Лавренюк С. Ухвалення в першому читанні мовного

1.

законопроекту увінчалося гаслом ”Слава Україні!” / Сергій Лавренюк
// Голос України. — 2018. — 5 жовт. (№ 188). — Електрон. ресурс.
Йдеться про ранкове засідання сесії Верховної Ради України (ВР України)
4 жовтня 2018 р. У першому читанні ухвалено законопроект ”Про
забезпечення функціонування української мови як державної” (№ 5670-д),
який

є

результатом

спільної

роботи

представників

більшості

парламентських фракцій і груп. Розглянуто та ухвалено в цілому
законопроект про внесення змін до статутів Збройних Сил України, який
передбачає запровадження нового військового вітання ”Слава Україні!” –
”Героям слава!”, а також впорядкування Ритуалу підняття Державного
прапора України. За пропозицією 1-го заступника голови ВР України Ірини
Геращенка

до

порядку

денного

був

включений

президентський

законопроект про внесення змін до статті першої Закону ”Про особливий
порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
та Луганської областей” (№9153), який передбачає продовження дії цього
закону до 31 грудня 2019 р. Після обговорення цей законопроект було
прийнято в цілому. Текст: http://www.golos.com.ua/article/308384
2.

Лейка Г. Україна розраховує на прогрес у питанні

запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі / Гнат Лейка // Нар.
армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 15. Розглянуто перспективи
запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Подано тези виступу
Президента України Петра Порошенка з трибуни 73-ї сесії Генеральної
Аспмблеї ООН про очікування України щодо ухвалення такого рішення.
Йдеться про миротворчу місію з потужним мандатом і широким колом
відповідальності, що сприятиме поверненню миру на українську землю, а
не

замороженню

конфлікту.

Текст:

https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-rozrahovuye-na-progres-u-pitannizaprovadzhennya-mi-49942

3.

Леонид

Кучма

завершил

работу

в

трехсторонней

контактной группе по Донбассу // Факты и комментарии. — 2018. — 4–
10 окт. (№ 39). — С. 2. Повідомлено, що на зустрічі 2 жовтня у Мінську
Президент України Леонід Кучма, якому у серпні виповнилося 80 років,
підсумував свою діяльність у тристоронній контактній групі з
урегулювання ситуації на Донбасі та попрощався з учасниками
переговорів. Зазначено, що його наступником у Мінському процесі може
стати дипломат Руслан Демченко.
4.

Лизанчук В. Боронімо, оберігаймо українську цивілізацію

від зовнішніх і внутрішніх агресорів! / Василь Лизанчук // Слово
Просвіти. – 2018. – 27 верес. – 3 жовт. (№ 39). — С. 4. Наведено стислий
історичний нарис про становлення української державності, звернено
увагу на існуючі загрози. Розглянуто поняття українського менталітету.
Текст:

http://slovoprosvity.org/2018/09/27/boronimo-oberihajmo-ukrajinsku-

tsyvilizatsiyu-vid-zovnishnih-i-vnutrishnih-ahresoriv/
5.

Лосєв І. Пристрасті довкола Криму : чому не можна

вважати «закритим» питання окупації українського півострова / Ігор
Лосєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 30. — С. 12-13. Питання анексії Криму
розглянуто з історико-політичної точки зору. Наведено результати
опитування громадян півострова після його анексії. Автор наполягає на
точці зору стосовно того, що неможливо той чи інший анексований
український регіон оголошувати ”чужим”, бо дуже багато людей
платять за свої переконання ціною життя та власного здоров’я. Текст:
http://tyzhden.ua/Politics/217388
6.

Магда Е. Генеральным курсом. Можно ли Украине

рассчитывать на миротворцев ООН до президентских выборов /
Евгений Магда // Фокус. — 2018. — № 39 (28 сент.). — С. 8. Розглянуто
можливості, надані Україні проведенням 73-ї сесії Генеральної Асамблеї
ООН. Серед них: обговорення ситуації на окупованих територіях, а

також здійснення (під прикриттям події) українськими кораблями
”Донбас” та ”Корець” переходу з Чорного моря в Азовське під
Керченським

мостом.

