомлено, що вранці 14 жовтня помер ветеран АТО 

Микола Микитенко з позивним «Ворон», який підпалив себе в центрі Києва 

11 жовтня. Зазначено, що перед самоспаленням він опублікував на своїй 

сторінці в соцмережах кілька постів, які засуджують політику Президента 

стосовно учасників бойових дій. А за п'ять хвилин до самопідпалу він 

опублікував такий пост: «Зараз 3.25. Мені дуже хочеться, щоб Україна була 
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самостійною...». Текст: https://crime.fakty.ua/358150-umer-podzhegshij-sebya-

na-krecshatike-boec-ato 

35. Горбатюк В. Полковник ВСУ Владимир Горбатюк: «Когда на 

торжествах называют фамилии погибших ребят, многие офицеры с 

трудом сдерживают слезы» [Электронный ресурс] / Владимир Горбатюк ; 

беседу вела Ольга Бесперстова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 14 окт. – 

Электрон. данные. Наведено матеріали інтерв’ю з заступником командувача 

Оперативного командування «Захід», колишнім комбригом 54-ої окремої 

механізованої бригади 38-річним полковником Збройних сил України (ЗСУ) 

Володимиром Горбатюком. Він зазначив, що День захисника України – 

«справжнє свято … дався нам кров'ю і потом. Багато в цей день згадають 

друзів, яких вже немає з нами….». В. Горбатюк розповів про загиблих 

побратимів, про те, що кожну втрату сприймає як втрату когось рідного, 

що бачив людей, які дійсно здійснили подвиг, та про те, коли зрозумів, що на 

Донбасі розпочалася справжня війна. Підсумовуючи, полковник пояснив, 

якою бачить перемогу в війні. Він зауважив: «Я бачу сильну країну, яка 

покаже всьому світу, що заради свого порятунку готова піти на все. У мене 

є реальні, причому досить амбітні ідеї, як перемогти у війні. Не можу їх 

викласти, щоб ніхто пальцем біля скроні не крутив. У Сполучених Штатах, 

де нас вчили будувати стратегію національної безпеки, я ці ідеї намагався 

впроваджувати, …вони працюють. Потрібно чітко розуміти, що 

відбувається, а не сподіватися на якісь ефемерні мирні переговори». Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358025-polkovnik-vsu-vladimir-gorbatyuk-kogda-na-

torzhestvah-nazyvayut-familii-pogibshih-rebyat-mnogie-oficery-s-trudom-

sderzhivayut-slezy 

36.  «25 октября Офис президента обкатает технологию 

«всенародного опроса», — Олег Постернак [Электронный ресурс] // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 13 окт. – Электрон. данные. Наведено 

коментарі політтехнолога Олега Постернака, оприлюднені ним на сторінці 

в соціальних мережах, щодо заяви Президента України про «п'ять важливих 
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запитань українцям» на місцевих виборах 25 жовтня. Він  вважає, що таким 

«всенародним опитуванням» в команді Зеленського хочуть «обкатати 

технологію» і в авральному порядку «згасити» тенденцію до просідання його 

рейтингу. О. Постернак звернув увагу на організацію процесу такого 

«всенародного опитування», процедура якого не закріплена законодавчо. На 

думку експерта, опитування однозначно є передвиборчою технологією: 

«Винесення питань скорочення кількості депутатів Ради, євроінтеграції, 

співробітництво з НАТО, децентралізації, можливо мови, а може бути і 

підтримки цифровізації, "Великого будівництва", долі окупованих територій, 

Криму тощо автоматично сегментує аудиторію за потрібними 

кластерами, яким доставляється потрібний меседж. Також мобілізує 

"свого" виборця прийти на дільницю». Текст: https://fakty.ua/358086-25-

oktyabrya-ofis-prezidenta-obkataet-tehnologiyu-vsenarodnogo-oprosa---oleg-

posternak 

37. Для підтримки і спільних тренувань [Електронний ресурс] // 

День. – 2020. – 8 жовт. (№ 190). – Електрон. дані. Подано інформацію, що      

7 жовтня цього року до Одеського морського порту в рамках дружнього 

візиту прибув есмінець Королівських Військово-Морських Сил Великої 

Британії «Dragon». До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі 

між делегаціями Військово-Морських Сил двох країн, спільні корабельні 

тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного 

тренування в морі типу «PASSEX».             Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/dlya-pidtrymky-i-spilnyh-trenuvan 

38. Добров В. «Второй вопрос» Зеленского уже больше года в ВР 

блокирует монобольшинство, — нардеп  [Электронный ресурс] / Владимир 

Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 15 окт. – Электрон. данные. 

Наведено коментарі в соціальній мережі Facebook народного депутата 

України Сергія Шахова, обраного у Верховну Раду України (ВР України) від 

Луганщини, стосовно другого (з п’яти) запитань, підготовлених 

Президентом Володимиром Зеленським для українців на місцеві вибори        
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25 жовтня. Депутат зазначив, що питання про створення вільної 

економічної зони на Донбасі (що є суттю запитання) вже другий рік 

знаходиться на розгляді ВР України: це законопроект № 2070. Нардеп 

нагадав, що поданий ним законопроект блокує парламентська 

«монобільшість», тобто президентська фракція «Слуга народу». 

Законопроект передбачає створення вільної економічної зони на території 

Луганської та Донецької областей з метою розвитку і стимулювання 

бізнесу. С. Шахов наголосив: «Ось воно як: спочатку повне ігнорування з 

боку монобільшості й уряду, а перед виборами - це питання № 2 від 

Зеленського». Нагадано, що законопроект № 2070 був зареєстрований у 

вересні 2019 року, проте на голосування так і не потрапив, оскільки його 

блокували в профільних комітетах ВР України. Текст: https://fakty.ua/358281-

vtoroj-vopros-zelenskogo-uzhe-bolshe-goda-v-vr-blokiruet-monobilshinstvo---

nardep 

39. Дронова А. «Школа — место для диалога с детьми с обеих 

сторон фронта», — директор фонда «Открытая Политика» Ирина 

Жданова  [Электронный ресурс] / Алина Дронова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 16 окт. – Электрон. данные. Наголошено, що тисячі дітей із 

тимчасово окупованих територій (ТОТ) позбавлені можливості 

отримувати якісну українську освіту. Про те, які існують шляхи вирішення 

цієї проблеми, йшлося 7 жовтня на прес-брифінгу «Доступна освіта: 

Дистанційне навчання в школах і перші підсумки вступної кампанії для 

жителів з ТОТ», організованому Міністерством освіти і науки України та 

ГО «Фонд «Відкрита Політика»» в рамках проекту USAID «Демократичне 

врядування в Східній Україні». Наведено тези виступів учасників брифінгу. 

