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Перші особи держави в ЗМІ: 

анотований бібліографічний список 

2020. – Вип. 9 (вересень). –  33 с. 

 

Президент України Володимир Олександрович Зеленський 

1. Зеленський В. ООН тимчасово змінила формат, але не 

змінила суті й покликання / Володимир Зеленський // Уряд. кур’єр. — 

2020. — 23 верес. (№ 185). — С. 2. Подано текст відеозвернення 

Президента України Володимира Зеленського до учасників проведеного в 

онлайн-режимі урочистого засідання Генеральної асамблеї Організації 

Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди 75-річчя заснування ООН. Глава 

Української держави зазначив, що на жаль ”світ у XXI столітті 

сповнений конфліктів, агресії, диктатури й порушень прав людини”, а 

окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, 

що людство так і не засвоїло уроків Другої світової війни. Володимир 

Зеленський наголосив, що ”мир і процвітання залишаються цінностями, за 

які люди проливають кров у різних куточках нашого світу”, та закликав 

використати такий попереджувальний знак, як пандемія коронавірусу, 

щоб ”зупинити суперечки та об’єднати зусилля для досягнення реальних 

проривних результатів”, та ”не лише повернутися до цілей та принципів 

Статуту ООН, а й розпочати їхнє постійне та повне впровадження”.   

Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/oon-timchasovo-zminila-format-ale-ne-

zminila-suti-/ 

2. Андрійченко Х. ТОП-10 кандидатів партії ”Слуга Народу” 

– про плани щодо розвитку регіону / Христина Андрійченко // Слобід. 

край. — 2020. — 8 верес. (№ 72). — С. 3.  Йдеться про візит на 

Харківщину Президента України Володимира Зеленського, в ході якого 

йому було презентовано Стратегію розвитку Харківщини. Голова 

Харківської облдержадміністрації (ОДА) Олексій Кучер проінформував 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/oon-timchasovo-zminila-format-ale-ne-zminila-suti-/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/oon-timchasovo-zminila-format-ale-ne-zminila-suti-/
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про деякі підсумки розвитку області та окреслив плани на майбутнє 

відповідно до підготовленої Стратегії, зокрема – створення своєї 

”Кремнієвої долини” та найбільшого транспортного хабу у Східній 

Європі, облаштування Інтернету у всіх населених пунктах, відродження 

високотехнологічної промисловості. Володимир Зеленський висловив 

переконання, що Харківщина зможе реалізувати свою Стратегію, та 

акцентував увагу, що запорукою успіху є створення потужних громад. 

Наведено коментарі кандидатів на місцевих виборах від партії ”Слуга 

народу”, які висловили своє бачення розвитку області.  

3. Богдан В. У чиїх руках булава : президент-перфекціоніст – 

це благо чи небезпечна утопія для України? / Василь Богдан // Україна 

молода. — 2020. — 30 верес. (№ 93). — С. 4.  Подано статтю експерта з 

питань безпеки, генерал-лейтенанта Василя Богдана, в якій він висловлює 

свою думку щодо діяльності Володимира Зеленського на посту 

Президента України. Зокрема, автор коментує заяву Володимира 

Зеленського в нещодавному інтерв’ю одному зі словацьких видань про те, 

що він є перфекціоністом, і саме цим обгрунтовуються його дії як глави 

держави.  Текст: https://umoloda.kyiv.ua/number/3643/180/150460/   

4. Виконання Мінських домовленостей – головна умова 

зняття санкцій з Росії [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 

24 верес. (№ 176). — Електрон. дані.   Йдеться про зустріч Президента 

України Володимира Зеленського з високим представником Європейського 

Союзу (ЄС) із закордонних справ та безпекової політики Жозепом 

Боррелем, який прибув з візитом до Києва. Обговорено питання мирного 

врегулювання на Сході України та ситуації в тимчасово окупованому 

Криму, а також підготовку до 22-го Саміту Україна –ЄС, який 

відбудеться 1 жовтня в Брюсселі. Володимир Зеленський наголосив на 

критичній важливості збереження тематики деокупації Криму у центрі 

уваги Організації Об’єднаних Націй (ООН) та ЄС, а також зауважив, що 

під час запланованої найближчим часом поїздки представників ЄС на 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3643/180/150460/
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Донбас європейські посадовці зможуть ознайомитися з ситуацією 

навколо дотримання режиму ”тиші” та з умовами служби українських 

військових. В ході зустрічі також порушувалися питання створення 

переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова та 

обговорення гуманітарних питань і прав людини. В свою чергу Жозеп 

Боррель висловив підтримку курсу реформ в Україні та запевнив в 

підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України, 

зокрема наголосив, що санкційна політика ЄС щодо Росії зберігатиметься 

до повного виконання нею своїх зобов’язань за Мінськими домовленостями.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336173   

5. Власенко В. Жозеп Боррель у Києві: ”Коли ЄС допомагає 

Україні, то допомагає і собі” / Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. — 2020. 

— 24 верес. (№ 186). — С. 2.  Йдеться про зустріч Президента України 

Володимира Зеленського з Верховним представником Європейського Союзу 

(ЄС) із питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, який 

перебував з візитом в Києві. Сторони обговорили питання підготовки до 

запланованого на 1 жовтня у Брюсселі саміту Україна – ЄС на високому 

рівні, під час якого обговорять стан виконання Угоди про асоціацію та 

буде визначено пріоритети співпраці на майбутнє. Також Володимир 

Зеленський проінформував про перебіг судової реформи й запевнив, що 

українська влада якнайбільше зацікавлена у побудові незалежної 

антикорупційної структури та правоохоронної системи задля 

демократичного розвитку України. В свою чергу Жозеп Боррель запевнив в 

подальшій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України 

та підтвердив, що ЄС ніколи не визнає анексії Криму.   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zhozep-borrel-u-kiyevi-koli-yes-dopomagaye-

ukrayin/    

6. Воронков В. Володимир Зеленський: ”У Одещини великий 

потенціал регіонального виробництва” [Електронний ресурс] / 

В’ячеслав Воронков // Голос України. — 2020. — 15 верес. (№ 168). — 

http://www.golos.com.ua/article/336173
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zhozep-borrel-u-kiyevi-koli-yes-dopomagaye-ukrayin/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zhozep-borrel-u-kiyevi-koli-yes-dopomagaye-ukrayin/
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Електрон. дані.   Йдеться про робочу поїздку Президента України 

Володимира Зеленського в Одеську область, в ході якої він ознайомився з 

перебігом робіт на об’єктах, що їх зводять за програмою ”Велике 

будівництво”. Глава держави взяв участь у презентації Стратегії 

розвитку області на 2021-2027 роки та акцентував увагу на величезному 

потенціалі регіону. Народний депутат від фракції ”Слуга народу” Сергій 

Колебошин, який презентував Стратегію, серед пріоритетів розвитку 

Одеської області назвав формування ефективного економічного простору, 

новий соціально-гуманітарний розквіт, екотрансформацію, глобалізацію 

культурного й туристичного середовища. Під час відвідання Одеської 

обласної державної філармонії, Володимир Зеленський зазначив, що 

реконструкцію будівлі філармонії необхідно внести в перелік об’єктів 

Національної програми ”Велике будівництво” на 2021 рік.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/335759   

7. Галузь отримає професійне свято і державну підтримку // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 30 верес. (№ 189). — С. 4.  Йдеться про робочу 

поїздку Президента України Володимира Зеленського на Закарпаття, під 

час якої він підписав указ № 403/2020 про встановлення в Україні 

професійного свята – Дня виноградаря і винороба, яке відзначатиметься 

щороку в другу неділю листопада. Виступаючи на презентації Стратегії 

розвитку Закарпатської області до 2027 року, глава держави зауважив, 

що цей регіон має хороший потенціал у виробництві органічної продукції, 

зокрема у виноградарстві та виноробстві. Володимир Зеленський доручив 

уряду і профільному міністерству розробити комплекс заходів для 

розвитку українського виноградарства та виноробства та закликав 

зробити все, щоб ”закарпатське, одеське, херсонське і, звісно, кримське 

вино за якістю та популярністю нічим не поступалося італійським, 

іспанським та французьким винам”.   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vinogradari-potrebuyut-zakonodavchogo-

zahistu/   

http://www.golos.com.ua/article/335759
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vinogradari-potrebuyut-zakonodavchogo-zahistu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vinogradari-potrebuyut-zakonodavchogo-zahistu/
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8. Гаркавець О. У Пісочині відкрили освітній комплекс / 

Олександр Гаркавець // Слобід. край. — 2020. — 3 верес. (№ 71). — С. 2.  