Акцентовано

увагу

на

питанні

введення

миротворчої місії ООН на Донбас, на чому наголосив у своєму виступі
Президент

України

Петро

Порошенко.

Текст:

https://focus.ua/opinions/408048-generalnym-kursom-.html
7.

Магда

Е.

Стартовый

выстрел

/

Евгений

Магда

//

Корреспондент. — 2018. — № 18 (28 сент.). — С. 7. Розглянуто ключові
питання послання Президента України до Верховної Ради, оприлюдненого
Петром Порошенком у сесійній залі 20 вересня 2018 року. Йдеться про
передвиборчу триаду Президента ”Армія. Віра. Мова”. Акцентовано увагу
на безпековій політиці України та закріпленні у Конституції курсу на
європейську

та

євроатлантичну

інтеграцію.

Текст:

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4015857/
8.

Макфол М. О чем говорят в Вашингтоне / Майкл Макфол ;

интервью провел Иван Верстюк // Новое время страны. — 2018. — № 34
(20 сент.). — С. 50-53. Подано матеріали інтерв’ю з професором
політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства
закону при Стенфордському університеті, Послом США в Російській
Федерації у 2011–2014 роках Майклом Макфолом, проведеного в кулуарах
форуму YES–2018 у Києві. Один із найкращих американських фахівців з
Росії демонструє свіжий погляд на її конфлікт з Україною, оцінюючи
перспективи миру на Донбасі, і називає спільну помилку в міжнародних
справах, яку допустили всі чотири останні Президенти США, зокрема
Дональд Трамп. Текст: https://magazine.nv.ua/journal/3256-journal-no-34/ochem-hovorjat-v-vashinhtone.html
9.

Малко Р. Чому в Україні досі ведуть мовлення рупори

Кремля / Роман Малко // Шлях перемоги. – 2018. – 3 жовт. (№ 40). — С. 2.
Йдеться про інформаційну безпеку національних інтересів України.

Проаналізовано

пропагандистську

роботу

Кремля

в

українському

інформаційному просторі для політичних провокацій.
10.

”Мы абсолютно уверены, что не вернемся в российскую

империю” // Факты и комментарии. — 2018. — 4–10 окт. (№ 39). — С. 2.
Подано матеріали інтерв’ю Президента України Петра Порошенка у
програмі GPS на телеканалі CNN. Глава держави ”подякував …
президенту Російської Федерації за те, що він зробив Україну більш
європейською”.
11.

Навіщо Україні вступ до НАТО // Нар. армія. — 2018. —

27 верес. (№ 39). — С. 15. Висвітлено питання вступу України в НАТО.
Зазначено, що Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна
прагне зафіксувати в Конституції свою політичну мету – членство в
Євросоюзі та Альянсі. Наголошено, що НАТО залишається єдиною
гарантією безпеки України, оскільки Росія як постійний член Ради безпеки
ООН не дотримується міжнародного мирного порядку і права. Подано
коментар міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо
необхідності приєднання України до програми партнерства розширених
можливостей з НАТО. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-092018%29.pdf
12.

Наливайченко В. Запустить экономику, остановить войну и

победить коррупцию / Валентин Наливайченко ; беседу вела Ангелина
Меркулова // Время. — 2018. — 18 сент. (№ 100). — С. 5. Подано інтерв’ю
лідера

громадсько-політичного

руху

”Справедливість”,

народного

депутата України VII скликання Верховної Ради Валентина Наливайченка,
який має намір балотуватися у Президенти України на майбутніх
президентських виборах 2019 року. Він розповів про Національний план дій
із відновлення миру, з яким знайомить українців, здійснюючи поїздки
регіонами України з командою Руху. Зокрема, йдеться про зустрічі з
жителями Харківської області.

13.

Николаенко

А.