Так, за даними заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка, 

завдяки роботі освітніх центрів «Крим - Україна» та «Донбас - Україна» в 

цьому році майже 2000 дітей з ТОТ стали студентами українських 

університетів. А виконавчий директор фонду «Відкрита політика» Ірина 

Жданова зазначила: «Ми повинні об'єднатися заради реінтеграції дітей з 
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ТОТ. Школа - це єдине місце, де можна вести діалог з батьками та дітьми, 

які проживають по обидва боки фронту. Тому фонд "Відкрита політика" 

продовжує роботу, розпочату в 2015 році з доступу до освіти дітям, 

молоді, які постраждали від війни». Вона анонсувала окрему програму 

спеціалізованої наукової дистанційної освіти для дітей, які проживають на 

ТОТ, уздовж лінії фронту, для дітей учасників АТО. Текст: 

https://fakty.ua/358302-shkola---mesto-dlya-dialoga-s-detmi-s-obeih-storon-

fronta---direktor-fonda-otkrytaya-politika-irina-zhdanova 

40. Єдиний київський час зміцнить безпекові позиції та 

сприятиме деокупації [Електронний ресурс] //  Голос України. – 2020. –      

10 жовт. (№ 188). – Електрон. дані. Йдеться про підготовлений Першим 

заступником Голови Верховної Ради України (ВР України) Русланом 

Стефанчуком законопроект  № 4201 "Про обчислення часу в Україні", яким 

передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного 

київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок 

годинників. Руслан Стефанчук відзначає, що щорічний перехід на літній час і 

повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей - погіршується 

самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне 

загострення хронічних хвороб. Крім того, як вказує заступник глави 

парламенту, законопроект "спрямований на протидію агресії з боку 

Російської Федерації", адже на тимчасово окупованих територіях України 

протиправно встановлено час держави-агресора - Російської Федерації 

(РФ). Таким чином, на переконання Руслана Стефанчука, закріплення на всій 

території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші 

безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово 

окупованих територій. Крім цього, законопроект сприятиме 

євроінтеграційним прагненням України в зв'язку з тим, що 84 відсотки 

жителів країн Європейського Союзу (ЄС) віддали голоси за скасування 

переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським 

парламентом.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336915  
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https://fakty.ua/358302-shkola---mesto-dlya-dialoga-s-detmi-s-obeih-storon-fronta---direktor-fonda-otkrytaya-politika-irina-zhdanova
http://www.golos.com.ua/article/336915


41.  «Жертва «остальгії» путіністів»: письменник після 

оповідання про Крим став опальним у Болгарії [Електронний ресурс] // 

Радіо Свобода. : [укр. інформ. сайт]. – 2020. – 23 верес. - Електрон. дані. 

Вказано, що болгарського письменника Светослава Нахума, який написав 

повість про російську анексію Криму, піддали остракізму в його країні і 

звинуватили в «русофобії». Він змушений був вийти зі Спілки письменників 

Болгарії і з болгарського ПЕН-Центру. З письменником Светославом 

Нахумом солідаризувались його українські колеги, які вважають, що 

Болгарія страждає на сильні проросійські настрої і перебуває під впливом 

російської пропаганди. Книга Светослава Нахума «Втеча з Криму» вийшла 

українською мовою 2020 року. Її перше оповідання – про Крим. За словами С. 

Нахума, книга написана на основі доль низки кримських українців – реальних 

історій, які втікали від російської анексії Криму через Болгарію, хтось 

залишився, хтось подався на Захід.         Текст: 

https://www.radiosvoboda.org/a/30853946.html 

42. З висоти 600 метрів і 800 метрів [Електронний ресурс] // День. – 

2020. – 13 жовт. (№ 193). – Електрон. дані. У контексті повідомлення 

Міністерства оборони України зазначено, що на Донеччині особовий склад 

окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського 

виконує програму стрибків з парашутом. Морські піхотинці проводили 

десантування з багатоцільового вертольота Мі-8 з висоти 600 метрів і 800 

метрів зі штатною зброєю та спорядженням.     Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/z-vysoty-600-metriv-i-800-metriv 

43. Забуженко О. ”Уперед-вперед, чорний берете!” : ця 

жартівлива фраза стала девізом бойового танкового підрозділу, який із 

2014 року захищає Україну на сході / Олександр Забуженко // Уряд. кур’єр. 

– 2020. – 13 жовт. (№ 199). — С. 6. Йдеться про сформований у грудні 2014 

року танковий батальйон 14-ої окремої механізованої бригади імені князя 

Романа Великого та про заступника командира батальйону Сергія Корсуна.  

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/upered-vpered-chornij-berete/    

https://www.radiosvoboda.org/a/30853946.html
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/z-vysoty-600-metriv-i-800-metriv
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/upered-vpered-chornij-berete/


44. Задля звільнення всіх бранців Кремля [Електронний ресурс] // 

Голос України. – 2020. – 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані. Подано тези 

виступу Уповноваженого Верховної Ради України (ВР України) Людмили 

Денісової на Комітеті Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з 

питань рівності і недискримінації щодо ”Положення кримських татар”. 

Людмила Денісова звернула увагу міжнародної спільноти на дії  Російської 

Федераці (РФ), яка дискримінує корінне населення, переслідує за 

переконання, порушує основні права і свободи громадян. Зокрема, Омбудсмен 

вказала на насильницьку паспортизацію кримчан, заміну корінного населення 

півострова шляхом переселення в Крим громадян Росії, порушення прав 

власності кримських татар. Людмила Денісова відзначила, що на відміну від 

України, яка забезпечила право на освіту і право на свободу пересування 

громадян, що проживають під окупацією, Росія обмежила право громадян 

України на свободу пересування, і в зв’язку з цим, зокрема, під час вступу до 

навчального закладу на підконтрольній Україні території молодь не має 

можливості реалізувати своє право на освіту. ”Порушується право на 

свободу думки, совісті, переконань і релігії, Неправдиві звинувачення на 

адресу мусульманських громад, які не належать до проросійського Духовного 

управління мусульман Криму, стали нормою в окупованому Криму”, – 

наголосила Омбудсмен. Уповноважений ВР України закликала міжнародну 

спільноту не зменшувати санкції та не послаблювати міжнародний тиск на 

РФ для того, щоб змусити беззастережно та без будь-яких умов звільнити 

всіх незаконно утримуваних громадян України. ”Україна розраховує на 

підтримку Парламентської Асамблеї Ради Європи в цьому питанні”, – 

звернулася до учасників засідання Людмила Денісова.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337091   

45. Запека В. Полтавець Віталій Запека: ”Борюся за Україну 

словом” / Віталій Запека ; бесіду вів Олександр Данилець // Уряд. кур’єр. – 

2020. – 17 жовт. (№ 202). — С. 4.  Подано матеріали бесіди з воїном 

добровольчого батальйону ”Полтава” (позивний ”Спілберг”), учасником 

http://www.golos.com.ua/article/337091


АТО, письменником Віталієм Запекою, який розповів про свій бойовий шлях 

та літературну діяльність. Зазначено, що Віталій Запека є автором романів 

та п’єс, а також низки книжок про війну на Сході України.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vitalij-zapeka-boryusya-za-ukrayinu-slovom/ 

46. Зеленський: Українці не хочуть спілкуватися з росіянами, 

тому наш шлях – НАТО [Електронний ресурс] // Укр. правда. – 2020. –       

12 жовт. – Електрон. дані. Вказано, що Президент України Володимир 

Зеленський переконаний, що повноцінне членство України в 

Північноатлантичному альянсі є реальною перспективою. Про це повідомив 

В. Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk.                

В. Зеленський додав, що Сполучені Штати та країни ЄС мають 

підтримувати Україну, якщо не хочуть її втратити, а "членство в НАТО – 

це дуже важливий сигнал Російській Федерації, це найважливіша 

підтримка". На зауваження журналіста, що один європейський 

високопосадовець назвав думки про членство України в НАТО фантазіями, 

Зеленський відзначив, що і "війна між Україною і Росією – це теж була 

фантастика, ніхто в це не вірив". Текст: 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269599/ 

47. Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти 

інша людина [Електронний ресурс] // Укр. правда. – 2020. – 12 жовт. – 

Електрон. дані. Зазначено, що Президент Володимир Зеленський готовий 

піти з посади, якщо не зможе закінчити війну на Донбасі. Про це повідомив 

В. Зеленський в інтерв’ю для британської програми BBC HARDtalk. Водночас 

Президент України додав, що вірить у те, що зможе укласти мирну угоду з 

Президентом Росії Володимиром Путіним, яка поверне Україні всі її 

території, включно з Кримом. За словами Зеленського, якби він не вірив у це, 

то не йшов би у Президенти України. Разом з тим він визнав, що "це дуже 

складно, і тут потрібна допомога всього світу". Текст: 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269608/ 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vitalij-zapeka-boryusya-za-ukrayinu-slovom/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269599/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269608/


48. Зятьєв С. «Неспростовні докази російської агресії...» 