Йдеться про відвідання Президентом України Володимиром Зеленським 

освітнього комплексу у селищі Пісочин Харківської області, побудованого 

в межах Національної програми ”Велике будівництво”. Наведено 

коментар голови Пісочинської селищної ради Олега Чернобая, який 

розповів про хід будівництва та окреслив плани на майбутнє щодо 

розвитку освітніх закладів.  

9. Горелов С. Зеленский анонсировал новую встречу 

советников "нормандской четверки" и рассказал об отношениях с 

Путиным [Электронный ресурс] / Сергей Горелов // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 

2020. – 15 сент. – Электрон. данные. Йдеться про спільний брифінг 

Президента України Володимира Зеленського та Президента Австрії 

Олександра Ван дер Беллен. Зокрема, Володимир Зеленський 

прокоментував ситуацію на Донбасі та повідомив, що напередодні саміту 

лідерів "Нормандської четвірки" має відбутися ще одна зустріч радників 

глав цих країн. Коментуючи відносини з Росією, Президент України 

зазначив, що "у нас раніше були прекрасні відносини, а сьогодні 14 тисяч 

загиблих, немає двох територій нашої незалежної країни".   Текст: 

https://ukraine.fakty.ua/355688-zelenskij-anonsiroval-novuyu-vstrechu-

sovetnikov-normandskoj-chetverki-i-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-putinym   

10. Економіка й бізнес налаштовані на Європу // Уряд. кур’єр. – 

2020. – 30 верес. (№ 190).  –   С. 2.  Йдеться про спілкування у режимі 

відеоконференції Президента України Володимира Зеленського з 

депутатами Європейського парламенту. Президент України запевнив 

міжнародних партнерів у незмінності курсу України до Європейського 

Союзу (ЄС) та подякував за тверду позицію законодавчого органу ЄС в 

питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та 

деокупації Криму. Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне 

обговорити питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, 

https://ukraine.fakty.ua/355688-zelenskij-anonsiroval-novuyu-vstrechu-sovetnikov-normandskoj-chetverki-i-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-putinym
https://ukraine.fakty.ua/355688-zelenskij-anonsiroval-novuyu-vstrechu-sovetnikov-normandskoj-chetverki-i-rasskazal-ob-otnosheniyah-s-putinym
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досягнути домовленості з оновлення торговельної частини Угоди про 

асоціацію, домовитися щодо промислового безвізу тощо. Глава 

Української держави проінформував про ініціативу України зі створення 

міжнародного майданчика, покликаного поліпшити координацію та 

співпрацю для протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація 

Криму та російська військова активність у регіоні Чорного моря,  та 

сприяти захисту прав кримчан. Також учасники відеоконференції 

обговорили питання спорудження та фінансування меморіального 

комплексу-музею в межах пілотного проекту "Голоси: свідчення 

Голокосту з України".  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/ekonomika-j-

biznes-nalashtovani-na-yevropu/ 

11. Закарпаття потребує нових лікарень і дитсадочків // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 26 верес. (№ 188). — С. 2.  Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського на Закарпаття. Після 

ознайомлення із ситуацією на міжнародному автомобільному пункті 

пропуску ”Ужгород – Вишнє Нємецьке” на українсько-словацькому 

кордоні, де виникла величезна черга вантажівок, глава держави поставив 

завдання уряду й профільним відомствам вирішити питання 

автомобільних черг на всіх українських пунктах пропуску, а пункт 

”Ужгород – Вишнє Нємецьке” внести до Національної програми ”Велике 

будівництво”. У Береговому Володимир Зеленський оглянув перебіг 

капітального ремонту Берегівської центральної районної лікарні імені 

Бертолона Ліннера, яка визначена опорною і теж внесена до програми 

”Велике будівництво”. Також місцеві керівники доповіли Президентові 

України про стан реалізації програми ”Велике будівництво” у 

Закарпатській області, зокрема зауважили, що тривають роботи у 

восьми лікарнях, а загалом у регіоні реалізують 18 проектів.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakarpattya-potrebuye-novih-likaren-i-

ditsadochkiv/   

https://ukurier.gov.ua/uk/news/ekonomika-j-biznes-nalashtovani-na-yevropu/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/ekonomika-j-biznes-nalashtovani-na-yevropu/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakarpattya-potrebuye-novih-likaren-i-ditsadochkiv/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakarpattya-potrebuye-novih-likaren-i-ditsadochkiv/
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12. ”Земля не така велика, тому більше не існує поняття чужої 

війни” // Уряд. кур’єр. — 2020. — 25 верес. (№ 187). — С. 2.   Подано 

тези виступу Президента України Володимира Зеленського на ювілейній 

75-ій сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка 

проходила в онлайн форматі. Володимир Зеленський висловив думку, що 

деокупація Кримського півострова та захоплених і військовою силою 

контрольованих Росією окремих територій Луганської й Донецької 

областей мають увійти до активного порядку денного міжнародної 

спільноти. Також глава Української держави запросив міжнародних 

партнерів до участі у створенні міжнародної Кримської платформи, яка 

об’єднає спільні дії та зусилля для захисту прав кримчан і деокупації 

півострова, та закликав підтримати оновлену резолюцію ”Ситуація з 

правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі”, 

яку буде винесено на розгляд Генеральної асамблеї до кінця 2020 року. 

Володимир Зеленський проінформував про мирні зовнішньополітичні 

ініціативи України та нагадав, що саме завдяки зусиллям України 

відновлено зустрічі лідерів країн Нормандського формату та досягнуто 

вагомого прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб, а з 27 липня 

розпочато режим всеосяжного припинення вогню. Президент України 

висловив переконання, що у відновленні суверенітету й територіальної 

цілісності України провідну роль має відігравати саме ООН, яка повинна 

вдосконалювати наявні механізми, адже недопустимо, що суверенітет 

незалежної держави порушує один із постійних членів Ради Безпеки ООН 

– Російська Федерація (РФ). Володимир Зеленський ініціював створення в 

Києві штаб-квартири міжнародного офісу із протидії дезінформації та 

пропаганді для протидії інформаційним загрозам, які впливають на 

міжнародну безпеку, світові ринки і навіть виборчий процес в окремих 

країнах.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zemlya-ne-taka-velika-tomu-

bilshe-ne-isnuye-ponyat/   

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zemlya-ne-taka-velika-tomu-bilshe-ne-isnuye-ponyat/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zemlya-ne-taka-velika-tomu-bilshe-ne-isnuye-ponyat/
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13. Іванів С. Пам’ятати, щоб страшні злочини ніколи не 

повторилися знову [Електронний ресурс] / Сергій Іванів // Голос України. 

— 2020. — 30 верес. (№ 180). — Електрон. дані.  Йдеться про участь 

Президента України Володимира Зеленського, Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра Дениса 

Шмигаля у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. 

Президент України закликав ніколи не забувати ці страшні злочини, щоб 

вони більше ніколи не повторилися, та наголосив, що ”це тисячі 

нагадувань людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та 

нетерпимість”. Після офіційної церемонії Меморіальний центр Голокосту 

”Бабин Яр” представив масштабну аудіовізуальну інсталяцію на 

території урочища, присвячену вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, 

яку підготував український театральний режисер Влад Троїцький за 

концепцією україно-британського медіахудожника Максима Демиденка. У 

межах пам’ятних заходів міністр культури та інформаційної політики 

Олександр Ткаченко і член наглядової ради Меморіального центру 

Голокосту ”Бабин Яр”, президент Всесвітнього єврейського конгресу 

Рональд Лаудер підписали Меморандум про взаєморозуміння та 

співпрацю, метою якого є збереження і відновлення пам’яті про трагедію 

Бабиного Яру як символу та складової пам’яті єврейського народу, 

національної пам’яті українського народу, а також інших народів світу, 

які стали жертвами та свідками злочинів нацистського режиму.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336426  

14. Капсамун І. "Ми для України є союзником" / Іван Капсамун 

// День. — 2020. — 25-26 верес. (№ 181/182). — С. 2. Йдеться про спільну 

прес-конференцію Президента Словаччини Зузани Чапутової та 

Президента України Володимира Зеленського, який перебував в Словаччині 

з офіційним візитом. Володимир Зеленський подякував Словаччині за 

ключову роль у забезпеченні реверсних поставок газу в Україну, та 

проінформував про домовленість зі словацькими партнерами щодо 

http://www.golos.com.ua/article/336426
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максимального використовувати українського транзитного потенціалу.  

Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/my-dlya-ukrayiny-ye-

soyuznykom  

15. Київ і Братислава зміцнюють партнерство // Уряд. кур’єр. 

— 2020. — 25 верес. (№ 187). — С. 2.  Йдеться про офіційний візит 

Президента України Володимира Зеленського до Словацької Республіки. 

Під час прес-конференції за результатами переговорів з Президентом 

Словацької Республіки Зузаною Чапутовою Володимир Зеленський 

повідомив про підписання між урядом України та урядом Словацької 

Республіки важливої угоди про визначення умов використання окремої 

частини повітряного простору Словацької Республіки у зв’язку з наданням 

послуг з обслуговування повітряного простору призначеним українським 

провайдером аеронавігаційного обслуговування у міжнародному 

аеропорту ”Ужгород”. Коментуючи питання встановлення миру на 

Донбасі, Президент України висловив подяку за підтримку та 

солідарність міжнародним партнерам, зокрема Словаччині. Глава 

Української держави наголосив, що головним його завданням є 

”повернення миру в Україну”, та акцентував увагу на досягненнях 

прогресу на цьому шляху порівняно з попередніми роками. ”Україна не 

піддається на шантаж. Це бачать усі: і Європа, і Росія. Але ми справді 

знаходимо баланс для засідання Тристоронньої контактної групи в 

Мінську і баланс у виваженій політиці та в діалозі в засіданнях ТКГ і в 

діалозі з РФ, суб’єктом мінського процесу”, – відзначив Президент 

України.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/kiyiv-i-bratislava-zmicnyuyut-

partnerstvo/   

16. Коваленко С. Антикорупційна стратегія: забезпечити 

невідворотність покарання [Електронний ресурс] / Сергій Коваленко // 

Голос України. — 2020. — 30 верес. (№ 180). — Електрон. дані.  Йдеться 

про засідання Національної ради з питань антикорупційної політики під 

головуванням Президента України Володимира Зеленського та за участі 

https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/my-dlya-ukrayiny-ye-soyuznykom
https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/my-dlya-ukrayiny-ye-soyuznykom
https://ukurier.gov.ua/uk/news/kiyiv-i-bratislava-zmicnyuyut-partnerstvo/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/kiyiv-i-bratislava-zmicnyuyut-partnerstvo/
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Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Першого заступника Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Руслана Стефанчука, Генерального 

прокурора Ірини Венедіктової та інших членів Національної ради. 

Обговорено проект Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 роки, яка, 

за словами Президента України ”має стати фундаментом протидії 

корупції” та повинна ”забезпечити координацію роботи правоохоронних, 

антикорупційних державних органів на загальнодержавному та місцевому 

рівнях”. Також Володимир Зеленський нагадав, що саме за його 

президентства відбулося перезавантаження Національного агентства з 

питань запобігання корупції (НАЗК), відновлено кримінальну 

відповідальність за незаконне збагачення, впроваджено механізм цивільної 

конфіскації майна та розпочато роботу Вищого антикорупційного суду. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що Кабінет Міністрів 

України (КМ України) 21 вересня подав на розгляд парламенту 

законопроект ”Про засади державної антикорупційної політики на 2020 – 

2024 роки”, яким має бути затверджена Антикорупційна стратегія на 

2020 – 2024 роки. Глава уряду відзначив, що ”концептуальними підходами 

формування антикорупційної політики є поєднання принципів подальшого 

вдосконалення загальної системи запобігання та протидії корупції й 

мінімізації корупційних проявів у найбільш пріоритетних з точки зору 

подолання корупції сферах, у тому числі за рахунок проведення реформ в 

економічній, соціальній, медичній, освітній, правоохоронній сферах”. 

Денис Шмигаль висловив впевненість, що збалансоване поєднання 

зазначених підходів дасть змогу не лише знизити рівень корупції, а й 

підвищити довіру громадян до органів влади та покращити інвестиційну 

привабливість і розвиток бізнесу. Голова Національного агентства з 

питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков окреслив п’ять 

головних принципів Стратегії, а Перший заступник Голови ВР України 

Руслан Стефанчук підтримав законопроект ”Про засади державної 

антикорупційної політики на 2020 – 2024 роки” (щодо Антикорупційної 
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стратегії на 2020 – 2024 роки, № 4135), який передбачає конкретні заходи 

для забезпечення невідворотності покарання за корупційні діяння, та як 

представник Президента у парламенті закликав народних депутатів 

якнайшвидше ухвалити цей документ. Про необхідність якнайшвидшого 

ухвалення законопроекту ”Про засади державної антикорупційної 

політики на 2020 – 2024 роки” за результатами засідання також заявив 

Президент України Володимир Зеленський.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336434  

17. Кожен злодій має знати про невідворотність покарання //  

Уряд. кур’єр. – 2020. – 30 верес. (№ 190).  – С. 3.  Йдеться про обговорення 

проекту Антикорупційної стратегії на 2020 - 2024 роки на засіданні 

Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням 

Президента України. Глава держави акцентував увагу, що 

Антикорупційна стратегія має стати фундаментом протидії корупції та 

передбачає конкретні заходи для забезпечення невідворотності покарання 

за корупційні діяння. Президент України закликав народних депутатів 

якнайшвидше ухвалити урядовий законопроект "Про засади державної 

антикорупційної політики на 2020 - 2024 роки", яким має бути 

затверджено Антикорупційну стратегію на цей період. Учасник засідання 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що концептуальними 

підходами формування антикорупційної політики є поєднання принципів 

подальшого вдосконалення загальної системи запобігання та протидії 

корупції й мінімізації корупційних проявів у найпріоритетніших з точки 

зору подолання корупції галузях. Глава уряду вказав, що важливими 

чинниками успішної боротьби з корупцією є проведення реформ в 

економічній, соціальній, медичній, освітній, правоохоронній галузях, і 

запропований проект Стратегії фактично кожну з них  охоплює. Текст:  

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhen-zlodij-maye-znati-pro-nevidvorotnist-

pokara/  

http://www.golos.com.ua/article/336434
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhen-zlodij-maye-znati-pro-nevidvorotnist-pokara/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/kozhen-zlodij-maye-znati-pro-nevidvorotnist-pokara/
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18. Кущ П    Своє майбутнє пов’язують з Україною / Павло Кущ 

// Уряд. кур’єр. – 2020. – 19 верес. (№ 182). — С. 4.  Йдеться про вступ до 

українських вишів за спрощеною процедурою молоді з окупованих 

територій Криму і Донбасу. Зазначено, що Президент України Володимир 

Зеленський наголосив, що ”ми боремося за молодь на окупованих 

територіях, хочемо максимально заохотити таких випускників 

переїжджати до України, вступати до наших навчальнихзакладів, 

вчитися в українській системі освіти”.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svoye-majbutnye-povyazuyut-z-ukrayinoyu/ 

19. Леошко В. Режим припинення вогню є успіхом на шляху до 

здобуття миру [Електронний ресурс] / Владислав Леошко // Голос 

України. — 2020. — 29 верес. (№ 179). — Електрон. дані.  Йдеться про 

робочу поїздку на Донеччину Президента України Володимира Зеленського, 

під час якої він зустрівся з військовослужбовцями, що перебувають на 

передових позиціях, оглянув КПВВ ”Майорське” та провів нараду з питань 

роботи Тристоронньої контактної групи (ТКГ). На нараді обговорено 

виконання домовленостей, досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів 

країн "Нормандської четвірки" у грудні 2019 року, та розглянуто 

проблеми, що заважають виконанню цих домовленостей. Глава держави 

відзначив, що ”на сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день”, та 

подякував командуванню Збройних сил України (ЗСУ) та Операції 

об’єднаних сил (ООС) ”за правильний підхід до армії, до кожного офіцера, 

до кожного солдата, і за знайдене розуміння”. Учасники наради 

обговорили просування в питанні дзеркального розведення сил і засобів на 

чотирьох погоджених ділянках та у питанні розмінування території 

Донбасу, а також потенційну можливість відкриття більшої кількості 

КПВВ на Донбасі.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336332   

20. Луговая Ю. Зеленский признал кадровые ошибки и заявил, 

что исправляет просчеты [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 20 сент. – Электрон. данные. Подано 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/svoye-majbutnye-povyazuyut-z-ukrayinoyu/
http://www.golos.com.ua/article/336332
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коментарі Президента України Володимира Зеленського щодо принципів 

кадрової політики української влади. Зокрема, глава держави наголосив, 

що "стратегія залишається незмінною - не просто поміняти прізвища на 

кабінетних табличках, а отримати ефективну, комфортну, сучасну і 

адекватну державу". Текст: https://fakty.ua/356134-zelenskij-priznal-

kadrovye-oshibki-i-opravdalsya    

21. Напередодні саміту голова європейської дипломатії 

відвідав Київ [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 23 верес. 