”Мы

закрепим

внеблоковый

статус

Украины / Андрей Николаенко // Время. — 2018. — 11 сент. (№ 98). —
С. 3. В інтерв’ю глава партії ”Основа” Андрій Николаєнко роз’яснив, як
його команда досягне розумного компромісу із закордонними державами і
як принесе мир в Україну. Висвітлено кроки, спрямовані на врегулювання
ситуації на Донбасі й подолання кризи в українському суспільстві, що
знайшли відображення у передвиборчій програмі, з якою партія ”Основа”
йде на парламентські вибори 2019 року.
14.

Нормативно-правові акти, які були розроблені цього року

Міністерством оборони України // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40).
— С. 13. Подано перелік нормативно-правових актів, розроблених
Міністерством оборони України. Цього року було ухвалено п’ять законів
Ураїни, 23 укази Президента України, 29 постанов та 21 розпорядження
Кабінету Міністрів. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-102018%29.pdf
15.

Пилипенко В. Трибунал над Путиным. Ждет ли Гаага

президента России / Владимир Пилипенко // Фокус. — 2018. — № 39 (28
сент.). — С. 22-23. Подано роздуми представника України у Венеціанській
комісії (2008–2014 рр.) Володимира Пилипенка, який стверджує, що
”спосіб покарання міжнародних злочинців є, але українській владі
потрібно знайти для цього волю”. Висвітлено позицію української влади у
питанні визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду (МКС) у
Гаазі. Зазначено, що згідно із нормою Конституції, Україна може визнати
юрисдикцію МКС через три роки, що, на думку В. Пилипенка, є ”грою на
руку агресорові та відверта зневага очікуваннями українського народу”.
Наголошено, що ”ратифікувавши Римський статут, Україна отримає
шанс затягнути кремлівських вождів та їх поплічників на лаву підсудних у
Гаазі”. Текст: https://focus.ua/opinions/408058-tribunal-nad-putinym-zhdet-liputina-gaaga.html

16.

Писанська Н. Арсеній Яценюк: ”Путін не змінив кінцевої

мети – захопити Україну …” / Наталія Писанська // Голос України. —
2018. — 9 жовт. (№ 190). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про
зустріч екс-прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка з канцлером
Німеччини Ангелою Меркель, під час якої були обговорені питання
економічного співробітництва, програми фінансово-економічної допомоги
для України, співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). В ході
спілкування з журналістами Арсеній Яценюк повідомив, що темами
розмови були також ситуація на Донбасі, перебіг переговорного процесу в
рамках Мінських домовленостей і ”нормандського формату”, події
останнього часу на Азовському морі, геополітичні загрози, які можуть
виникнути у зв’язку із пуском в експлуатацію газогону ”Північний
потік-2”. Арсеній Яценюк наголосив, що Путін не змінив кінцевої мети –
захопити Україну, повернути її під повний і беззаперечний контроль Росії
та відірвати від Європейського Союзу (ЄС). Він акцентував увагу на ролі
Німеччини в розв’язанні проблеми агресії Росії проти України та заявив,
що сподівається на її допомогу вже в найближчому майбутньому. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/308496
17.

Поліщук О. Революція гідності виявила негідників і героїв.

Цей процес триває” : [розмова з військ. дипломатом О. Поліщуком] /
Олександр Поліщук ; текст: Ангеліна Кованда, Катерина Лук’яшко //
Країна. – 2018. – № 36 (20 верес.). — С. 16-20. Обговорено сучасний
політичний стан в Україні та перспективи вступу в НАТО. Текст:
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_revolyuciya-gidnosti-viyavilanegidnikiv-i-geroyiv-cej-proces-trivaye/859756
18.

Почепцов Г. Як працюють фейки і чому їх стає дедалі

більше / Георгій Почепцов // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). —
С. 19. Подано коментарі доктора філологічних наук, професора, фахівця у
сфері інформаційних війн Георгія Почепцова щодо появи, розповсюдження
та впливу на свідомість громадян фейкової інформації. Зазначено, що до

нас фейки прийшли разом із гібридною війною. Висвітлено особливості
використання

фейків

російською

пропагандою.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
19.