[Електронний ресурс] / Сергій Зятьєв // День. – 2020. – 8 жовт. (№ 190). – 

Електрон. дані. Йдеться про те, що сьомий рік поспіль у Національному 

музеї історії України у Другій світовій війні проходять документальні 

виставки. Експонати виставки переконують: у 2014-му Росія розпочала 

проти України неоголошену війну, ввівши згодом на її територію підрозділи 

регулярної російської армії. Акцентовано увагу, що на території музею 

відкрито Мартиролог загиблих українських вояків. Для його відкриття 

довелося провести титанічну роботу. Допомагали силові відомства, 

представники яких загинули на Сході України, а також небайдужі люди, 

дипломати. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/nesprostovni-

dokazy-rosiyskoyi-agresiyi 

49. Капсамун І. Як наблизити деокупацію? [Електронний ресурс] / 

Іван Капсамун // День. – 2020. – 14 жовт. (№ 194). – Електрон. дані. У 

контексті виступу першої заступниці міністра закордонних справ України 

Еміне Джапарової в рамках міжнародної онлайн-конференції «Форум-2000» 

(м. Прага, Чеська Республіка) під назвою «Окупований півострів: шість 

років після незаконної анексії Криму», акцентовано увагу до погіршенні 

гуманітарної ситуації в окупованому Криму, що характеризується 

посиленням утисків усіх «незгодних», «колонізації» півострова з боку 

російських окупантів шляхом примусової зміни демографічної ситуації, а 

також перетворення Криму на потужну військову базу. Наголошено, що     

23 вересня цього року Президент України Володимир Зеленський у своєму 

виступі на 75-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН офіційно анонсував 

створення «Кримської платформи» та закликав держави-члени ООН 

долучитися до неї. Зазначено, що платформа задумана як спеціальний 

багатосторонній координаційний механізм, який опікуватиметься усім 

спектром Кримської проблематики.             Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/yak-nablyzyty-deokupaciyu 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/nesprostovni-dokazy-rosiyskoyi-agresiyi
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/nesprostovni-dokazy-rosiyskoyi-agresiyi
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/yak-nablyzyty-deokupaciyu


50. Кирей Р. Таких земля народжує одиниці / Роман Кирей // 

Уряд. кур’єр. – 2020. – 13 жовт. (№ 199). — С. 9. Йдеться про учасника 

оборони Донецького аеропорту Олексія Панченка, який загинув 19 січня 2015 

року від кулі снайпера.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/takih-zemlya-

narodzhuye-odinici/ 

51. Консультації щодо взаємного звільнення утримуваних осіб 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 16 жовт. (№ 190). — 

Електрон. дані. Йдеться про проведене 14 жовтня 2020 року у режимі 

відеоконференції чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 

за участі делегацій України, Росії та за модераторства Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Як зазначено в повідомленні 

прес-служби Офісу Президента України (ОПУ), українська сторона 

передала до ТКГ список з чотирьох категорій заручників, натомість з 

тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 

України відповідної інформації не надано. Узгоджено питання про одночасне 

відкриття в першій декаді листопада двох нових контрольних пунктів в’їзду 

– иїзду в Луганській області, що відповідає домовленостям паризького 

саміту ”нормандської четвірки”. Наведено коментар голови Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який назвав досягненням 

запровадження режиму тиші на Донбасі та закликав забезпечити ”його 

сталий характеру”. В свою чергу в повідомленні прес-служби ОПУ 

наголошено, що ”попри складний процес можна відзначити позитивні 

зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також 

продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській 

областях України”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/337025 

52. Крючков О. До особливого розпорядження : підрозділи ЗСУ 

показують високі вишкіл і майстерність / Олександр Крючков // Уряд. 

кур’єр. – 2020. – 13 жовт. (№ 199). — С. 7. Йдеться про 25-ту окрему 

повітрянодесантну бригаду, яка виконує бойове завдання в зоні операції 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/takih-zemlya-narodzhuye-odinici/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/takih-zemlya-narodzhuye-odinici/
http://www.golos.com.ua/article/337025


Об’єднаних сил (ООС).  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-osoblivogo-

rozporyadzhennya/   

53. Крючков О. Хитке перемир’я, затьмарене пожежею : на 

сьомому році війни жителі населених пунктів прифронтової зони живуть 

тривогою та надією / Олександр Крючков // Уряд. кур’єр. – 2020. – 13 жовт. 

(№ 199). — С. 5. Йдеться про ситуацію в деяких населених пунктах 

прифронтової зони Луганщини та про боротьбу з масштабними пожежами 

в області. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hitke-peremirya-zatmarene-

pozhezheyu/ 

54. Кухонний вишкіл [Електронний ресурс] // День. – 2020. –           

9 жовт. (№ 191/192). – Електрон. дані. Йдеться про те, що у Львівській 

академії сухопутних військ обирали найкращого військово кухаря. 

Повідомлено, що найкращим кухарем Сухопутних військ стала старший 

солдат Зоряна Лаврів. Друге та третє місця розподілили солдат Оксана 

Яневич з Хмельницького та молодший сержант Роман Пасько з Полтави. 

Змагання відбулися у Навчальному центрі Національної академії сухопутних 

військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Перевіряли кухарів не лише на 

уміння смачно приготувати обід із трьох страв, а й на деякі військові 

навички. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kuhonnyy-vyshkil 

55. Кухта П. После создания СЭЗ на Донбассе украинские 

бизнесмены будут там «прятаться» от налогов, – Павел Кухта 

[Электронный ресурс] / Павел Кухта ; беседу вел Михаил Сергушев // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 20 окт. – Электрон. данные. У контексті п'яти 

запитань Президента України Володимира Зеленського, на які українці 

мають дати відповіді під час місцевих виборів 25 жовтня, наведено 

матеріали інтерв’ю з колишнім в. о. міністра економіки, директором із 

політичних питань Київської школи економіки Павлом Кухтою про одне з 

них - можливість створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі. 

Експерт, зокрема, зазначив, що «поки непідконтрольні території Донбасу не 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-osoblivogo-rozporyadzhennya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/do-osoblivogo-rozporyadzhennya/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hitke-peremirya-zatmarene-pozhezheyu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hitke-peremirya-zatmarene-pozhezheyu/
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/kuhonnyy-vyshkil


повернуться в Україну, ні про яке створення там вільної економічної зони і 

мови бути не може. Можливий тільки якийсь режим взаємодії з тимчасово 

окупованою територією. Ось в Криму створювалася СЕЗ, але ж зараз по 

суті вона такою не є». Текст: https://fakty.ua/358598-posle-sozdaniya-sez-na-

donbasse-ukrainskie-biznesmeny-budut-tam-pryatatsya-ot-nalogov-pavel-kuhta 

56. Леванова М. Нет даже парацетамола: на оккупированном 

Донбассе серьезные перебои с медикаментами  [Электронный ресурс] / 

Маргарита Леванова // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 11 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про критичну ситуацію із забезпеченням медикаментами 

на окупованому Донбасі. Як розповіли «Фактам» жителі Донецька та інших 

міст, «люди не можуть купити елементарні препарати, щоб збити 

температуру, немає навіть вітамінів». Натомість сепаратистські ЗМІ 

пишуть: «У МОЗ заявили, що перебої з медикаментами щодо окремих 

…препаратів можуть спостерігатися, але мають короткочасний характер, 

критичного дефіциту лікарських препаратів немає». Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/357936-net-dazhe-paracetamola-na-okkupirovannom-

donbasse-sereznye-pereboi-s-medikamentami 

57. Лелітка С. Культурна спадщина Криму потребує культурної 

адвокації [Електронний ресурс] / Світлана Лелітка // Голос України. – 2020. 

