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Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань 

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

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

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

Здійснено спроби розмежувати ці поняття. Охарактеризовано окремі 

форми благодійної діяльності. Запропоновано критерії для класифікації 

благодійності. Із урахуванням позицій правників запропоновано внести зміни 

до чинного законодавства – закріпити окрему статтю із переліком форм 

благодійної діяльності, а саме: меценатство, волонтерство, гуманітарна 

допомога, донорство, миротворча діяльність, місіонерство тощо з 

внесенням відповідних змін у статті спеціальних законів, присвячених, по 

суті, окремим формам благодійної діяльності, вказавши, що вони є формою, 

а не видом (різновидом) благодійної діяльності, як це зазначено в чинному 

законодавстві. Окрему увагу приділено миротворчій благодійній практиці – 

допомозі мирному населенню шляхом надання їжі, одягу, речей першої 

необхідності на території проведення воєнних дій миротворчими 

організаціями або у регіонах, які потерпіли від стихійного лиха та 

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

2. Квіт Г. С. Ставлення до ветеранів АТО/ООС та їхньої 

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

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

ставлення дорослого населення України до ветеранів, підтримку політичної 

діяльності ветеранів та очікування від них. Визначено основні джерела 

інформації, які використовує населення для формування думки про ветеранів 

http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3
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АТО/ООС в Україні. Матеріал базується на результатах всеукраїнського 

опитування, проведеного у травні – червні 2019 р. 

3. Логвинова М. Масштаби, динаміка та просторові особливості 

вимушеного внутрішнього переміщення населення на Сході України / 

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

Виявлено та пояснено просторово-часові особливості вимушеного 

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

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

36.pdf 

4. Макаренков О. Л. Доброчесність у гуманітарній сфері 

діяльності виконавчої гілки державної влади як індикатор ефективності 

та верховенства публічного права / О. Л. Макаренков // Прав. позиція. — 

2020. — № 2 (27). — С. 25-31. Досліджено та розкрито роль доброчесності 

в гуманітарній сфері діяльності виконавчої гілки державної влади як 

індикатор ефективності та верховенства публічного права. 

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

громадської безпеки, пов’язаних із викраденням, привласненням, 

вимаганням вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин 

чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 

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

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

різновиди психічного насильства у злочинах проти громадської безпеки. 

6. Устименко В. А. Економічна безпека постконфліктних 

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

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

Сформульовано висновок, що вирішення проблем у соціально-економічній та 

екологічній сферах постконфліктних територій (на прикладі Донецької 

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

http://economiclaw.kiev.ua/index.php/economiclaw/article/view/981/942 
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Статті з періодичних видань 

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

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

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

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

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

громадяни України мають відповісти у день місцевих виборів 25 жовтня. 

Так, Президент запитав, чи підтримують українці створення на Донбасі 

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

підконтрольній частині Донбасу ВЕЗ  - це перспектива для всього регіону. 

Спеціальні економічні умови суттєво вплинуть на темпи ефективної 

реінтеграції окупованих територій Донецької і Луганської областей. В ОП 

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

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

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

дозволить створити нові робочі місця, нові перспективні бізнеси, залучити 

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

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

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

участник АТО покончил с собой в День защитника Украины  

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

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

14 жовтня, в Дeнь зaхисника Укpaїни в селі Paдeнcькoму Херсонської 

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

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

Указано, що в Oлeшківському відділі Нaцпoліції версію про суїцид 

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

druzyam-sms-ki-uchastnik-ato-pokonchil-s-soboj-v-den-zacshitnika-ukrainy 
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9. Гал И. Волонтера-агитатора ударили восемь раз ножом в 

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

16 окт. – Электрон. данные. Як повідомив в Telegram-каналі міський голова 

Києва Віталій Кличко, учасника АТО, агітатора-волонтера, на якого було 

скоєно напад у Солом'янському районі столиці 14 жовтня, й який отримав 

вісім ударів ножем, прооперували і госпіталізували в реанімаційне відділення. 