(№ 175). — Електрон. дані.  Йдеться про візит до Києва віце-президента 

Європейської комісії, високого представника Європейського Союзу (ЄС) із 

закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, в ході якого він 

провів зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, 

міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони 

Андрієм Тараном. Жозеп Боррель обговорив ситуацію в районі проведення 

операції Об’єднаних сил та підготовку до саміту Україна – ЄС, який 

заплановано провести 1 жовтня у Брюсселі. Під час зустрічі з 

представниками громадянського суспільства і Верховної Ради України (ВР 

України) віце-президент ЄС наголосив на важливості незалежних 

антикорупційних інституцій та судової реформи в Україні та зазначив, 

що ”сильні, незалежні та ефективні антикорупційні інституції та судові 

реформи мають вирішальне значення для того, щоб задовольнити 

бажання українського народу”. Під час свого візиту Жозеп Боррель 

також зустрівся зі спеціальною представницею чинного голови ОБСЄ в 

Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Хайді Ґрау та головою 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшаром Халітом 

Чевіком.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/336118   

22. Неїжмак В. Проблеми на місцях має розв’язувати не тільки 

Президент [Електронний ресурс] / Василь Неїжмак // Голос України. – 

2020. – 3 верес. (№ 160). – Електрон. дані. Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського до Полтави, в ході якої глава 

https://fakty.ua/356134-zelenskij-priznal-kadrovye-oshibki-i-opravdalsya
https://fakty.ua/356134-zelenskij-priznal-kadrovye-oshibki-i-opravdalsya
http://www.golos.com.ua/article/336118
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держави оглянув ділянку автомагістралі Київ - Харків, на якій 

завершують капітальний ремонт, та узяв участь у презентації стратегії 

розвитку регіону. Текст : https://www.golos.com.ua/article/335271    

23. Нестійка тиша і кроки до миру // Уряд. кур’єр. — 2020. — 30 

верес. (№ 189). — С. 3.  Йдеться про робочу поїздку Президента України 

Володимира Зеленського на Донеччину, в межах якої він відвідав 

контрольний пункт в’їзду-виїзду ”Майорське”, оглянув облаштування 

КПВВ та порядок здійснення контрольних процедур на ньому. Під час 

відвідання позицій Збройних сил на лінії фронту глава держави 

поспілкувався з бійцями, вручив їм державні нагороди та ознайомився з 

умовами проживання військових. Під головуванням Президента України 

відбулася нарада, учасники якої обговорили виконання домовленостей, 

досягнутих у Парижі під час зустрічі лідерів країн "Нормандської 

четвірки" у грудні 2019 року, та проблеми, які заважають виконанню цих 

домовленостей. Володимир Зеленський відзначив, що наразі 

спостерігається мінімізація втрат і режим тиші зберігається вже 62-ий 

день. Глава держави подякував ”військовим, командуванню ЗСУ та ООС 

за правильний підхід до армії, до кожного офіцера та солдата” і за 

”знайдене розуміння, щоб цей перший крок до миру на Донбасі був 

можливий”. Також під час наради обговорено просування в питанні 

дзеркального розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках, а 

також у питанні розмінування території Донбасу.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nestijka-tisha-i-kroki-do-miru/   

24. Нитка В. На Закарпатті добудують пропускний пункт через 

кордон [Електронний ресурс] / Василь Нитка // Голос України. — 2020. — 

26 верес. (№ 178). — Електрон. дані.   Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського до Закарпатської області. 

Зокрема, глава держави висловив незадоволення в зв’язку із ситуацією на 

пункті пропуску ”Ужгород – Вишнє Нємецьке”, де виникла велика черга 

фур, та дав доручення включити цей міжнародний автомобільний пункт 

https://www.golos.com.ua/article/335271
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/nestijka-tisha-i-kroki-do-miru/
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пропуску до Національної програми ”Велике будівництво”. В свою чергу 

заступник керівника Офісу Президента України (ОПУ) Кирило Тимошенко 

висловив думку, що для пришвидшення робіт на пункті пропуску можна 

взяти за основу раніше розроблений проект реконструкції, який 

передбачає відновлення наявних будівель, спорудження боксу для 

поглибленого огляду, влаштування пішого переходу, систем 

відеоконтролю та зважування.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336272   

25. Носенко О. Кандидати в мери міст від ”Слуги Народу” 

кинули виклик корупціонерам / Оксана Носенко // Вінниччина. — 2020. 

— 2 верес. (№ 36). — С. 3.   Йдеться про з’їзд політичної партії ”Слуга 

народу” за участі Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-

міністра Дениса Шмигаля та Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитра Разумкова. Глава держави наголосив, що саме партія ”Слуга 

народу” стала ”драйвером знакових, історичних для України рішень”, та 

закликав не зупинятися на досягнутому. Серед важливих рішень, 

ухвалених парламентом, Володимир Зеленський відзначив скасування 

депутатської недоторканності, ухвалення Закону про імпічмент 

Президента, удосконалення Виборчого кодексу з ліквідацією 

мажоритарної системи, початок земельної реформи. В свою чергу 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ”люди повинні відчувати 

нове обличчя влади – не лише у центрі, але й на місцях”, та висловив 

переконання, що ”під проводом нашого Президента ми зробимо в цій 

країні всі заплановані проекти, заходи, мрії для українців”. Голова ВР 

України Дмитро Разумков звернувся до кандидатів від партії ”Слуга 

народу” на місцевих виборах та зазначив, що під час зустрічі з виборцями 

”вони будуть презентувати себе в якості представників місцевої влади”, і 

побажав їм досягнути результатів та виконати обіцяне, щоб ”ніколи не 

було соромно дивитися людям в очі”. 

http://www.golos.com.ua/article/336272
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26. Окупація Криму свідчить, що уроки Другої світової війни 

не засвоєно [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 23 верес. 

(№ 175). — Електрон. дані.  Подано тези відеозвернення Президента 

України Володимира Зеленського на комеморативному урочистому 

засіданні Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН) з 

нагоди відзначення 75-ої річниці ООН. Вітаючи з ювілеєм Організації, 

Володимир Зеленський зауважив, що за попередні 75 років людство 

”піднялося на найвищі вершини”, але в той же час окупація Криму та 

військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що в світі так і не 

засвоїли трагічний урок Другої світової війни. Глава Української держави 

зазначив, що ”пандемія коронавірусу стала шоком для всіх країн”, та 

закликав ”використати цей попереджувальний знак, щоб зупинити 

суперечки та об’єднати зусилля для досягнення реальних проривних 

результатів”, а також розпочати постійне та повне впровадження в 

практику цілей та принципів Статуту ООН.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336120   

27. Охрименко О. Зеленский: украинцам безразлично, еврей 

ли их президент, христианин или мусульманин  [Электронный ресурс] / 

Ольга Охрименко // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 10 сент. – Электрон. 

данные. Наведено тези інтерв'ю Президента України Володимира 

Зеленського ізраїльській газеті "TheJerusalemPost". Зокрема, глава 

держави прокоментував паломництво хасидів в Україну та акцентував 

увагу, що Україна не належить до країн, де існує проблема 

антисемітизму.  Текст: https://ukraine.fakty.ua/355236-zelenskij-ukraincam-

bezrazlichno-evrej-li-ih-prezident-hristianin-ili-musulmanin   

28. Пархомчук Т. Виборче загострення / Тетяна Пархомчук // 

Україна молода. — 2020. — 22 верес. (№ 90). — С. 4.   Проаналізовано 

ситуацію напередодні виборів до місцевих органів влади. Окреслено 

особливості виборчої кампанії та чинники, які можуть вплинути на 

результати виборів. Розглянуто ситуацію у Верховній Раді України (ВР 

http://www.golos.com.ua/article/336120
https://ukraine.fakty.ua/355236-zelenskij-ukraincam-bezrazlichno-evrej-li-ih-prezident-hristianin-ili-musulmanin
https://ukraine.fakty.ua/355236-zelenskij-ukraincam-bezrazlichno-evrej-li-ih-prezident-hristianin-ili-musulmanin
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України) та деякі підсумки діяльності Володимира Зеленського на посаді 

Президента України, зокрема, висловлено думку щодо його політичних 

перспектив в контексті результатів місцевих виборів.   Текст: 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3640/180/150221/   

29. Поки ми живемо, то пам’ятаємо героїв сучасності // Уряд. 