– 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.  Йдеться про круглий стіл на тему 

”Окупований Крим та археологічна спадщина”, проведений Науково-

дослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки 

України (МОН України) спільно з Інститутом археології Національної 

академії наук України (НАН України), громадськими організаціями 

”Кримський центр ділового та культурного співробітництва ”Український 

дім”, ”Таврійська гуманітарна платформа”, та ”Євромайдан-Крим”. Як 

повідомив координатор ”Таврійської гуманітарної платформи”, кандидат 

історичних наук Андрій Іванець, учасники круглого столу ”обговорили 

актуальні проблеми захисту культурної спадщини України на тимчасово 

окупованому півострові, зокрема питання санкційного механізму впливу на 
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https://fakty.ua/358598-posle-sozdaniya-sez-na-donbasse-ukrainskie-biznesmeny-budut-tam-pryatatsya-ot-nalogov-pavel-kuhta
https://ukraine.fakty.ua/357936-net-dazhe-paracetamola-na-okkupirovannom-donbasse-sereznye-pereboi-s-medikamentami
https://ukraine.fakty.ua/357936-net-dazhe-paracetamola-na-okkupirovannom-donbasse-sereznye-pereboi-s-medikamentami


державу окупанта, співпраці українських науковців з інституціями держави-

агресора, проблеми імплементації II протоколу Гаазької конвенції захисту 

культурних цінностей під час війни”. Також Андрій Іванець відзначив, що 

Російська Федерація (РФ) використовує монументальну пропаганду в Криму 

як елемент гуманітарної агресії, і велика частина незаконно споруджених за 

роки окупації бюстів, пам’ятних знаків, пам’ятників та меморіальних 

комплексів просуває російську імперську ідеологію та виправдовує агресію 

проти України. Голова правління громадської організації Blue Shield Ukraine 

(2014-2020), колишінй виконувач обов’язків міністра культури України (1994 

- 1995) Микола Яковина запропонував оновити вже існуючий список 

кримських об’єктів культурної спадщини з метою їхнього захисту від 

знищення та вивезення на територію РФ, а експерт громадської організації 

”Кримський інститут стратегічних досліджень” Ельміра Аблялімова 

зауважила, що ”на сьогодні відсутня єдина логіка та єдина позиція 

державних органів України в умовах, коли міжнародне право не здатне 

захистити нашу країну та її культурну спадщину”. Експерт наголосила на 

необхідності оцінити збитки, завдані агресором культурній та 

археологічній спадщині, та акцентувала увагу на питаннях протидії 

російській агресивній інформаційній політиці та пропаганді.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337104 

58. Литонинский В. Пора выздоравливать / Валерий Литонинский 

// Корреспондент. – 2020. – № 19 (9 окт.). — С. 18-21. Висвітлено ключові 

політичні події початку жовтня на фоні підготовки України до місцевих 

виборів, що відбудуться 25 жовтня 2020 року. Простежено вплив пандемії 

коронавірусу на виборчу кампанію. Окреслено також ситуацію на Донбасі, 

де зберігається хитке перемир’я та панують пожежі, що охопили 

Луганську область. Висвітлено плани української делегації на чолі з 

Президентом України В. Зеленським щодо участі у саміті Європейського 

Союзу в Брюсселі. Указано, що Президент планував запустити процес 

створення Кримської платформи – дискусійного майданчика для обговорення 

http://www.golos.com.ua/article/337104


з ЄС гуманітарних проблем і загроз безпеки, що випливають із окупації 

Криму.                   Текст: https://korrespondent.net/ukraine/4281379-pora-

vyzdoravlyvat-kak-ukrayna-hotovytsia-k-koronavyboram 

59. Луговая Ю. "Вспомни каждого": украинцам напомнили о 

судьбе узников боевиков  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : 

[веб-сайт]. – 2020. – 10 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, що у Києві 

та інших містах України 10 жовтня пройшла всеукраїнська акція «Нагадай 

про кожного», яка покликана нагадати про долю в'язнів Кремля і бойовиків. 

Так, у Києві десятки людей зібралися біля пам'ятника князю Ярославу 

Мудрому, після чого вирушили маршем із фото і плакатами з іменами своїх 

рідних до Офісу Президента (ОП) В. Зеленського. Наголошено, що від глави 

держави активісти і рідні полонених вимагали домогтися прийняття 

законів про полонених і про військові злочини, а також призначити 

відповідального від ОП з питань полонених і зниклих безвісти. А від СБУ 

вимагали підвищити ефективність роботи щодо збору інформації з обміну 

та правової оцінки дій звільнених, серед яких можуть виявитися 

сепаратисти і агенти бойовиків. За даними організаторів акції, станом на 

початок жовтня 2020 року бойовики ОРДЛО незаконно утримують у своїх 

СІЗО 235 українців, а ще 112 політв'язнів перебувають у в'язницях на 

території РФ або анексованого Криму. Текст: https://ukraine.fakty.ua/357926-

vspomni-kazhdogo-ukraincam-napomnili-o-sudbe-uznikov-boevikov 

60. Луговая Ю. Место Вакарчука в Раде займет "киборг", — 

решение ЦИК  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : [веб-сайт]. 

– 2020. – 10 окт. – Электрон. данные. Як повідомила прес-служба 

Центральної виборчої комісії (ЦВК), на засіданні 10 жовтня ЦВК ухвалила 

рішення про те, що український актор і режисер Андрій Шараскін, який 

також є одним з «кіборгів» Донецького аеропорту з позивним «Богема», 

стане народним депутатом України за списками партії «Голос» замість 

Святослава Вакарчука. Нагадано, що воювати на Донбас він відправився на 

https://korrespondent.net/ukraine/4281379-pora-vyzdoravlyvat-kak-ukrayna-hotovytsia-k-koronavyboram
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чолі однієї з бойових рот «Правого сектора». Текст: https://fakty.ua/357924-

mesto-vakarchuka-v-rade-zajmet-kiborg---reshenie-cik 

61. Луговая Ю. Минобороны России нервно отреагировало на 

заявление военного атташе посольства США в Украине [Электронный 

ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 16 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про неадекватну реакцію Міноборони Росії на привітання 

військового аташе посольства США в Україні Бріттані Стюарт 

українським військовим (його оприлюднило в Twitter посольство України в 

США). Бріттані Стюарт зазначила: «Ми вітаємо захисників України. 

Дякуємо їм за самопожертву і за те, що наражаються на ризик кожен 

день». Вона додала, що під час візиту в Україну заступник державного 

секретаря США Стівен Біген і державний секретар США Майкл Помпео 

відвідали меморіали загиблим солдатам, «тому що саме солдати, 

пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет і 

територіальну цілісність України». «США є і будуть вашим непорушним 

партнером», - наголосила військовий аташе. Зауважено, що заява викликала 

гостре невдоволення в РФ. Так, аташе з питань оборони при посольстві 

США в Москві був запрошений «на килим» до Головного управління 

міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Росії. У 

заяві російських військових наголошено: «Представнику збройних сил США 

була доведена позиція Міноборони Росії у зв'язку із заявою військового аташе 

США в Києві полковника Бріттані Стюарт про спільні дії Збройних сил 

США і України щодо протидії "російської агресії". Американській стороні 

вказано, що згадана заява містить неправдиві твердження, носить 

провокаційний характер і підштовхує українську сторону до силового 

вирішення внутрішнього конфлікту на Донбасі». Текст: 

https://world.fakty.ua/358334-minoborony-rossii-nervno-otreagirovalo-na-

zayavlenie-voennogo-attashe-posolstva-ssha-v-ukraine 

62. Луговая Ю. Разорившийся крымский рыбокомбинат 

пожаловался на Украину в ООН  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // 
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Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 14 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, 