Президент підписав Указ ”Про річні національні програми

під егідою комісії Україна-НАТО” // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт.
(№ 40). — С. 2. Зазначено, що реалізація Указу дозволить привести у
відповідність до чинних нормативно-правових актів систему та механізм
координації діяльності органів виконавчої влади у сфері євроатлантичної
інтеграції, а також адаптувати цикл річних національних програм під
егідою

Комісії

застосовуються

Україна-НАТО
в

до

критеріїв

та

Північноатлантичному

стандартів,
альянсі.

що

Текст:

https://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-ukaz-pro-richninacionalni-programi-pid-e-50142
20.

Прокопенко

О.

”Це

буде

своєрідний

медичний

спецпідрозділ для виконання завдань … у будь-якому куточку нашої
країни” / Ольга Прокопенко // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). —
С. 3. Йдеться про створення у Збройних силах України (ЗСУ)
експериментального підрозділу з медичної евакуації, що має відповідати
стандартам НАТО. Про це було повідомлено на брифінгу за участю
керівників Головного військово-медичного управління медичної служби
ЗСУ, присвяченому виконанню Програми розвитку медичної служби ЗСУ
до 2020 року. Зазначено, що підрозділ повинен запрацювати до червня 2019
року. Роз’яснено, що коли запрацює нова система, лікар займатиметься
тільки своєю справою, а евакуацією – окремо підготовлені фахівці. Текст:
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
21.

Путин, Трамп, Брексит // Новое время страны. — 2018. —

№ 34 (20 сент.). — С. 26-27. Наведено найяскравіші цитати з виступів
політиків та експертів, які брали участь у 15-річному форумі”Ялтинська
Європейська стратегія” (YES), що пройшов у Києві з 13 по 15 вересня 2018
року. Запропоновано коментар Спеціального представника Державного

департаменту США з питань України (з 2017-) Курта Волкера про
відсутність прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі та пропозиції
щодо введення миротворчого конитингенту на Схід України, а також,
коментар данського політика, Генерального секретаря НАТО (2009–
2014), позаштатного радника Президента України Петра Порошенка (з
27 травня 2016 року) Андерса Фог Расмуссена про незахищеність
українських

соцмереж

від

пропаганди.

Текст:

https://magazine.nv.ua/journal/3256-journal-no-34/putin-tramp-breksit.html
22.

Рассмуссен А. Ф. Западный фронт / Андерс Фог Рассмуссен ;

беседовала Мария Бондарь // Фокус. — 2018. — № 39 (28 сент.). — С. 1415. Надано матеріали інтерв’ю колишнього генерального секретаря НАТО
Андерса Фог Рассмуссена про те, як Північноатлантичний альянс
допоможе Україні у війні з Росією. Текст: https://focus.ua/archive2018/408088-fokus-39-593.html
23.

Рибачук О. Зупинити ворога – прибрати мажоритарку /

Олег Рибачук // Дзеркало тижня. — 2018. — 29 верес. - 5 жовт. (№ 183). —
С. 2. Розглянуто виборчу систему України як елемент національної
безпеки. Наголошено на необхідності ухвалення нового виборчого закону
та переходу до пропорційних виборів до Верховної Ради України (ВР
України) за відкритими територіальними списками, що унеможливить
втручання Росії у виборчий процес під час парламентських виборів 2019 р.
Окреслено загрози, які становить мажоритарна система в умовах
гібридної війни, розв’язаної Росією проти України: безконтрольне
завезення з Росії значних коштів для фінансування проросійських
кандидатів, які балотуються на мажоритарних округах; використання
засобів масової інформації, зокрема телебачення, для агітації за
потрібних кандидатів; застосування силового сценарію, передусім на
мажоритарних округах, щоб спробувати залякати проукраїнських
кандидатів і делегітимувати українські вибори. Зазначено, що в
аналітичній доповіді до щорічного Послання Президента України до ВР

України ”Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 р.”
також містяться рекомендації щодо переходу до пропорційних виборів за
відкритими

територіальними

списками.