За словами В. Кличка, зараз стан потерпілого стабільний, «він прийшов до 

тями і вже може говорити». В. Кличко також додав, що «…поліція 

спрацювала оперативно. Нападника затримали в той же вечір. Йому вже 

повідомили про підозру». Текст: https://crime.fakty.ua/358316-volontera-

agitatora-udarili-vosem-raz-nozhom-v-kieve 

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

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

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

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

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

сторінці в соцмережах кілька постів, які засуджують політику Президента 

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

опублікував такий пост: «Зараз 3.25. Мені дуже хочеться, щоб Україна була 

самостійною...». Текст: https://crime.fakty.ua/358150-umer-podzhegshij-sebya-

na-krecshatike-boec-ato 

11. Гал И. Участника АТО и бывшего пленника боевиков 

жестоко избили в центре Киева [Электронный ресурс] / Ирина Гал // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 16 окт. – Электрон. данные. Як повідомила в 

соцмережах парамедік і військовослужбовець ЗСУ Tanya Nun, у центрі 

Києва скоєно напад на учасника АТО, який майже три роки провів у полоні у 

бойовиків і в грудні минулого року був звільнений. За її словами, на Івана 

напали люди, яким він посигналив на дорозі. «Іван зараз в госпіталі, забрала 

«швидка», - додала медик і опублікувала на своїй сторінці в соцмережах 

фото автомобіля, на якому зникли нападники на ветерана. Текст: 

https://crime.fakty.ua/358316-volontera-agitatora-udarili-vosem-raz-nozhom-v-kieve
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https://crime.fakty.ua/358332-uchastnika-ato-i-byvshego-plennika-boevikov-

zhestoko-izbili-v-centre-kieva 

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

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

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

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

тимчасово окупованих територій (ТОТ) позбавлені можливості 

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

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

Дистанційне навчання в школах і перші підсумки вступної кампанії для 

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

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

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

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

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

цьому році майже 2000 дітей з ТОТ стали студентами українських 

університетів. А виконавчий директор фонду «Відкрита політика» Ірина 

Жданова зазначила: «Ми повинні об'єднатися заради реінтеграції дітей з 

ТОТ. Школа - це єдине місце, де можна вести діалог з батьками та дітьми, 

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

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

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

спеціалізованої наукової дистанційної освіти для дітей, які проживають на 

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

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

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

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

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

виступу Уповноваженого Верховної Ради України (ВР України) Людмили 

Денісової на Комітеті Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з 
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питань рівності і недискримінації щодо ”Положення кримських татар”. 

Людмила Денісова звернула увагу міжнародної спільноти на дії Російської 

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

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

вказала на насильницьку паспортизацію кримчан, заміну корінного населення 

півострова шляхом переселення в Крим громадян Росії, порушення прав 

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

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

громадян, що проживають під окупацією, Росія обмежила право громадян 

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

навчального закладу на підконтрольній Україні території молодь не має 

можливості реалізувати своє право на освіту. ”Порушується право на 

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

адресу мусульманських громад, які не належать до проросійського Духовного 

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

наголосила Омбудсмен. Уповноважений ВР України закликала міжнародну 

спільноту не зменшувати санкції та не послаблювати міжнародний тиск на 

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

всіх незаконно утримуваних громадян України. ”Україна розраховує на 

підтримку Парламентської Асамблеї Ради Європи в цьому питанні”, – 

звернулася до учасників засідання Людмила Денісова.  Текст: 

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

14. Консультації щодо взаємного звільнення утримуваних осіб 

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

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

відеоконференції чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 

за участі делегацій України, Росії та за модераторства Організації з 

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

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

передала до ТКГ список з чотирьох категорій заручників, натомість з 

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


тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 

України відповідної інформації не надано. Узгоджено питання про одночасне 

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

виїзду в Луганській області, що відповідає домовленостям паризького саміту 

”нормандської четвірки”. Наведено коментар голови Спеціальної 

моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка, який назвав досягненням 