що Росія зробила хід у «кримській» грі проти України - зі скаргами в ООН на 

так звану водну блокаду має намір звернутися «Кримський виробничий 

рибокомбінат». Як заявив журналістам «Крим. Реалії» Олександр Молохов, 

який очолює експертну раду з міжнародно-правових питань при російському 

уряді Криму і виступає адвокатом підприємства, «я не виключаю, що з 

приводу водної та енергетичної блокад ми …прийдемо до міждержавного 

спору між Росією і Україною в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Те, що 

відбувається зараз, - це підготовча ступінь до великого, глобального кейсу: 

«Справа Росії проти України у зв'язку з водної блокадою». У свою чергу 

директор рибокомбінату в інтерв'ю «Крим.Реаліі» назвав метою скарг 

повернення до «минулого». Текст: https://ukraine.fakty.ua/358138-

razorivshijsya-krymskij-rybokombinat-pozhalovalsya-na-ukrainu-v-oon 

63. Луговая Ю. Украинцы с российскими паспортами смогут 

остаться на Донбассе после его деоккупации, — Резников  [Электронный 

ресурс] / Юлия Луговая // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 16 окт. – Электрон. 

данные. Наведено тези інтерв’ю Віце-прем'єр-міністра України – міністра з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія 

Рєзнікова хорватському каналу «N1» про те, який статус матимуть 

громадяни України на Донбасі, які отримали російські паспорти, після 

деокупації цієї території. За словами міністра, такі громадяни отримають 

вільний вибір після деокупації: залишитися і жити на Донбасі в статусі 

іноземця, або виїхати. Таким чином, у цьому питанні Україна планує 

зробити як Хорватія - дати людям вибір і захистити національні меншини. 

О. Резніков нагадав про 1,5 мільйона «переселенців», які також мають право 

повернутися на Донбас. Також право на повернення мають представники 

національних діаспор – у тому числі вірменської та грецької, які змушені 

були виїхати з непідконтрольною території. Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/358360-ukraincy-s-rossijskimi-pasportami-smogut-

ostatsya-na-donbasse-posle-ego-deokkupacii---reznikov 
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64. Магда Е. Объявляя всенародный опрос, Зеленский выходит 

за пределы своих полномочий, – Евгений Магда  [Электронный ресурс] / 

Евгений Магда ; беседу вел Михаил Сергушев // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. 

– 16 окт. – Электрон. данные. У контексті «п'яти запитань», ініційованих 

Президентом України Володимиром Зеленським, на які українці мають 

відповісти під час виборів 25 жовтня, наведено матеріали інтерв’ю з 

директором Інституту світової політики Євгеном Магдою. Він поділився 

дкмками про те, чи несе небезпеку для України таке опитування в день 

проведення місцевих виборів і чи не стануть ці п'ять запитань від 

Президента своєрідною агітацією за партію влади «Слуга народу», хоча 

агітація за законом повинна бути припинена за добу до волевиявлення.          

Є. Магда, зокрема, зауважив, що «Зеленський і його команда наносять удар 

по і без того досить крихких основах української державності, коли 

Президент виходить далеко за межі своїх повноважень, профанує 

опитування громадської думки і демонструє, що він, в принципі, плювати 

хотів на якісь юридичні обмеження». Експерт додав, що «такі 

псевдоюридичні формулювання дуже активно використовувалися в 2014 році 

в Криму і нині - в окупованому Донбасі. …чим це закінчилося? …якщо в 

команді Зеленського про це не знають, це їхні проблеми». Відповідаючи на 

запитання, чи можуть Зеленського притягнути до відповідальності, якщо 

це опитування визнають агітацією в день виборів, Є. Магда зазначив: 

«Зеленський як Президент користується юридичним імунітетом. Але 

проблема в іншому. Він навряд чи не розуміє, що панібратське ставлення до 

законодавства матиме для нього дуже серйозні наслідки після завершення 

його повноважень як глави держави». Текст: https://fakty.ua/358319-

obyavlyaya-vsenarodnyj-opros-zelenskij-vyhodit-za-predely-svoih-polnomochij-

evgenij-magda 

65. Малімон Н. Iсторія без фальші / Наталія Малімон // День. - 

2020. - 6 жовт. (№ 188). — Електрон. дані. Йдеться про церемонію вручення 

срібних орденів «Народний герой України», яка відбувалася у стінах 

https://fakty.ua/358319-obyavlyaya-vsenarodnyj-opros-zelenskij-vyhodit-za-predely-svoih-polnomochij-evgenij-magda
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середньовічного Луцького замку. Наголошено, що ця нагорода — не 

державна, її заснували у 2015 році волонтери як «відзнаку за мужність, 

відвагу, самовідданість, героїзм,виявлені при захисті незалежності України, 

засвідчення шани та поваги українського суспільства до кращих своїх 

представників». Орденом посмертно відзначені Тарас Зозуля з 80-ої 

десантної бригади (21-річний десантник загинув 31 серпня 2014 року у бою 

біля Луганського аеропорту) та Володимир Майборода з 24-ої бригади 

(загинув 8 квітня 2018 року біля селища Жованка, під час атаки 

противника). Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/istoriya-bez-

falshi 

66. Мозговой И. На Майдане в Киеве под проливным дождем 

простились с покончившим с собой ветераном АТО Микитенко  

[Электронный ресурс] / Иван Мозговой // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. –       

17 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, що в Києві на Майдані 

Незалежності 17 жовтня попрощалися з Миколою Микитенком, ветераном 

АТО, який у ніч на 11 жовтня вчинив самоспалення. Як повідомило 

агентство «Укрінформ», незважаючи на дощ, на церемонію прощання 

прийшли багато людей: ветеранів АТО, рідних М. Микитенка, активістів, 

киян. Прощання проходило на тому місці, де М. Микитенко в уніформі з 

бойовими нагородами вчинив самоспалення на знак протесту проти 

політики нинішньої української влади. Тоді ветерана АТО госпіталізували з 

97 % опіків тіла, а 14 жовтня, в День захисника України він помер. Дочка 

ветерана Юлія, зазначила, що її батько висловив протест проти політики 

капітуляції Президента України Володимира Зеленського і закликала владу 

почути ветеранів. Вона також повідомила, що батька поховають в 

Житомирській області. Текст: https://society.fakty.ua/358387-na-majdane-v-

kieve-pod-prolivnym-dozhem-prostilis-s-pokonchivshim-s-soboj-veteranom-ato-

mikitenko 

67. Охрименко О. Зеленский допустил окончание войны на 

Донбассе «сегодня или завтра, или послезавтра» [Электронный ресурс] / 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/istoriya-bez-falshi
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Ольга Охрименко // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 16 окт. – Электрон. 

данные. Наведено тези інтерв’ю Президента України Володимира 

Зеленського турецькому інформаційному агентству «Demirören», де він 

назвав нові терміни, коли може закінчитися війна на Донбасі. Указано, якщо 

раніше глава держави сподівався, що закінчення бойових дій можливе до 

кінця 2020 року, то тепер прогнози стали менш визначеними. Так, 

Президент зазначив: «Прийти до миру - можливо. Але шлях до миру - це рух 

двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від 

позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення 

війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: 

сьогодні, або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну 

деокупацію і повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані 

території». Текст: https://ukraine.fakty.ua/358324-zelenskij-dopustil-

okonchanie-vojny-na-donbasse-segodnya-ili-zavtra-ili-poslezavtra 

68. Охрименко О. Каждый третий украинец не понял вопрос 

Зеленского о СЭЗ на Донбассе  [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 20 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, 

що ініціатива Президента України Володимира Зеленського провести 

паралельно з місцевими виборами «опитування громадської думки» 

наштовхнулася на проблему. Як показало дослідження, проведене Київським 

міжнародним інститутом соціології (КМІС), практично кожен третій із 

опитаних просто не знає, про що йдеться. Так, одним з перших у списку від 

Президента є запитання про ставлення до «вільної економічної зони (ВЕЗ)» 

на Донбасі. У ході опитування з'ясувалося, що 32 % в принципі не можуть 

пояснити цей термін. Зауважено, що при цьому більшість опитаних - 55% 

респондентів - мають намір взяти участь в «опитуванні думки» 25 жовтня. 