Текст:

https://dt.ua/internal/zupiniti-voroga-pribrati-mazhoritarku-289704_.html
24.

Романюк

Д.

Чому

Кремль

трясе

через

українську

автокефалію? / Дмитро Романюк // Нар. армія. — 2018. — 27 верес.
(№ 39). — С. 18. Подано хронологію розвитку подій, пов’язаних із
наданням автокефалії українській православній церкві. Зазначено, що
Україна вийшла на фінішну пряму в отриманні томосу, але ”Москву явно
… це не влаштовує, адже тоді Россія втратить ще один важель впливу
на

українців”.

Наголошено,

що

у

відповідь

на

рішення

Константинопольського патріарха щодо надання томосу, Російська
православна церква вирішила більше не брати участь у структурах під
верховенством
Вселенського

Константинополя,
патріарха

а

Варфоломія

також
під

час

припинила

згадувати

богослужінь.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
25.

Сергушев М. ”Мой сын получил на войне тяжелую травму.

Он не мог отдавать отчет своим действиям” / Михаил Сергушев //
Факты и комментарии. — 2018. — 27 сент. – 3 окт. (№ 38). — С. 27.
Висвітлено ситуацію навколо судового слідства за справою про вбивство
офіцером – ветераном АТО цивільної особи. Винуватця – ветерана АТО
Дмитра Балабуху – засудили до дев’яти років позбавлення волі за вбивство
пасажира на автобусній зупинці у Києві. Подано коментарі Головного
військового прокурора Анатолія Матіоса, матері та адвоката підсудного.
Текст: https://www.pressreader.com/ukraine/fakty-i-kommentarii/20180927/
26.

Силкін Є. ”Козацька воля-2018”: штурм тендрівської коси /

Євгеній Силкін // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 6.
Висвітлено завершальний етап наймасштабніших стратегічно-штабних
навчань ”Козацька воля-2018” – звільнення бійцями батальйонної
тактичної групи миколаївської бригади десантно-штурмових військ

півострова Тендрівська коса та стратегічно важливої ділянки Чорного
моря. Зазначено, що навчання Збройних сил України проходоли 25 до 29
вересня

під

керівництвом

начальника

Генерального

штабу

–

Головнокомандувача ЗСУ Віктора Муженка за участю органів військового
управління Збройних сил України (ЗСУ) та інших складових сил оборони
України. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
27.

Солідарність – ефективна політика проти агресії Кремля //

Голос України. — 2018. — 29 верес. (№ 183). — Електрон. ресурс. Надано
інформацію про відвідання Президентом України Петром Порошенком
бази Берегової охорони США ”Балтімор”, де відбулася церемонія передачі
Військово-морським силам (ВМС) України двох патрульних катерів
берегової охорони класу ”Island”. У виступі Президента України
зазначено, що ”Україна є де-факто східним флангом НАТО, а цей жест
підтримки

посилив

оборонну

співпрацю

між

нашими

країнами”.

Наголошено на великому значенні висловлених під час Генасамблеї ООН
позицій від різних країн – Туреччини, Великої Британії, Норвегії, Польщі –
про те, наскільки важливими для міжнародної спільноти є український
суверенітет і територіальна цілісність. Висловлено впевненість, що з
поверненням на Кримський півострів українського суверенітету Російська
Федерація (РФ) втратить можливості для агресії в інших країнах та
дестабілізації

ситуації

в

Чорноморському

регіоні.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/308143
28.

