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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

1. Афанасенко С. І. Загальна характеристика діяльності НАТО 

після 11 вересня 2001 року / С. І. Афанасенко // Південноукр. правн. 

часопис. — 2019. — № 1. — С. 109-112. Йдеться про Організацію 

Північноатлантичного договору, яка є міжнародною організацією 

військового напряму. Розглянуто мету її створення, основні напрями 

діяльності та функціонування в історичному контексті. Текст: 

http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2019/1/29.pdf 

2. 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 із 

запобігання біотероризму. 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 
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3. 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 

Статті з періодичних видань 

4. Алексеева И. Армения и Азербайджан договорились о новом 

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

– 2020. – 17 окт. – Электрон. данные. Як передав Telegram-канал 360tv.ru, 

прес-секретар Президента Нагірного Карабаху Ваграм Погосян повідомив, 

що між  Вірменією та Азербайджаном досягнуто згоди про перемир'я. За 

його словами, з 00:00 18 жовтня набере чинності гуманітарне перемир'я. 

Указано, що рішення ухвалено на продовження заяви Президентів Росії, 

Франції та США і московської заяви глав МЗС Вірменії, Азербайджану та 

Росії 10 жовтня. Текст: https://world.fakty.ua/358422-armeniya-i-azerbajdzhan-

dogovorilis-o-novom-peremirii 

5. 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. –           
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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/ 

6. Власенко В. Чому ”Східне партнерство” варто переглянути / 

Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. – 2020. – 16 жовт. (№ 201). — С. 2.  В 

контексті конфлікту в Нагірному Карабасі між Азербайджаном та 

Вірменією розглянуто перспективи ”Східного партнерства” – ініціативи, до 

якої входять Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. 

Окреслено ініціативи Європейського Союзу (ЄС) щодо переформатування 

діяльності ”Східного партнерства” відповідно до темпів євроінтеграції її 

учасників. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-shidne-partnerstvo-

varto-pereglyanuti/ 

7. 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 
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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 

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 

8. 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 

9. Добров В. «Атака на «Нафтогаз» могла быть инициирована 

структурами Фирташа», — нардеп [Электронный ресурс] / Владимир 

Добров // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 16 окт. – Электрон. данные. 

Наведено коментарі народного депутата України, голови підкомітету з 

питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної 

Ради України (ВР України) з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг Сергія Нагорняка про те, що масштабна інформаційна атака на 

держкомпанію НАК «Нафтогаз України» може бути пов'язана з боргами 

облгазів, які належать бізнесменові Дмитру Фірташу. Він також зауважив, 
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що в атаках на держкомпанію можуть брати участь проросійські сили, 

зацікавлені в зміні керівництва НАК «Нафтогаз України». Депутат 

уточнив: «Не виключаю, що атака йде з боку Росії. Проросійські сили 

також зацікавлені в зміні керівництва компанії. Ми розуміємо, що компанія 

йде крок за кроком, щоб не відбулося будівництво "Північного потоку-2", 

ініціює прямий зв'язок із європейськими країнами і США, намагається 

зробити все, щоб санкції були продовжені для тих компаній, які будують 

"Північний потік-2" . Тому не виключаю і цей сценарій». Текст: 

https://fakty.ua/358347-ataka-na-naftogaz-mogla-byt-iniciirovana-strukturami-

firtasha---nardep 

10. 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/ 

11. 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 
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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 

12. Капустин А. Made in USSR: война за Карабах, как и кем все 

начиналось / Андрей Капустин // Корреспондент. – 2020. – № 19 (9 окт.). — 

С. 10. У контексті відновлення вірмено-азербайджанського збройного 

конфлікту, наведено спогади українського журналіста-розслідувача, 

публіциста Андрія Капустіна, який був свідком війни у Нагірному Карабаху в 

1991 році. Аналізуючи витоки та ситуацію навколо конфлікту 30-річної 

давнини напередодні розвалу радянської «імперії», він, зокрема, зазначив, що 

за 30 років, що минули, війна нікуди не поділася, незважаючи на глибоке 

занепокоєння Брюсселя, Вашингтона та інших столиць…» Текст: 

https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4282138/ 

13. Козлов И. Конфликт Армении и Азербайджана перешел в 

новую фазу  [Электронный ресурс] / Игорь Козлов // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 15 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, що військовий конфлікт 