Текст: https://ukraine.fakty.ua/358583-kazhdyj-tretij-ukrainec-ne-ponyal-vopros-

zelenskogo-o-sez-na-donbasse 

69. Охрименко О. От коронавируса умерла ветеран АТО и жена 

экс-комбата "Слобожанщины" Инна Янголенко [Электронный ресурс] / 

https://ukraine.fakty.ua/358324-zelenskij-dopustil-okonchanie-vojny-na-donbasse-segodnya-ili-zavtra-ili-poslezavtra
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Ольга Охрименко // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 12 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про те, що у Харкові 11 жовтня від коронавірусу померла 

учасниця АТО, ветеран батальйону «Харків-1» Інна Янголенко, дружина 

колишнього комбата «Слобожанщини» Андрія Янголенка. Зазначено, що 

Інна лікувалася в харківській лікарні, але результат хвороби визначила стара 

травма.  Як повідомили харківські волонтери в соціальних мережах, сім'я 

Янголенків пішла на фронт у 2014 році, й їх батальйон зіграв найважливішу 

роль в обороні Волновахи. У 2015 році автомобіль подружжя Янголенко 

підірвали радіокерованої міною: Інна отримала баротравму легких і забій 

серця. Текст: https://society.fakty.ua/358046-ot-koronavirusa-umerla-veteran-ato-

i-zhena-eks-kombata-slobozhancshiny-inna-yangolenko 

70. Охрименко О. Стало известно о состоянии поджегшего себя 

на Крещатике бойца АТО [Электронный ресурс] / Ольга Охрименко // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 13 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, 

що ветеран АТО Микола Микитенко (позивний «Ворон»), який влаштував 

самоспалення на Хрещатику в ніч на 11 жовтня, все ще знаходиться в 

опіковому відділенні. Чоловік отримав опіки 98 % поверхні тіла, і стан дуже 

важкий. Зазначено, що волонтер організації «Волонтерська Сотня 

Доброволя» Наталія Воронкова, яка особисто знає Микитенко, вважає, що 

ключовим чинником, який призвів до трагедії, стало негативне ставлення з 

боку влади до ветеранів АТО. Текст: https://crime.fakty.ua/358078-stalo-

izvestno-o-sostoyanii-podzhegshego-sebya-na-krecshatike-bojca-ato 

71. Пасова Т. Польща й надалі підтримуватиме наш суверенітет і 

територіальну цілісність [Електронний ресурс] / Тетяна Пасова // Голос 

України. – 2020. – 13 жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про 

офіційний візит до України Президента Польщі Анджея Дуди, в межах якого 

він зустрівся з Головою Верховної Ради України (ВР України) Дмитром 

Разумковим, Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр-

міністром Денисом Шмигалем. За підсумками зустрічі лідерів двох країн 

ухвалено спільну заяву, в якій окреслено основні напрямки подальшої 

https://society.fakty.ua/358046-ot-koronavirusa-umerla-veteran-ato-i-zhena-eks-kombata-slobozhancshiny-inna-yangolenko
https://society.fakty.ua/358046-ot-koronavirusa-umerla-veteran-ato-i-zhena-eks-kombata-slobozhancshiny-inna-yangolenko
https://crime.fakty.ua/358078-stalo-izvestno-o-sostoyanii-podzhegshego-sebya-na-krecshatike-bojca-ato
https://crime.fakty.ua/358078-stalo-izvestno-o-sostoyanii-podzhegshego-sebya-na-krecshatike-bojca-ato


співпраці та зафіксовано досягнення. Під час спільної прес-конференції 

Володимир Зеленський та Анджей Дуда відповіли на низку запитань щодо 

двостроннього співробітництва. Коментуючи безпекові питання в регіоні, 

Анджей Дуда наголосив, що Польща і надалі підтримуватиме Україну в 

питаннях відновлення територіальної цілісності, та особливу увагу звернув 

на питання деокупації Криму. В спільній заяві президентів вказано на 

необхідність досягти взаємопорозуміння з історичних питань, засуджено 

”злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті” та визнано 

”важливість гідного вшанування пам’яті невинних жертв конфліктів і 

політичних репресій XX століття”. Окремо лідери України та Польщі 

відзначили необхідність подальшого розвитку можливостей і потенціалу 

литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана 

Костянтина Острозького.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336976    

72. Поліщук А. «Як Україна втрачала Донбас?» [Електронний 

ресурс] / Аліса Поліщук // День. – 2020. – 9 жовт. (№ 191/192). – Електрон. 

дані. Подано інформацію, що в Києві представлено книжку «Як Україна 

втрачала Донбас», яка  за словами авторів — Дениса Казанського і Марини 

Воротинцевої, є «публіцистичним вироком винним». Зазначено, що це 

публіцистичний погляд на ті першопричини, які містилися в основі подій 

2014 року, але розпочалися ще із самого початку незалежності: зумовили 

економічну катастрофу Донбасу, залежність від фінансово-промислових 

груп, засилля російської пропаганди, — і які врешті-решт закінчилися для 

України війною. У книжці вміщено аналітичні статті, дослідження 

різноманітних джерел, документів, інтерв’ю з місцевими жителями, 

бізнесменами, політиками — переважно із колишньої Партії регіонів. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/yak-ukrayina-vtrachala-donbas 

73. Росії вкотре нагадали про права людини в Криму 

[Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 10 жовт. (№ 188). – 

Електрон. дані. Йдеться про оприлюднену Генеральним секретарем ООН 

Антоніу Гутеррішем третю доповідь "Ситуація з правами людини в 

http://www.golos.com.ua/article/336976
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/yak-ukrayina-vtrachala-donbas


Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна", яка була 

підготовлена на виконання однойменної резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

74/168. У доповіді вказано, що Російська Федерація (РФ) продовжує грубо 

порушувати міжнародне право, використовуючи під приводом "боротьби з 

екстремізмом та тероризмом" воєнні суди на території РФ для незаконного 

засудження громадян України. Переслідувань також зазнає і Православна 

церква Україна (ПЦУ), крім того окупаційна влада цілеспрямовано здійснює 

політику, спрямовану на зміну демографічного складу Кримського 

півострова. В зв'язку з цим Генеральний секретар ООН закликає РФ як 

державу-окупанта припинити грубі порушення прав людини та 

дотримуватися усіх своїх зобов’язань у відповідності до міжнародного 

гуманітарного права та прав людини, зокрема забезпечити свободу 

віросповідання та релігії без жодної дискримінації чи запровадження 

штучних регуляторних бар’єрів.          Текст:  

http://www.golos.com.ua/article/336920  

74. Сергушев М. Позывной Ворон: стало известно имя мужчины, 

совершившего самосожжение на Крещатике  [Электронный ресурс] / 

Михаил Сергушев // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 12 окт. – Электрон. 

данные. Йдеться про те, що ветеран АТО Микола Микитенко (позивний 

«Ворон»), влаштував самоспалення на Хрещатику в ніч на 11 жовтня. За 

три години до самоспалення він написав на своїй сторінці в Facebook: 

«Думаю, як буду горіти? … Досить сил довести, що Україна понад усе? 