кур’єр. – 2020. – 9 верес. (№ 174). – С. 2. Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського на Сумщину, в ході якої він 

зустрівся з ветеранами АТО/ООС та їхніми родинами та ознайомився з 

роботою обласного комунального підприємства "Аеропорт Суми".  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/poki-mi-zhivemo-pamyatayemo-geroyiv-

suchasnosti/ 

30. Президент закликав реформувати ООН та створити 

майданчик з деокупації Криму [Електронний ресурс] // Голос України. 

— 2020. — 25 верес. (№ 177). — Електрон. дані.   Подано тези виступу 

Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ої 

сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка 

відбулася у форматі онлайн. Відзначивши вагому роль ООН протягом 

останніх 75 років, Володимир Зеленський, як глава держави, яка сьомий 

рік стримує російську військову агресію на Донбасі, вказав на необхідність 

реформи ООН та наголосив, що неприпустимо, коли суверенітет 

незалежної держави порушує один із постійних членів Ради Безпеки ООН 

– Російська Федерація (РФ). Президент України закликав ООН стати 

більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним 

органом, та зауважив, що саме ”в інтересах ООН мати дієвий 

інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного 

члена”. Також глава Української держави повідомив про ініціативи 

України з врегулювання ситуації на Донбасі та акцентував увагу, що 

вдалося розблокувати діалог, відновити зустрічі лідерів країн 

Нормандського формату, досягнути суттєвого прогресу у взаємному 

звільненні утримуваних осіб, а з 27 липня розпочався режим всеосяжного 

https://www.umoloda.kiev.ua/number/3640/180/150221/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/poki-mi-zhivemo-pamyatayemo-geroyiv-suchasnosti/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/poki-mi-zhivemo-pamyatayemo-geroyiv-suchasnosti/
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припинення вогню. Володимир Зеленський запросив країни – члени ООН 

долучитися до участі у створенні міжнародної Кримської платформи з 

метою спільних дій задля захисту прав кримчан та деокупації півострова: 

”Допоки рана в центрі Європи кровоточить, біль відчуватиме весь світ. I 

єдиним рецептом дієвого лікування є лише деокупація Криму та Донбасу”.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336228   

31. Рахманин С. СергейРахманин: ”Мир, 

обещаемыйЗеленским, — этоскрытая форма войны”  [Электронный 

ресурс] / Сергей Рахманин ; беседу вела Ольга Бесперстова // Fakty.ua : 

[веб-сайт]. – 2020. – 21 сент. – Электрон. данные.  Подано матеріали 

бесіди з народним депутатом України, головою парламентської фракції 

”Голос” Сергієм Рахманіним, який прокоментував план Президента 

України Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі 

та дії української делегації  у Тристоронній контактній групі (ТКГ). 

Парламентарій висловив думку щодо ситуації у Верховній Раді України 

(ВР України) та законотворчого процесу, а також  акцентував увагу на 

особливостях виборчої кампанії до місцевих органів влади.  Текст: 

https://fakty.ua/356234-sergej-rahmanin-mir-obecshaemyj-zelenskim---eto-

skrytaya-forma-vojny 

32. Ремонт доріг не зупиняється [Електронний ресурс] // Голос 

України. – 2020. – 3 верес. (№ 160). – Електрон. дані.  Йдеться про робочу 

поїздку Президента України Володимира Зеленського до Харківської 

області, в ході якої він оглянув перебіг реконструкції доріг державного та 

місцевого значення в регіоні в межах національної програми "Велике 

будівництво".                               Текст 

:http://www.golos.com.ua/article/335273 

33. Степанчук І. Юрченко прости, Юрченко прощай … / Інна 

Степанчук // Україна молода. — 2020. — 18-19 верес. (№ 89). — С. 4.  

Йдеться про підписання Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою 

підозри у хабарництві народному депутату України від фракції ”Слуга 

http://www.golos.com.ua/article/336228
https://fakty.ua/356234-sergej-rahmanin-mir-obecshaemyj-zelenskim---eto-skrytaya-forma-vojny
https://fakty.ua/356234-sergej-rahmanin-mir-obecshaemyj-zelenskim---eto-skrytaya-forma-vojny
http://www.golos.com.ua/article/335273
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народу” Олександру Юрченку. Зазначено, що Президент України 

Володимир Зеленський заявив, що кожен посадовець, винний у вчиненні 

злочину, повинен бути покараний відповідно до закону, і винятків з цього 

правила бути не може.   Текст: 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3639/180/150137/ 

34. Сьогодні курс у Європу ще актуальніший, ніж раніше 

[Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 30 верес. (№ 180). — 

Електрон. дані. Йдеться про відеоконференцію Президента України 

Володимира Зеленського з депутатами Європейського парламенту. 

Володимир Зеленський запевнив у незмінності євроінтеграційного курсу 

України та висловив сподівання, що саміт Україна – ЄС, який має 

відбутися найближчим часом, буде успішним. Також глава Української 

держави проінформував про ініціативу України щодо створення 

Кримської платформи – майданчика, на якому можна буде обговорити 

”найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям — 

як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на 

території Криму, так і вже перебувають у Росії”. Володимир Зеленський 

наголосив, що Україна прагне обговорити питання розширення доступу до 

внутрішнього ринку Європейського Союзу (ЄС), досягнути домовленості 

щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та 

”промислового безвізу” тощо. У відеоконференції взяли участь депутати, 

які представляють різні політичні групи в Європейському парламенті, 

зокрема, Міхаель Галер (ФРН), Петрас Ауштрявічус (Литва), Ніклас 

Гербст (ФРН), Фредрік Ріс (Бельгія), Ельжбета Лукачевська (Польща) та 

Влодзімеж Цімошевич (Польща).   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336401    

35. Транзитний потенціал має бути важливим пріоритетом 

[Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 26 верес. (№ 178). — 

Електрон. дані.  Йдеться про візит Президента України Володимира 

Зеленського до Словаччини. Під час переговорів з Прем’єр-міністром 

https://umoloda.kyiv.ua/number/3639/180/150137/
http://www.golos.com.ua/article/336401
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Словаччини Ігорем Матовичем та Президентом Словаччини Зузаною 

Чапутовою обговорено широке коло питань двостороннього 

співробітництва – розвиток інфраструктурних об’єктів, активізація 

торгівлі, забезпечення прав та інтересів національних меншин, підтримка 

української діаспори тощо. В ході зустрічі Володимира Зеленського з 

Головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом 

Колларом порушено питання міжпарламентського діалогу та ефективної 

взаємодії постійних делегацій Верховної Ради України (ВР України) та 

Національної ради Словацької Республіки в Парламентській асамблеї 

ОБСЄ та Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336299   

Голова Верховної Ради України Дмитро Олександрович Разумков 

36. Разумков Д. До Дня рятівника [Електронний ресурс] / 

Дмитро Разумков // Голос України. — 2020. — 18 верес. (№ 172). — 

Електрон. дані.  Подано привітання Голови Верховної Ради України (ВР 

України) Дмитра Разумкова з Днем рятівника. Глава парламенту назвав 

це свято святом ”справжніх героїв”, яким притаманні такі якості, як 

”хоробрість, рішучість, вміння швидко приймати непрості рішення”.   

Текст: http://www.golos.com.ua/article/335948   

37. Разумков Д. З нагоди Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру 

[Електронний ресурс] / Дмитро Разумков // Голос України. — 2020. — 30 

верес. (№ 180). — Електрон. дані.  Подано звернення Голови Верховної 

Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова з нагоди Дня пам’яті 

трагедії Бабиного Яру. Глава парламенту зазначив, що ”масштаби цього 

лиха й досі є болем не лише для України, а й для всього світу”, та 

наголосив, що ”геноцид – це найстрашніший злочин проти людяності, 

тому ми маємо робити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилося”. 