запровадження режиму тиші на Донбасі та закликав забезпечити ”його 

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

наголошено, що ”попри складний процес можна відзначити позитивні 

зрушення в частині розблокування консультацій у межах ТКГ, а також 

продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській 

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

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

сьомому році війни жителі населених пунктів прифронтової зони живуть 

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

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

прифронтової зони Луганщини та про боротьбу з масштабними пожежами 

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

pozhezheyu/  

16. Леванова М. Нет даже парацетамола: на оккупированном 

Донбассе серьезные перебои с медикаментами  [Электронный ресурс] / 

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

данные. Йдеться про критичну ситуацію із забезпеченням медикаментами 

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

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

температуру, немає навіть вітамінів». Натомість сепаратистські ЗМІ 

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

…препаратів можуть спостерігатися, але мають короткочасний характер, 

критичного дефіциту лікарських препаратів немає». Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337025
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hitke-peremirya-zatmarene-pozhezheyu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hitke-peremirya-zatmarene-pozhezheyu/


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

donbasse-sereznye-pereboi-s-medikamentami 

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

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

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

та інших містах України 10 жовтня пройшла всеукраїнська акція «Нагадай 

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

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

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

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

держави активісти і рідні полонених вимагали домогтися прийняття 

законів про полонених і про військові злочини, а також призначити 

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

вимагали підвищити ефективність роботи щодо збору інформації з обміну 

та правової оцінки дій звільнених, серед яких можуть виявитися 

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

початок жовтня 2020 року бойовики ОРДЛО незаконно утримують у своїх 

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

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

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

18. Луговая Ю. Разорившийся крымский рыбокомбинат 

пожаловался на Украину в ООН  [Электронный ресурс] / Юлия Луговая // 

Fakty.ua : [веб-сайт]. – 2020. – 14 окт. – Электрон. данные. Йдеться про те, 

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

так звану водну блокаду має намір звернутися «Кримський виробничий 

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

який очолює експертну раду з міжнародно-правових питань при російському 

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

приводу водної та енергетичної блокад ми …прийдемо до міждержавного 

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

https://ukraine.fakty.ua/357936-net-dazhe-paracetamola-na-okkupirovannom-donbasse-sereznye-pereboi-s-medikamentami
https://ukraine.fakty.ua/357936-net-dazhe-paracetamola-na-okkupirovannom-donbasse-sereznye-pereboi-s-medikamentami
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відбувається зараз, - це підготовча ступінь до великого, глобального кейсу: 

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

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

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

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

19. Луговая Ю. Украинцы с российскими паспортами смогут 

остаться на Донбассе после его деоккупации, — Резников  [Электронный 

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

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

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія 

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

громадяни України на Донбасі, які отримали російські паспорти, після 

деокупації цієї території. За словами міністра такі громадяни отримають 

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

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

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

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

повернутися на Донбас. Також право на повернення мають представники 

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

були виїхати з непідконтрольною території.                        Текст: 

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

ostatsya-na-donbasse-posle-ego-deokkupacii---reznikov 

20. Миколюк О. Юридичний порадник — у месенджерах 

[Електронний ресурс] / Оксана Миколюк // День. – 2020. – 14 жовт. (№ 194). 

– Електрон. дані. У контексті повідомлення заступник міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій з питань цифрового розвитку 

Снавера Сейтхалілєва зазначено, що нещодавно для внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО) підготували та презентували юридичний порадник, доступний на  

платформах Vіber і Telegram. Проект реалізується за підтримки фонду 

«Східна Європа» та Благодійного фонду «Право на захист». Послуги 

https://ukraine.fakty.ua/358138-razorivshijsya-krymskij-rybokombinat-pozhalovalsya-na-ukrainu-v-oon
https://ukraine.fakty.ua/358138-razorivshijsya-krymskij-rybokombinat-pozhalovalsya-na-ukrainu-v-oon
https://ukraine.fakty.ua/358360-ukraincy-s-rossijskimi-pasportami-smogut-ostatsya-na-donbasse-posle-ego-deokkupacii---reznikov
https://ukraine.fakty.ua/358360-ukraincy-s-rossijskimi-pasportami-smogut-ostatsya-na-donbasse-posle-ego-deokkupacii---reznikov