Спільні історія й виклики нас об’єднують / Прес-служба

апарату Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 9 жовт.
(№ 190). — Електрон. ресурс. Надано інформацію про участь Голови
Верховної Ради України (ВР України) Андрія Парубія в інавгураційній
(першій) сесії Міжпарламентської асамблеї України, Грузії та Республіки
Молдова, що відбулася у Тбілісі. У своєму виступі на сесії Андрій Парубій
зазначив, що спільна історія і спільні виклики об’єднують Україну, Грузію
та Молдову, яких поєднує бажання відстояти незалежність і захистити

країни від російської агресії. Під час спільної прес-конференції Голова ВР
України наголосив на необхідності координації спільних дій проти усіх
типів загроз, і це не тільки мілітарна загроза чи окупаційна, це – і
кібербезпека, і інформаційна, і гуманітарна безпека. Акцентовано увагу на
необхідності координації дій і консультування під час проведення реформ,
які дуже подібні в трьох країнах. Андрій Парубій провів зустріч зі
Святійшим Католикосом – Патріархом всієї Грузії, Архієпископом
Мцхетським і Тбілісійським, Митрополитом Абхазії і Піцунди Іллею II, під
час якої закликав Святійшого Патріарха Іллю підтримати ініціативу
Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Єдиній Українській
Православній Церкві Томосу про Автокефалію. Андрій Парубій дав також
інтерв’ю українським телеканалам, в ході якого, зокрема, прокоментував
процес розгляду українським парламентом законопроектів про мову та
відповів на запитання щодо ситуації в інформаційній сфері. Текст:
http://www.golos.com.ua/article/308504
29.

США передали українським ВМС патрульні катери

берегової охорони класу Island // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40).
— С. 2. Подано матеріали урочистої церемонії з передачі українським
Військово-морським силам патрульних катерів берегової охорони класу
Island, що відбулась на території бази Берегової охорони США
”Балтімор”. Президент України Петро Порошенко, у присутності якого
були підписани сертифікати, наголосив, що ”на сьогоднішній день від
США ми отримали понад 1 млрд американських доларів на підтримку
безпеки, реформ сектору національної безпеки та оборони України, закону
про національну безпеку та його впровадження, що робить нашу армію
сумісною

з

американською

та

НАТО”.

Текст:

https://www.president.gov.ua/news/ssha-peredali-vijskovo-morskim-silamukrayini-patrulni-kater-49982
30.

Тука

оккупированных

Г.

Заместитель министра по

территорий,

бывший

делам временно

председатель

Луганской

облгосадминистрации,

волонтер

Георгий

Тука:

”Как

человек,

привыкший отвечать за свои слова, я не призываю людей из ”ЛДНР”
ехать сюда — ни жилья, ни работы, ни поддержки от государства” /
Георгий Тука ; беседовала Алеся Бацман // Бульвар Гордона. — 2018. — №
38 (сент.). — С. 4-5, 14. Подано матеріали бесіди з заступником міністра
з питань тимчасово окупованих територій Георгієм Тукою про те, чому
Донбасу загрожує радіоактивне забруднення, скільки насправді в Україні
переселенців, яку допомогу держава надає тимчасово переміщеним
особам, скільки коштує провести одну фуру з цигарками через лінію
розмежування і коли в Авдіївці відновлять газопостачання. Текст:
http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s698/zamestitel-ministra-po-delamvremenno-okkupirovannyh-territorij-byvshij-predsedatel-luganskojoblgosadministratsii-volonter-georgij-tuka-kak-chelovek-privykshij-otvechat-zasvoi-slova-ja-ne-.html
31.

Фарисей А. Скрытая угроза : 10 экономических катасроф,

которые могут произойти уже в этом году / Андрей Фарисей // Фокус. —
2018. — № 39 (28 сент.). — С. 29-34. Подано рейтинг економічних ризиків
осені. За десятибальною шкалою експерти оцінили ймовірність реалізації
основних загроз, які будуть впливати на ситуацію в українській економіці
до кінця 2018 року. Мова йде про такі ризики (від найбільш до найменш
вірогідних): передвиборчий популізм, несприятлива світова кон’юктура,
девальвація гривні, інфляція, трудова міграція, падіння рівня життя,
стагнація в економіці, дефіцит бюджету, загострення протистояння на
Сході

України,

тиск

на

бізнес

з

боку

держави.

Текст:

https://focus.ua/economics/408197-skrytaya-ugroza-10-ekonomicheskixkatastrof-kotorye-mogut-proizojti-uzhe-v-etom-godu.html
32.