Дмитро Разумков запевнив, що ”сучасна, демократична та сильна 

Україна пам’ятає важкі уроки минулого та не визнає будь-яких проявів 

http://www.golos.com.ua/article/336299
http://www.golos.com.ua/article/335948
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нетерпимості”, та закликав об’єднатися ”навколо важливих питань, 

оберігаючи людське життя як найвищу цінність та відкинувши 

відмінності, які штучно нас розділяють”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336420   

38. Активізувати україно-болгарське співробітництво в 

економічній та гуманітарній сферах [Електронний ресурс] // Голос 

України. — 2020. — 19 верес. (№ 173). — Електрон. дані.   Йдеться про 

робочу зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова із віце-прем’єр-міністром з питань судової реформи, міністром 

закордонних справ Республіки Болгарія Єкатериною Захарієвою, під час 

якої обговорено питання поглиблення українсько - болгарського 

співробітництва в економічній та гуманітарній сферах. Глава 

парламенту висловився за необхідність активізації співробітництва на 

рівні парламентів обох країн, а також наголосив на важливості 

продовження санкційного тиску з боку Болгарії по відношенню до країни-

агресора Російської Федерації.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336003   

39. В Офісі Президента, як і в парламенті, вважають, що 

провести чесні вибори на тимчасово окупованих територіях 

неможливо [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верховної Ради 

України. // Голос України. — 2020. — 25 верес. (№ 177). — Електрон. дані.  

Наведено коментар Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра 

Разумкова щодо питання проведення виборів на тимчасово окупованих 

територіях. Дмитро Разумков повідомив, що і в Офісі Президента 

України (ОПУ), і в парламенті, вважають, що провести чесні вибори на 

цих територіях неможливо, оскільки ”вибори – завжди демократичний 

процес”, який включає ”сукупність багатьох аспектів: і вільний доступ, і 

свобода слова, і можливість обирати та бути обраним, і можливість 

агітувати”. Глава парламенту наголосив, що відсутність можливості для 

проведення виборів на тимчасово окупованих територіях не впливає на 

http://www.golos.com.ua/article/336420
http://www.golos.com.ua/article/336003


22 
 

Мінський процес, та запевнив, що ”тільки-но Верховна Рада матиме 

законні підстави, вона обов’язково проголосує відповідну постанову, і 

вибори відбудуться”. Дмитро Разумков відзначив, що таку позицію 

підтримують і в ОПУ, а це ”демонструє єдність довкола важливих 

питань національної безпеки й демократичних виборів”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336268   

40. Горбунова О. Маємо дізнатися об’єктивну інформацію про 

причини трагедії під Харковом [Електронний ресурс] / Олена Горбунова 

// Голос України. — 2020. — 29 верес. (№ 179). — Електрон. дані.  

Йдеться про Погоджувальну рада керівників депутатських фракцій та 

груп. Голова Верховної Ради України (ВР України) Дмитро Разумков 

висловив співчуття родинам загиблих під час катастрофи літака АН-26 

на Харківщині та закликав усіх причетних до розслідування зробити все, 

щоб найближчим часом отримати об’єктивну інформацію про причини 

цієї страшної трагедії. Дмитро Разумков також нагадав, що цими днями 

Україна згадує трагічні події Другої світової війни – знищення 

фашистськими окупантами великої кількості людей у Бабиному Яру, та 

наголосив, що ”ці уроки і наша держава, і світ повинні завжди 

пам’ятати”. Коментуючи збройний конфлікт між Вірменією та 

Азербайджаном, глава парламенту зазначив, що необхідно зробити все, 

щоб представники двох держав розпочали переговори і ”зробили 

максимум для того, щоб не гинули люди, насамперед, мирне населення”. 

Дмитро Разумков окреслив плани законотворчої роботи і серед головних 

документів, які передбачається розглянути, назвав законопроекти про 

цифрову трансформацію та про внутрішній водний транспорт.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336378  

41. Дмитро Разумков: ”Верховна Рада робить усе можливе і 

навіть більше, щоб мир був досягнутий” [Електронний ресурс] // Голос 

України. — 2020. — 12 верес. (№ 167). — Електрон. дані.   Йдеться про 

брифінг Голови Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова, 

http://www.golos.com.ua/article/336268
http://www.golos.com.ua/article/336378
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який проінформував про план законотворчої роботи парламенту та 

прокоментував питання проведення місцевих виборів, зокрема, висловився 

за схвалення законопроекту, який би забезпечив Центральну виборчу 

комісію (ЦВК) всіма необхідними умовами для проведення місцевих 

виборів. Глава парламенту відповів на запитання щодо роботи 

Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та запевнив, що ”Верховна Рада 

робить все можливе і навіть більше, щоб мир був досягнутий”. Також 

Дмитро Разумков наголосив на потребі створення належних умов для 

нормальної роботи педагогічних працівників у зв’язку з пандемією 

коронавірусу та зауважив, що народні депутати хочуть почути 

пропозиції від в. о. міністра освіти, і парламент готовий долучитися до 

оперативного вирішення проблем. Голова ВР України повідомив про 

ситуацію навколо створення парламентської тимчасової слідчої комісії 

(ТСК) у справі так званих ”вагнерівців”, та нагадав, що наразі в 

парламенті вже створено багато тимчасових слідчих і спеціальних 

комісій, зокрема щодо нападів на громадських активістів. Дмитро 

Разумков запропонував об’єднати деякі напрямки роботи таких ТСК, та 

наголосив, що ”розслідування повинно бути неупередженим, відповідати 

закону”, і не треба ”звертати увагу на те, від якої фракції, партії, чи від 

якого видання журналіст, які ідеї підтримує той чи інший активіст”.   

Текст: http://www.golos.com.ua/article/335758 

42. Дмитро Разумков: ”У державі мають бути однакові 

правила для всіх” [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. 

Ради України // Голос України. — 2020. — 30 верес. (№ 180). — Електрон. 

дані.  Подано коментарі Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитра Разумкова щодо справи одного з народних депутатів, якого 

підозрюють у корупційних діях. Відповідаючи на запитання інтернет-

видання ”Обозреватель” щодо впливу таких явищ на владу та 

керівництво парламенту, Дмитро Разумков наголосив, що кожен має 

відповідати за свої дії, і що правила повинні існувати для всіх, і це правила 

http://www.golos.com.ua/article/335758
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держави. Також глава парламенту зазначив, що ”рішення щодо 

винуватості в демократичній Україні буде приймати виключно суд”, а 

”Голова Верховної Ради України не може підміняти собою суд, так само 

як і забирати на себе відповідальність, особливо коли це персональна 

відповідальність інших”. Дмитро Разумков акцентував увагу на особливій 

ролі експертів і журналістів у висвітленні подій: ”Ні експерт, ні 

журналіст не можуть бути в опозиції до влади – вони повинні бути над 

процесом і залишатися об’єктивними. За це їх цінуватимуть”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336427   

43. Євроінтеграційний вектор розвитку України залишається 

незмінним [Електронний ресурс] // Голос України. – 2020. – 12 верес. – 

Електрон. дані. Йдеться про офіційний візит Голови Верховної Ради 

України (ВР України) Дмитра Разумкова до Литви, в ході якого він 

зустрівся Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та привітав 

Литовську державу із 30-річчям відновлення незалежності. Глава 

парламенту акцентував увагу на готовності України до продовження 

реформ, які наближають державу до членства в ЄС та НАТО. Також 

Дмитро Разумков біля пам’ятника Тарасові Шевченку у Вільнюсі 

зустрівся з представниками української громади Литви та вшанував 

пам’ять поета покладанням квітів. Текст : 

http://www.golos.com.ua/article/335658 

44. Лобовко В. Роспуск Рады невозможен: Разумков назвал 

причину  [Электронный ресурс] / Валерий Лобовко // Fakty.ua : [веб-сайт]. 

– 2020. – 23 сент. – Электрон.данные.   Подано тези інтерв’ю Голови 

Верховної Ради України (ВР України) Дмитра Разумкова телеканалу 

”Прямий”. Зокрема, Дмитро Разумков прокоментував можливість 

розпуску ВР України дев’ятого скликання та зауважив, що підстав для 

цього немає, адже на сьогодні в монобільшість входять 246 народних 

депутатів, і це більше, ніж необхідно для коаліції. Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336427
http://www.golos.com.ua/article/335658


25 
 

https://ukraine.fakty.ua/356393-rospusk-rady-nevozmozhen-razumkov-nazval-

prichinu   

45. Майбутнє, яке ми матимемо в державі, великою мірою 

залежить від роботи педагогів [Електронний ресурс] // Голос України. — 

2020. — 15 верес. (№ 168). — Електрон. дані.  Йдеться про вручення 

Головою Верховної Ради України (ВР України) Дмитром Разумковим 

премій ВР України педагогічним працівникам загальноосвітніх, 

професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Глава парламенту подякував педагогам за їх самовіддану працю та 

наголосив, що ”саме в шкільні роки закладаються базові цінності, які 

формують людину”. Текст: http://www.golos.com.ua/article/335761   

46. Ми зацікавлені у поглибленні торговельно-економічної 

співпраці з Китаєм [Електронний ресурс] / Прес-служба Апарату Верхов. 