Дістало !!! Вийдіть всі, побратими, як 24 числа, візьміть зброю в руки, і 

захистіть нашу рідну Україну !!!». Наведено стислі біографічні відомості 

про ветерана. Зазначено, що у 2014 році М. Микитенко брав участь у боях 

під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Нацгвардії України 

імені Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун 

боєць був поранений. Після лікування, незважаючи на отриману інвалідність, 

«Ворон» знову відправився на фронт. Наведено матеріали бесіди з 

волонтером організації «Волонтерська Сотня Доброволя» Наталією 

http://www.golos.com.ua/article/336920


Воронковою, яка особисто знала «Ворона». Вона наголосила, що «Ворон» 

відомий як великий патріот. Він дуже пишається своєю донькою Юлією - 

першою дівчинкою, що очолила підрозділ дівчат у військовому ліцеї імені 

Богуна, яких в минулому році набрали вперше.        Текст: 

https://crime.fakty.ua/358045-geroj-ukrainy-stalo-izvestno-imya-muzhchiny-

sovershivshego-samosozhzhenie-na-krecshatike 

75. Смілянська А. Не "сіра зона", а територія розвитку 

[Електронний ресурс] / Анна Смілянська // Голос України.  – 2020. – 10 жовт. 

(№ 188). – Електрон. дані.   Йдеться про презентацію в Києві громадської 

ініціативи "На лінії зіткнення", створеної за підтримки Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID). Зазначено, що "На лінії зіткнення" - це 

неформальна коаліція прифронтових громад, що об’єднала представників 

громадськості, бізнесу та влади для обговорення місцевих проблем та 

пошуку шляхів їх вирішення. Керівник проекту "На лінії зіткнення" Андрій 

Грудкін зауважив, що "дванадцять громад - учасниць проекту - Торецьк, 

Щастя, Попасна та інші - готові до реальних дій", та відзначив, що 

"місцевим мешканцям потрібна не гуманітарна допомога, а кращі умови для 

життя та зрозуміліші принципи розподілу бюджетних коштів". Наведено 

коментар голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань 

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Дмитра Лубінця, який окреслив деякі проблеми, пов'язані з реалізацією 

Закону про децентралізацію, а також повідомив, що у ВР України вже 

ухвалені в першому читанні зміни до Закону про військово-цивільні 

адміністрації (ВЦА). Парламентарій також проінформував, що ВР України 

звернулася до уряду з проханням виділити окреме фінансування на 

водозабезпечення Донецької області та ухвалила відповідну постанову.  

Протидію інформаційній агресії, захист медійного простору та поширення 

на ньому українського контенту Дмитро Лубінець  визначив як одне з 

найважливіших завдань влади на сучасному етапі. В свою чергу перший 

заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

https://crime.fakty.ua/358045-geroj-ukrainy-stalo-izvestno-imya-muzhchiny-sovershivshego-samosozhzhenie-na-krecshatike
https://crime.fakty.ua/358045-geroj-ukrainy-stalo-izvestno-imya-muzhchiny-sovershivshego-samosozhzhenie-na-krecshatike


Ростислав Замлинський запевнив, що в відомостві  добре обізнані з 

проблемами, та акцентував увагу, що наразі триває підготовка 

стратегічної програми з реінтеграції Донбасу, розрахованої на 25 років.  

Текст:  http://www.golos.com.ua/article/336894  

76. Справа Марківа: українська громада в Італії вийшла на 

акцію підтримки [Електронний ресурс] // Україна молода. – 2020. – 15 жовт. 

— Електрон. дані. Йдеться про суд у Мілані 15 жовтня, який розглядає 

апеляцію у справі Віталія Марківа – українського нацгвардійця, який воював 

на Донбасі у 2014 році. Його затримали 30 червня 2017 року в Італії. Марківу 

закидають причетність до вбивства італійського фотокореспондента 

Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова. Водночас 

військовий усі звинувачення відкидає. У липні 2019 року нацгвардійця визнали 

винним і засудили до 24 років ув’язнення. Докази, наведені італійськими 

прокурорами, мають безліч неточностей, суперечливих даних та не 

вказують на точну провину Марківа у злочині. Як повідомляла ”УМ”, 

Міністерство внутрішніх справ України встановило кількох свідків, які 

готові дати свідчення про непричетність нацгвардійця Віталія Марківа до 

вбивства журналістів. Українські правоохоронці готові співпрацювати з 

італійськими колегами, щоб довести невинуватість Марківа. Українська 

громада вийшла навпроти Трибуналу міста, аби підтримати засудженого в 

Італії нацгвардійця. Текст: https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/188/151000/ 

77. 100: Рейтинг самых влиятельных женщин Украины / 

подготовили: Алексей Газубей, Станислав Мирошниченко, Татьяна 

Катриченко, Марина Шашкова, Серафима Таран, Мария Бондарь, Галина 

Ковальчук, Евгения Королева, Ульяна Купновицкая, Наталья Богута, Мария 

Бабенко, Регина Дацюк, Константин Рылев, Лидия Новоселецкая // Фокус. – 

2020. – № 31 (16 окт.). — С. 3-66. Наведено результати рейтингу ста 

найвпливовіших жінок України, підготовлений журналом «Фокус». 

Зазначено, що цьогорічний рейтинг оновився на 55 %. Серед нових облич: 

топ-менеджери великих компаній і жінки в політиц і та у владі. Дані 

http://www.golos.com.ua/article/336894
https://www.umoloda.kiev.ua/number/0/188/151000/


наведено у вигляді таблиці, яку очолюють: Ірина Венедіктова (Генеральний 

прокурор України), Олена Зеленська (дружина Президента В. Зеленського), 

Юлія Тимошенко (народний депутат України), Юлія Ковалів (заступниця 

керівника Офісу Президента), Юлія Мендель (прес-секретар Президента). 

Серед народних депутаток – учасниць рейтингу також: Ірина Геращенко, 

Євгенія Кравчук, Ірина Верещук, Ніна Южаніна, Іванна Клімпуш-Цинцадзе, 

та ін. Значний відсоток учасниць складають топчиновниці міністерств, 

представниці засобів масової інформації та освітянської сфери. Також до 

рейтингу уввійшли правозахисниці, учасниці, ветеранки та волонтерки АТО / 

ООС: Марія Берлінська, Олександра Матвійчук, Любов Плаксюк, Ольга 

Кобевко та ін. Окремо подано ключову інформацію про кожну зі 100  

учасниць рейтингу. Подано інфографіку під назвою ”Сфери впливу”, що 

відображає зведені статистичні дані про вік учасниць, їх місце проживання, 

освіту, сферу діяльності тощо. 

78. Стратегічне партнерство триває : Польща і надалі 

залишається локомотивом наближення України до ЄС // Уряд. кур’єр. – 

2020. – 13 жовт. (№ 199). — С. 2. Йдеться про візит Президента Польщі 

Анджея Дуди до України. Після перемовин з Президентом України 

Володимиром Зеленським ухвалено спільну заяву, в якій, зокрема, визнано, що 

пандемія коронавірусної хвороби істотно вплинула на глобальний та 

регіональний порядок, і акцентовано на необхідності посилення міжнародної 

співпраці задля подолання нових викликів і загроз. Відзначено ”повагу України 

та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів 

міжнародних відносин”, і вказано на необхідність припинити незаконну 

окупацію Автономної Республіки Крим (АР Крим) та агресію, що триває на 

Донбасі. Приділено увагу історичним питанням, які є важливими для 

подальшого розвитку українсько-польських відносин, та засуджено злочини 

проти людяності, зокрема скоєні на ґрунті ненависті. Також зазначено, що 

обидві держави взаємодіятимуть для подальшого поглиблення відносин 

України з Європейським Союзом (ЄС) на принципах асоціації та глибокої 



економічної інтеграції, та наголошено на важливості надання 

Північноатлантичним альянсом Україні статусу партнера з розширеними 

можливостями. Під час спільної прес-конференції Володимир Зеленський 

висловив вдячність Анджею Дуді за підтримку суверенітету та 

територіальної цілісності України та відзначив, що ”наші погляди на шляхи 

завершення війни на Донбасі збігаються”, а ”це означає повернення 

контролю України над частиною Луганської і Донецької областей і 

контролю над Кримом”. Президент України закликав продовжити політику 

санкцій у зв’язку з російською агресією та висловив сподівання, що 

головування Польщі у Раді ЄС в 2025 році буде максимально сприяти 

досягненню повноправного членства України у ЄС.      Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/strategichne-partnerstvo-trivaye/ 

79. Тішкова М. Вогонь іще не подолали [Електронний ресурс] / 

Марина Тішкова // Сіл. вісті. – 2020. – 6 жовт. (№ 76). – Електрон. дані. 

