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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Капітоненко М. Міжнародні організації не знімають 

відповідальності з Росії: Люксембурзька резолюція / Микола 

Капітоненко // Журн. Крим Інформ. – 2019. – № 3. — С. 4. Висвітлено 

питання ухвалення ПА ОБСЄ Люксембурзької декларації, в якій йдеться 

про відповідальність Росії за деградацію режиму контролю над 

озброєннями, порушення нею своїх зобов’язань за Договором про ліквідацію 

ракет середньої та малої дальності, енергетичний шантаж з боку Кремля 

та підрив політики безпеки. 

Статті з періодичних видань 

2. Вадим Пристайко повідомив про певні успіхи в рамках 

”нормандського формату” // Голос України. — 2019. — 4 верес. (№ 167). 

— С. 1, 5. Йдеться про зустріч в Берліні на рівні політичних радників за 

участі міністра закордонних справ України Вадима Пристайка щодо 

проведення переговорів в рамках ”нормандського формату”. За його 

словами, для досягнення домовленностей потрібно завершити процес 

розведення сил у Станиці Луганській, почати розміновування, знімати 

фортифікаційні споруди, відновлювати дороги. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/321176 

3. Власенко В. ЄС подовжить термін антиросійських санкцій / 

Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 6 верес. (№ 170). — С. 3. 

Проінформовано, що Комітет постійних представників ЄС (Coreper), до 

складу якого входять посли країн-членів Євросоюзу, схвалив рішення 

подовжити на півроку індивідуальні санкції проти Росії. Про це на своїй 

сторінці у Twitter повідомив посол України при ЄС Микола Точицький. Він 
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зауважив, що ”… на першому засіданні після літньої перерви Coreper 

погодив подовження антиросійських санкцій до березня 2020 року. 

Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України 

залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС”. Посол 

висловив сподівання, що нове керівництво Євросоюзу, яке почне офіційно 

виконувати свої обов’язки у листопаді, подовжить санкційну політику 

щодо Росії. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/yes-podovzhit-termin-

antirosijskih-sankcij/ 

4. Дмитренко Л. Американські сенатори підтримують нашу 

країну / Любов Дмитренко // Уряд. кур’єр. — 2019. — 7 верес. (№ 171). — 

С. 2. Подано матеріали зустрічі Президента України Володимира 

Зеленського із сенатором від Демократичної партії Крісом Мерфі (штат 

Коннектикут) і головою підкомітету Сенату з питань закордонних справ 

щодо співробітництва в Європі та регіональної безпеки сенатором Роном 

Джонсоном (штат Вісконсин), які прибули з візитом до України. 

Нагадано, що саме цим американським сенаторам нещодавно відмовлено в 

отриманні російської візи. Під час зустрічі глава держави відзначив 

потужну підтримку України обома палатами Конгресу США. Він 

висловив вдячність сенаторам, які входять до Сенатського українського 

кокусу, за їхній особистий внесок у формування цієї підтримки. В. 

Зеленський відзначив активну позицію американських законодавців щодо 

необхідності надання Україні подальшої безпекової допомоги, а також 

висловив сподівання, що обсяги цієї допомоги зростатимуть. Глава 

держави підкреслив і послідовну політику санкцій США проти Росії, 

привернувши увагу до російської ”паспортизації” громадян України на 

Донбасі й необхідності відповідного реагування світової спільноти. 

Наведено тези виступів сенаторів, які, зокрема, наголосили, що Сполучені 

Штати нададуть кошти для військової допомоги Україні нинішнього або 

наступного фінансового року.   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/yes-podovzhit-termin-antirosijskih-sankcij/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/yes-podovzhit-termin-antirosijskih-sankcij/


https://ukurier.gov.ua/uk/articles/amerikanski-senatori-pidtrimuyut-nashu-

krayinu/ 

5. Козлов И. ”Мы продолжим поддерживать народ Украины”, 

– заявил Вице-президент США Майк Пенс / Игорь Козлов // Факты и 

коммент. — 2019. — 5 – 11 сент. (№ 34). — С. 3. Проінформовано, що у 

Варшаві відбулись пам’ятні заходи з нагоди 80-ої річниці з початку Другої 

світової війни, на які польська влада запросила лідерів низки країн, у тому 

числі Президента України Володимира Зеленського. Під час перебування в 

Польщі В. Зеленський зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом, 

що прибув до Варшави замість запрошеного Президента США Дональда 

Трампа, який відмінив приїзд через загрозу США урагану ”Доріан”.          

М. Пенс запевнив Президента України у подальшій підтримці з боку Білого 

дому України у конфлікті з Росією. Він наголосив: ”Ми продовжимо 

підтримувати народ України, його безпеку і територіальну цілісність, 

включаючи законні претензії України на Крим”. 

6. Павленко А. Высший совет / Анна Павленко // Новое время 

страны. — 2019. — № 31 (29 авг.). — С. 42-45. Висвітлено зустріч лідерів 

семи найпотужніших демократій світу – представників ”Великої сімки” 

(G7) – на французькому курорті в Біарріце для обговорення головних 

викликів планети. Зазначено, що крім проблем світової економіки, 

брексіту, санкцій проти Ірану та екологічної катастрофи в Амазонії, 

лідери G7 обговорили російське питання, яке стало яблуком розбрату на 

45-му саміті. Йдеться про пропозицію Президента США Дональда 

Трампа повернути у формат зустрічей Росію, яка була виключена з клубу у 

2014 році у зв’язку із анексією Криму й початком війни на Донбасі. 

Наведено коментарі Президента Франції Емануеля Макрона, який 

зазначив, що Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін 

зможе взяти участь у наступному саміті, що відбудеться в США, тільки 

як гість. У свою чергу Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, 

що Росії потрібно змінити свою поведінку, яка призвела до її виключення зі 
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G8 у 2014-му. Текст: https://magazine.nv.ua/journal/3402-journal-no-

31/vysshij-sovet.html 

7. Шевцова Л. ”Велика сімка” закрила перед Росією двері / 

Лілія Шевцова // Газета по-українськи. — 2019. — 30 серп. (№ 67). —       

С. 12. Йдеться про рішення глав країн ”Великої сімки” на саміті у 

французькому місті Біарріц 24 – 26 серпня, згідно з яким Росію не 

повернуть до ”Великої сімки”, бо причини, через які Москву виключили з 

клубу – анексія Криму і війна на Донбасі – не зникли. Зазначено, що 

Президент Франції Еммануель Макрон, приймаючи в себе напередодні 

саміту Володимира Путіна, створив  враження, що Європа жити не 

може без Росії, а на саміті продемонстрував французьку гнучкість і 

назвав пропозицію повернути РФ стратегічною помилкою. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/comments-newspaper/_velika-simka-zakrila-pered-

rosiyeyu-dveri/924617 
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