Ради України // Голос України. — 2020. — 26 верес. (№ 178). — Електрон. 

дані.  Йдеться про зустріч Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитра Разумкова з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської 

Народної Республіки (КНР) в Україні Фань Сяньжуном. Обговорено низку 

важливих питань, зокрема, щодо міжпарламентського та торговельно-

економічного співробітництва держав. Дмитро Разумков подякував за 

незмінну позицію й повагу КНР до територіальної цілісності, 

незалежності та суверенітету України і акцентував увагу, що Україна, в 

свою чергу, неухильно дотримується своїх зобов’язань щодо Тайваню, 

Тибету і Сіньцзяну. Голова ВР України зазначив, що Україна – 

парламентсько-президентська республіка, і висловив сподівання на 

відновлення інтенсивної співпраці між парламентами обох держав після 

остаточного подолання пандемії.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336307   

47. Сміян Н. Дмитро Разумков: Парламент завжди діяв і 

діятиме виключно в інтересах країни [Електронний ресурс] / Надія 

Сміян // Голос України. — 2020. — 22 верес. (№ 174). — Електрон. дані.  

https://ukraine.fakty.ua/356393-rospusk-rady-nevozmozhen-razumkov-nazval-prichinu
https://ukraine.fakty.ua/356393-rospusk-rady-nevozmozhen-razumkov-nazval-prichinu
http://www.golos.com.ua/article/335761
http://www.golos.com.ua/article/336307
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Подано тези інтерв’ю Голови Верховної Ради України (ВР України) 

Дмитра Разумкова в ефірі телеканалу ”Україна 24”. Глава парламенту 

проінформував про початок розгляду народними депутатами проекту 

Державного бюджету України на 2021 рік та прокоментував заяви США 

та Європейського Союзу (ЄС) з приводу того, що обрана в парламенті 

комісія має почати прозорий процес формування Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури (САП). Відповідаючи на запитання про 

призначення виборів на Сході країни, Дмитро Разумков наголосив, що 

”парламент завжди діяв і завжди діятиме виключно в інтересах України” 

і ”робить усе для того, щоб досягнути миру”. Голова ВР України 

зауважив, що Постанова про призначення місцевих виборів, ухвалена у 

межах чинного законодавства та жодним чином не пов’язана із 

Мінськими угодами, й висловив думку, що наразі неможливо організаційно 

провести вибори на окупованих територіях, куди не мають доступу всі 

політичні партії, і де не діє українське законодавство. Також Дмитро 

Разумков акцентував увагу, що саме парламент є ”найбільш відкритим 

органом”, де журналісти мають можливість працювати ”навіть 

незважаючи на коронавірус”, а ”кожен народний депутат має 

можливість вийти до преси і дати будь-який коментар”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336054   

Див. також : 13, 25 

Прем’єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль 

48. Коваленко С. Мета уряду — кредитування у гривні під сім 

відсотків [Електронний ресурс]  / Сергій Коваленко // Голос України. – 

2020. – 8 верес. – Електрон. дані. Йдеться про другий Форум малого і 

середнього бізнесу "Перезавантаження-2020" за участі  Прем’єр-міністра 

України Дениса Шмигаля. В своєму виступі Денис Шмигаль окреслив 

перспективи розвитку українського бізнесу та акцентував увагу на таких 

пріоритетах фінансової стратегії уряду як залучення внутрішніх ресурсів, 

http://www.golos.com.ua/article/336054
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розвиток власного ринку та продовження співпраці з міжнародними 

партнерами.   Текст : http://www.golos.com.ua/article/335449     

49. Козак І. Дитсадком похвалились. Але не змогли відкрити 

його вчасно [Електронний ресурс] / Ірина Козак // Голос України. — 2020. 

— 25 верес. (№ 177). — Електрон. дані.   Йдеться про робочу поїздку 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на Хмельниччину, в ході якої 

він проінспектував стан будівництва дитячого садка в селі Давидківці 

Хмельницького району. Зазначено, що садок, спорудження якого триває 

майже три роки, повинні були відкрити в 2020 році у межах реалізації 

програми ”Велике будівництво”, але роботи до цього часу не завершені.   

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336197   

50. Країна ще довго потребуватиме вугілля //  Уряд. кур’єр. – 

2020. – 1 верес. (№ 168). – С. 1 - 2. Йдеться про візит Прем'єр-міністра 

України Дениса Шмигаля на Донеччину, в межах якого він відвідав шахту 

"Торецька" державного підприємства "Торецьквугілля" та під час 

спілкування з керівництвом і колективом підприємства окреслив шляхи 

реформування вугільної галузі.       Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayina-she-dovgo-potrebuvatime-vugillya-/  

51. Лавренюк С. Уряд схвалив два десятки екологічних 

пропозицій [Електронний ресурс] / Сергій Лавренюк // Голос України. — 

2020. — 24 верес. (№ 176). — Електрон. дані.   Йдеться про засідання 

Кабінету Міністрів України (КМ України), присвячене розгляду 

екологічних ініціатив. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що 

”перед Міністерством з питань захисту довкілля та природних ресурсів 

поставлене завдання із якомога швидшого відновлення руху до ухвалення 

екологічних ініціатив, які наближають нас до європейських стандартів”, 

та акцентував увагу на питаннях запуску національного ринку торгівлі 

квотами на викиди парникових газів. Глава уряду нагадав, що ”в рамках 

Угоди про асоціацію з ЄС Україна брала на себе зобов’язання щодо 

імплементації низки документів з протидії змінам клімату”, а у разі 

http://www.golos.com.ua/article/335449
http://www.golos.com.ua/article/336197
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/krayina-she-dovgo-potrebuvatime-vugillya-/
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несвоєчасного запроваджння системи обліку щодо викидів парникових 

газів постраждає міжнародний імідж держави та бізнес, який буде 

змушений платити додаткові податки під час експорту своєї продукції. В 

свою чергу народний депутат, член Комітету Верховної Ради України (ВР 

України) з питань екологічної політики та природокористування Леся 

Василенко зауважила, що в проекті Державного бюджету на 2021 рік не 

передбачено відповідних коштів, та висловила застереження, щоб в 

зв’язку з цим урядові рішення щодо моніторингу та контролю за викидами 

парникових газів в атмосферне повітря не стали ”пилом в очі” 

міжнародним партнерам. Реагуючи на заяву народного депутата, Денис 

Шмигаль закликав профільний парламентський Комітет спільно з урядом 

визначити питання, які обов’язково мають бути профінансовані, і 

пообіцяв, що необхідні кошти буде виділено. На засіданні також ухвалено 

низку рішень щодо покращення екології Карпат та збереження 

карпатських лісів та підтримано два законопроекти: про запобігання, 

зменшення, контроль та усунення забруднення, що виникає в результаті 

промислової діяльності; про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України 

(щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної 

та пожежної безпеки), який передбачає встановлення штрафу за 

завідомо неправдивий виклик рятувальників або швидкої допомоги у 

розмірі від 3400 до 10200 гривень та запроваджує кримінальну 

відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, якщо воно 

спричинило виникнення аварії.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336190   

52. Лобовко В. Шмыгаль оценил угрозу нападения военных 

Путина из Крыма  [Электронный ресурс] / ВалерийЛобовко // Fakty.ua : 

[веб-сайт]. – 2020. – 11 сент. – Электрон. данные. Наведено коментарі 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля виданню "Крим. Реалії" з 

приводув заяв військових експертів щодо можливості вторгнення 

http://www.golos.com.ua/article/336190
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російських військ з окупованого Криму на територію України. Глава уряду 

висловив впевненість "у потужній обороноздатності нашої держави" та 

наголосив, що на сьогодні Україна має "потужну армію" та "потужний 

захист". Текст: https://ukraine.fakty.ua/355317-shmygal-prokommentiroval-

ugrozu-napadeniya-voennyh-putina-iz-kryma 

53. Лобовко В. Шмыгаль рассказал, как повышение 

"минималки" повлияет на инфляцию в Украине  [Электронный ресурс] 

/ Валерий Лобовко // Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 5 сент. – Электрон. 