Подано інформацію, що на Луганщині триває гасіння лісових пожеж, які 

почалися 30 вересня у трьох місцях і швидко поширилися великою 

територією. У штабі операції Об’єднаних сил (ООС) причиною займань 

назвали ворожі обстріли. Порушено 10 кримінальних проваджень. 

Зазначено, що слідство працює за чотирма основними версіями: через 

обстріли з окупованої території області, умисний підпал, самозаймання 

трави та лісу внаслідок сухих погодних умов, необережне поводження з 

вогнем. Текст: http://www.silskivisti.kiev.ua/19824/index.php?n=46845 

80. У міграційній службі заробляли на легалізації бойовиків // 

Юрид. вісн. України. –2020. – 4 - 17 верес. (№ 35/36). — С. 4. Зазначено, що 

посадовці міграційної служби у Донецькій області незаконно оформляли 

українські документи бойовикам ”ДНР” у дистанційній формі. Про це 

повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ). Вказано, що таку 

незаконну діяльність спецслужба зафіксувала в трьох територіальних 

сервісних центрах й одному райвідділі ГУ ДМС України. Як встановили 

контррозвідники й слідчі, посадовці оформляли документи українського 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/strategichne-partnerstvo-trivaye/
http://www.silskivisti.kiev.ua/19824/index.php?n=46845


зразка, зокрема й закордонні паспорти, мешканцям ОРДЛО з порушенням 

існуючої процедури та без особистої присутності громадян. 

81. Україна і Туреччина посилюють стратегічну співпрацю  // 

Уряд. кур’єр. – 2020. – 20 жовт. (№ 203). – С. 2. Йдеться про робочий візит 

Президента України Володимира Зеленського до Туреччини, в межах якого 

підписано низку двосторонніх документів. За результатми зустрічі з 

Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Володимир Зеленський 

зазначив, що "маємо спільну точку зору щодо подальшої співпраці в галузі 

безпеки та оборони, зокрема безпеки в Чорному морі та реалізації 

євроатлантичного курсу України". Глава Української держави відзначив 

важливість підтримки Туреччиною суверенітету й територіальної 

цілісності України та повідомив про тверду позицію Президента Туреччини і 

"надалі докладати активних зусиль у питанні звільнення політичних в’язнів 

— українців і кримських татар". В свою чергу Реджеп Таїп Ердоган 

наголосив, що Туреччина не визнавала й не визнає анексії Кримського 

півострова, та зазначив, що його країна підтримує сталий режим 

припинення вогню, оголошений на Донбасі. "Ми готові надавати будь-яку 

підтримку й допомогу в ім’я збереження стабільності нашого регіону", - 

заявив Президент Туреччини.   Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-i-

turechchina-posilyuyut-strategichnu-spi/ 

82. Україна планує будівництво нових військово-морських баз 

[Електронний ресурс] // Укр. правда. – 2020. – 12 жовт. – Електрон. дані. 

Вказано, що Україна за допомогою Великої Британії планує побудувати на 

Чорному і Азовському морях дві сучасні військово-морські бази. За словами 

заступника керівника Офісу Президента (ОП) Ігора Жовкви в інтерв'ю 

агентству "Інтерфакс-Україна", “Україна потребує створення фактично з 

нуля військово-морських баз. І наголошую, що не британська військово-

морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із 

залученням британських фахівців". Заступник глави ОП зазначив, що 

Президенту В. Зеленському були представлені спроможності британських 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-i-turechchina-posilyuyut-strategichnu-spi/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ukrayina-i-turechchina-posilyuyut-strategichnu-spi/


компаній, які можуть будувати такі бази, і все це буде предметом 

переговорів. Текст: https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269664/ 

83. Циріль С. Доброволець Степан Циріль: ”Позитивний 

результат був тоді, коли ми чітко демонстрували свою позицію” / Степан 

Циріль ; бесіду вів Олександр Вертіль // Уряд. кур’єр. – 2020. – 16 жовт.       

(№ 201). — С. 5.  Подано матеріали бесіди з добровольцем, бійцем ”Правого 

сектору” Степаном Цирілем про ситуацію в Криму напередодні його анексії 

Росією та про проблеми звільнення окупованих українських територій.  

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/dobrovolec-stepan-ciril-pozitivnij-

rezultat-buv-to/ 

84. Шот М. Виконав обіцянку синові всупереч усьому / Микола 

Шот // Уряд. кур’єр. – 2020. – 13 жовт. (№ 199). — С. 8.  Йдеться про 

добровольця, командира відділення в 90-му батальйоні 81-ої окремої 

десантно-штурмової бригади, учасника оборони Донецького летовища, 

лицаря ордена ”За мужність” III ступеня Віталія Зварича.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vikonav-obicyanku-sinovi-vsuperech-usomu/   

85. Шуткевич О. Iсторії про війну... під час гри [Електронний 

ресурс] / Олеся Шуткевич // День. – 2020. – 14 жовт. (№ 194). – Електрон. 

дані. Подано інформацію, що у Вінниці ветерани російсько-української війни 

презентували інтерактивну гру для школярів — до Дня захисника України. 

Наголошено, що у такий спосіб ветерани хочуть звернути увагу молодого 

покоління на тему війни, яка триває на Сході України, та організувати 

своєрідні онлайн-зустрічі з учасниками бойових дій. Розробили гру за 

благодійні кошти. Наразі її автори надрукували вже 200 комплектів по 13 

карток. Усіх їх передали до департаменту освіти Вінницької міської ради 

для розповсюдження по школах міста. Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-

ukrayiny/istoriyi-pro-viynu-pid-chas-gry 

86. Шуткевич О. Донбас: точки дотику [Електронний ресурс] / 

Олеся Шуткевич // День. – 2020. – 7 жовт. (№ 189). – Електрон. дані. Йдеться 

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/12/7269664/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/dobrovolec-stepan-ciril-pozitivnij-rezultat-buv-to/
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https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/istoriyi-pro-viynu-pid-chas-gry
https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/istoriyi-pro-viynu-pid-chas-gry


про видання «Місто, з якого почалася війна», яке містить 78 

задокументованих свідчень постраждалих та свідків порушень прав людини 

у Слов’янську. Це глибокий документальний аналіз життя міста під час 

окупації, а згодом і після звільнення у 2014 – 2018 роках. Автори видання — 

правозахисники з Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» — 

зібрали свідчення цивільних про пошук примирення, надання медичної 

допомоги, життя підлітків під час воєнних дій, а також зробили аналіз 

інформаційного впливу російської пропаганди на місцеві медіа. Окрім цього, 

важливими є свідчення цивільних про торгівлю людьми, релігійні 

переслідування, катування, обстріли та мінування Слов’янська. Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/donbas-tochky-dotyku 
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