між Вірменією й Азербайджаном перейшов у нову фазу, незважаючи на 

досягнуту угоду про припинення вогню. Так, 14 жовтня Баку вперше 

відкрито визнав, що завдав удару не по території невизнаної Нагірно-

Карабахської Республіки (НКР), а по території Вірменії. Наведено 

коментарі високопосадовців Вірменії та Азербайджану, політичних 

експертів. Зауважено, що обстріл вірменської території означає, що 

військовий конфлікт вийшов за межі Карабаху. Це дає підстави для 
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безпосереднього втручання Росії, оскільки Вірменія, на відміну від 

Азербайджану, входить у військовий союз «Організація договору про 

колективну безпеку» (ОДКБ) з РФ. Указано, що поки Москва старанно 

уникала такого розвитку подій. Акцентовано увагу на першій, з початку 

військового конфлікту, розмові між Президентами Росії і Туреччини. Текст: 

https://world.fakty.ua/358223-konflikt-armenii-i-azerbajdzhana-pereshel-v-

novuyu-fazu 

14. Куса И. Ключ от Кавказа / Илья Куса // Фокус. – 2020. – № 30   

(9 жовт.). — С. 5. Політичний аналітик Українського інституту 

майбутнього Ілля Куса проаналізував причини ескалації вірмено-

азербайджанського збройного конфлікту. Окрему увагу експерт приділив 

питанню можливого прямого втручання Туреччини в карабахський конфлікт 

на боці Азербайджану. Він зауважив, що від дій Туреччини ”залежить 

воєнна ситуація на місцях, реакція Росії, що веде себе поки стримано, й 

майбутнє ескалації”. Текст: https://focus.ua/opinion/opinions/464016-

kliuch_ot_kavkaza_vmeshaetsia_li_turtsiia_napriamuiu_v_karabakhskii_konflikt_

na_storone_azerbaidzhana 

15. 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 

https://world.fakty.ua/358223-konflikt-armenii-i-azerbajdzhana-pereshel-v-novuyu-fazu
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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 

16. Магда Е. В черном саду снова война / Евгений Магда // 

Корреспондент. – 2020. – № 19 (9 окт.). — С. 12-15. Висвітлено причини та 

розвиток вірмено-азербайджанського збройного конфлікту. Наголошено, що 

конфлікт, який перейшов в активну фазу після розпаду Радянського Союзу, з 

боку виглядав замороженим протягом майже 30 років. Його «розморозили» 

в липні 2020 року - зіткнення відбулося на визнаній світовою спільнотою 

ділянці кордону між Азербайджаном і Вірменією. Наголошено, що наразі на 

Південному Кавказі знову гинуть люди: військові дії між Азербайджаном і 

самопроголошеною Нагірно-Карабахською Республікою, за якою, не 

ховаючись, стоїть Вірменія, тривають вже тиждень... Жодна зі сторін не 

досягла вирішального успіху у конфлікті. Простежено, що зараз 

відбувається навколо Нагорного Карабаху та роз’яснено, чому ця війна є для 

пострадянського простору абсолютно новою – навіть у порівнянні з боями 

на Донбасі. Текст: https://korrespondent.net/world/4281396-v-chernom-sadu-

snova-voina-sytuatsyia-v-nahornom-karabakhe 

17. Охрименко О. Зеленский допустил окончание войны на 

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

https://world.fakty.ua/358334-minoborony-rossii-nervno-otreagirovalo-na-zayavlenie-voennogo-attashe-posolstva-ssha-v-ukraine
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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 можливо 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 

18. 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 

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 

https://ukraine.fakty.ua/358324-zelenskij-dopustil-okonchanie-vojny-na-donbasse-segodnya-ili-zavtra-ili-poslezavtra
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”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    

19. 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 

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  

20. 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 

http://www.golos.com.ua/article/336976
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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/ 

21. 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 

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


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 Туреччина 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/ 

22. 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 

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

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