данные.  Наведено тези інтерв'ю Прем'єр-міністра України Дениса 

Шмигаля телеканалу "Україна 24". Глава уряду прокоментував соціально-

економічну ситуацію в державі, зокрема запевнив, що заплановане в 2021 

році зростання мінімальної зарплати до 6500 грн. не призведе до інфляції в 

країні та значного зростання цін. Текст: https://ukraine.fakty.ua/354786-

shmygal-rasskazal-kak-povyshenie-minimalki-povliyaet-na-inflyaciyu-v-ukraine   

54. Лук’яненко О. Необхідно забезпечити баланс між 

інтересами бізнесу та збереженням українських лісів [Електронний 

ресурс] / Оксана Лук’яненко // Голос України. — 2020. — 17 верес. (№ 

170). — Електрон. дані.  Йдеться про робочу поїздку Прем’єр-міністра 

Дениса Шмигаля на Житомирщину, в ході якої він ознайомився з 

діяльністю ТОВ ”Українська холдингова лісопильна компанія” у місті 

Коростень і провів нараду з питань розвитку лісової галузі та 

деревообробної промисловості за участі міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, голови Комітету 

Верховної Ради України (ВР України) з питань організації державної 

влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Андрія Клочка, глави Державного агентства лісових 

ресурсів Василя Кузьовича, керівництва Житомирської 

облдержадміністрації (ОДА), представників органів місцевого 

самоврядування та деревообробних підприємств. Учасники наради 

обговорили загальний стан розвитку лісової галузі та деревообробної 

https://ukraine.fakty.ua/355317-shmygal-prokommentiroval-ugrozu-napadeniya-voennyh-putina-iz-kryma
https://ukraine.fakty.ua/355317-shmygal-prokommentiroval-ugrozu-napadeniya-voennyh-putina-iz-kryma
https://ukraine.fakty.ua/354786-shmygal-rasskazal-kak-povyshenie-minimalki-povliyaet-na-inflyaciyu-v-ukraine
https://ukraine.fakty.ua/354786-shmygal-rasskazal-kak-povyshenie-minimalki-povliyaet-na-inflyaciyu-v-ukraine
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промисловості в регіоні та порушили проблемні питання боротьби з 

незаконними рубками й охорони лісів від пожеж. Глава уряду повідомив, 

що найближчим часом має бути розроблена концепція реформування 

лісової галузі та наголосив, що ”правильне управління лісовим 

господарством, боротьба з незаконними рубками, запобігання пожежам – 

це пріоритет, який потребує злагодженої роботи правоохоронних органів, 

профільного міністерства, уряду, Держлісагентства та територіальних 

громад”. Під час відвідання ТОВ ”Українська холдингова лісопильна 

компанія” Прем’єр-міністр України відзначив важливу роль, яку відіграє 

деревообробна промисловість для економіки Житомирщини, та пообіцяв, 

що ”зі свого боку, держава має створити умови для ефективного 

розвитку галузі і забезпечити баланс між інтересами бізнесу та 

збереженням українських лісів для наступних поколінь”.   Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/335879 

55. Малолєткова О. Екологічність – серед пріоритетів уряду / 

Оксана Малолєткова // Уряд. кур’єр. — 2020. — 24 верес. (№ 186). — С. 1-

2.  Йдеться про засідання Кабінету Міністрів України (КМ України), під 

час якого ухвалено низку важливих екологічних ініціатив, серед яких – 

постанови, спрямовані на відкриття з 2021 року національного ринку 

торгівлі квотами щодо парникових газів; рішення щодо захисту довкілля 

Карпат і карпатських лісів; законопроект ”Про запобігання, зменшення 

та контроль промислового забруднення”. Прем’єр-міністр Денис 

Шмигаль наголосив, що ”відповідальна екологічна політика – серед 

пріоритетів уряду та один із кроків, що підвищують якість життя 

людей”, та зауважив, що перед профільним міністром стоїть завдання 

якомога швидше відновити рух на шляху необхідних екологічних ініціатив, 

що наближають Україну до Євросоюзу та його стандартів. Денис 

Шмигаль проінформував, що проект ”Велике будівництво” розшириться, і 

наразі регіони готують пропозиції щодо включення до нього наступного 

року пріоритетних об’єктів культурної спадщини й туризму. Прем’єр-

http://www.golos.com.ua/article/335879
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міністр запевнив, що ”питання внутрішнього туризму й культурної 

спадщини – у фокусі уваги уряду і фінансуватиметься на належному 

рівні”, та висловив переконання, що додаткова увага до внутрішнього 

туризму, пов’язаного з українською історією та культурою, додасть 

стимул для розвитку місцевих громад. Схвалено та направлено на 

ратифікацію до Верховної Ради України законопроект ”Про ратифікацію 

Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (проект ”Житлові 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб (ВПО))”. Зазначено, що у 

разі затвердження документа парламентом, Німеччина через німецький 

державний банк розвитку KfW надасть Україні 25, 5 мільйона євро на 

реалізацію проекту, мета якого – забезпечення постійним житлом 

українських громадян, які були вимушені залишити домівки через збройну 

агресію Росії.   Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ekologichnist-sered-

prioritetiv-uryadu/   

56. Програма ”5 -7- 9” триватиме й наступного року // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 26 верес. (№ 188). — С. 2.   Йдеться про зустріч 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з представниками 

Американської торговельної палати, яка об’єднує найбільших інвесторів і 

міжнародні компанії, що працюють в Україні. Глава уряду розповів про 

реалізацію програми ”5 -7- 9”, яка, за його словами, ”себе виправдовує”, 

тому її необхідно продовжити, і для цього у проекті державного 

бюджету вже передбачено необхідні кошти. Також Денис Шмигаль 

проінформував про кроки уряду, спрямовані на поліпшення інвестиційної 

привабливості України, та нагадав, що нещодавно команда UkraineInvest 

презентувала новий інвестиційний гайд, у якому ”можна знайти в 

електронному вигляді всю інформацію, яка цікавить інвесторів, про 

кожну галузь української економіки”. Серед заходів, запланованих урядом, 

– полегшення для бізнесу за тими показниками, які формують рейтинг 

DoingBusiness; реалізація структурних маяків, що містяться у програмах 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ekologichnist-sered-prioritetiv-uryadu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ekologichnist-sered-prioritetiv-uryadu/
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міжнародних фінансових партнерів України; розроблення національної 

економічної стратегії-2030. Також Прем’єр-міністр зазначив, що 

розпочато консультації з фахівцями щодо утворення фондового ринку в 

Україні, та висловив сподівання, що представники Американської 

торговельної палати активно долучаться до цього процесу, що дасть 

змогу створити фондовий ринок протягом року.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/programa-579-trivatime-j-nastupnogo-roku/   

57. Туристичні магніти потребують підтримки держави // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 24 верес. (№ 186). — С. 3.   Йдеться про робочу поїздку 

Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на Сумщину, в ході якої він 

відвідав Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького й 

Національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. 

Щепкіна. Глава уряду нагадав, що Президент України Володимир 

Зеленський поставив завдання розширити програму ”Велике 

будівництво”, додавши до неї культурні та історичні пам’ятки. Денис 

Шмигаль акцентував увагу на тому, що ”Сумська область має потужний 

потенціал для розвитку туризму”, та закликав ”на всіх рівнях приділяти 

більшу увагу підтримці об’єктів культурної та історичної спадщини, що 

можуть стати туристичними магнітами”. Міністр культури та 

інформаційної політики Олександр Ткаченко, який супроводжував 

Прем’єр-міністра у поїздці областю, проінформував, що найближчим 

часом буде затверджено експертну раду для добору пріоритетних 

об’єктів програми, а також проінформував про заплановані на 2021 рік 

дві відповідні програми – ”Велика реставрація” з відновлення понад сотні 

архітектурних пам’яток в усіх регіонах України та ”перетворення 

бібліотек в областях у центри сучасної атракції”. Під час відвідання 

Сумської обласної клінічної лікарні Прем’єр-міністр поспілкувався з 

медиками та повідомив, що на наступний рік в бюджеті закладено кошти 

для підвищення виплат медикам на 30%. Також Денис Шмигаль звернув 

увагу, що загалом у Сумській області в межах програми ”Велике 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/programa-579-trivatime-j-nastupnogo-roku/


33 
 

будівництво” планується реконструкція та капітальний ремонт 

приймальних відділень у семи опорних лікарнях, та відзначив, що це 

особливо важливий проект для Президента України і для уряду, і його 

реалізацію необхідно прискорити.   Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/turistichni-magniti-potrebuyut-pidtrimki-

derzhavi/   

Див. також : 13, 16, 17, 25 

 

Підготовлено Відділом інформаційного забезпечення органів влади  

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого  

1 жовтня 2020 року 

Відповідальний за випуск: Груніна Л. В. 
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