передбачені й для громадян, які проживають на непідконтрольній території 

Донбасу. Це послуга, як електронна довідка ВПО в мобільному додатку 

«Дія», тепер — чат-бот «Юридичний порадник».    Текст: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/yurydychnyy-poradnyk-u-

mesendzherah 

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

совершившего самосожжение на Крещатике  [Электронный ресурс] / 

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

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

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

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

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

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

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

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

під Слов'янськом у складі добровольчого батальйону Нацгвардії України 

імені Кульчицького. Під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун 

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

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

волонтером організації «Волонтерська Сотня Доброволя» Наталією 

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

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

першою дівчинкою, що очолила підрозділ дівчат у військовому ліцеї імені 

Богуна, яких в минулому році набрали вперше. Текст: 

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

sovershivshego-samosozhzhenie-na-krecshatike 

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

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

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

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

https://day.kyiv.ua/uk/article/den-ukrayiny/yurydychnyy-poradnyk-u-mesendzherah
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міжнародного розвитку (USAID). Зазначено, що "На лінії зіткнення" - це 

неформальна коаліція прифронтових громад, що об’єднала представників 

громадськості, бізнесу та влади для обговорення місцевих проблем та 

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

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

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

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

життя та зрозуміліші принципи розподілу бюджетних коштів". Наведено 

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

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій 

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

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

ухвалені в першому читанні зміни до Закону про військово-цивільні 

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

звернулася до уряду з проханням виділити окреме фінансування на 

водозабезпечення Донецької області та ухвалила відповідну постанову.  

Протидію інформаційній агресії, захист медійного простору та поширення 

на ньому українського контенту Дмитро Лубінець  визначив як одне з 

найважливіших завдань влади на сучасному етапі. В свою чергу перший 

заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Ростислав Замлинський запевнив, що в відомостві  добре обізнані з 

проблемами та акцентував увагу, що наразі триває підготовка стратегічної 

програми з реінтеграції Донбасу, розрахованої на 25 років.  Текст:  

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

23. Справа Марківа: українська громада в Італії вийшла на 

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

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

апеляцію у справі Віталія Марківа – українського нацгвардійця, який воював 

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

закидають причетність до вбивства італійського фотокореспондента 

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


Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова. Водночас 

військовий усі звинувачення відкидає. У липні 2019 року нацгвардійця визнали 

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

прокурорами, мають безліч неточностей, суперечливих даних та не 

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

Міністерство внутрішніх справ України встановило кількох свідків, які 

готові дати свідчення про непричетність нацгвардійця Віталія Марківа до 

вбивства журналістів. Українські правоохоронці готові співпрацювати з 

італійськими колегами, щоб довести невинуватість Марківа. Українська 

громада вийшла навпроти Трибуналу міста, аби підтримати засудженого в 

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

24. 100: Рейтинг самых влиятельных женщин Украины / 

подготовили: Алексей Газубей, Станислав Мирошниченко, Татьяна 

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

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

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

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

найвпливовіших жінок України, підготовлений журналом «Фокус». 

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

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

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

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

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

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

Серед народних депутаток – учасниць рейтингу також: Ірина Геращенко, 

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

та ін. Значний відсоток учасниць складають топчиновниці міністерств, 

представниці засобів масової інформації та освітянської сфери. Також до 

рейтингу уввійшли правозахисниці, учасниці, ветеранки та волонтерки АТО / 

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

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


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

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

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

освіту, сферу діяльності тощо. 

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

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

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

презентували інтерактивну гру для школярів — до Дня захисника України. 

Наголошено, що у такий спосіб ветерани хочуть звернути увагу молодого 

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

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

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

карток. Усіх їх передали до департаменту освіти Вінницької міської ради 

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

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

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

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

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

задокументованих свідчень постраждалих та свідків порушень прав людини 

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

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

правозахисники з Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» — 

зібрали свідчення цивільних про пошук примирення, надання медичної 

допомоги, життя підлітків під час воєнних дій, а також проаналізували 

інформаційний вплив російської пропаганди на місцеві медіа. Окрім цього, 

важливими є свідчення цивільних про торгівлю людьми, релігійні 

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

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