Шульман

О.

До

кінця

року

заплановано

ввестив

експлуатацію 48 казарм поліпшеного планування / Олександр Шульман
// Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 3. Йдеться про розбудову
інфраструктури Збройних сил України. Зазначено, що у цій сфері 2018 рік

є найпродуктивнішим. Окрім облаштування полігонів, вогневих містечок,
парків бойових машин, надано чималі кошти на будівництво 184 казарм
поліпшеного планування для військовослужбовців за контрактом. У 2019
році заплановано здачу в експлуатацію всіх 184 будівель, що дасть змогу
забезпечити

ліжко-місцями

23

тисячі

контрактників.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
33.

Що переважить: принципи чи гроші? // Голос України. —

2018. — 10 жовт. (№ 191). — Електрон. ресурс. Йдеться про дебати в
Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо змін у регламенті,
які можуть повернути російській делегації право голосу в Асамблеї без
виконання нею резолюцій ПАРЄ. В своєму коментарі 1-й заступник Голови
ВР України Ірина Геращенко зазначила, що в своєму виступі вона
звернулася до Асамблеї із закликом голосувати категорично проти цієї
резолюції. Ірина Геращенко наголосила, що Росія веде гібридну війну з усім
світом, систематично порушує права людини, причетна до вчинення низки
злочинів в різних країнах. Глава української делегації в ПАРЄ Володимир
Ар’єв проінформував, що регламентний комітет ПАРЄ підтримав
поправки української делегації до резолюції. Він наголосив, що ”не можна
прощати агресору, не можна робити поступок злочинцям, інакше
множиться

і

агресія,

і

злочини”.

Текст:

http://www.golos.com.ua/article/308542
34.

Юрченко М. Острівці безпеки і мир через силу : патрульні

катери берегової

охорони

класу

”Island”

покликані

посилити

безпекову складову в акваторії Азовського моря / Михайло Юрченко //
Уряд. кур’єр. — 2018. — 29 верес. (№ 183). — С. 2. Йдеться про участь
Президента України Петра Порошенка в церемонії передачі техніки для
потреб українських моряків на базі Берегової охорони США ”Балтімор”.
У виступі Президента України висловлено впевненість, що перші два
човни класу ”Island”стануть ще однією цеглиною в зміцненні військовоморського

альянсу

між

українським

і

американським

народами.

Наголошено, що ”сьогодні найкращим способом захисту Вільного Світу є
захист України завдяки новим оборонним системам, міцній підтримці
реформ, а також новим цільовим санкціям і постійному дипломатичному
тиску на Росію”. Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ostrivci-bezpeki-imir-cherez-silu/
35.

Яворський Л. Військовий капелан Любомир Яворський:

”Ми не втручаємось у службову діяльність командного складу. Але
бути добрим порадником та помічником офіцера – то наша місія” /
Любомир Яворський ; бесіду вів Олександр Тереверко // Нар. армія. —
2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 16-17. Військовий капелан Любомир
Яворський в інтерв’ю розповів про сьогодення душпастирської служби,
зміни, які на неї очікують у законодавчому полі, навчання священників
військової справи й закордонний досвід капеланства. Він висловив надію,
що

восени

законопроект

”Про

військове

капеланство”

буде

зареєстрований у Верховній Раді. Зазначено, що 24 серпня 2018 року
військові капелани вперше взяли участь в урочистому параді з нагоди дня
Незалежності України. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-092018%29.pdf
36.

Яцик А. За рік після надзвичайної пригоди знешкоджено

майже 90 тис. вибухонебезпечних предметів / Андрій Яцик // Нар. армія.
— 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 10. Висвітлено ситуацію навколо
ліквідації наслідків пожежі на військових складах із боєприпасами, що
сталася рік тому у Калинівці (Вінницька обл.). Зазначено, що на сьогодні
вдалось розмінувати більшу частину території. Утім, попри намагання
саперів, майже 16 % технічної території все ще є небезпечною. Текст:
http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5571-%2827-09-2018%29.pdf
37.

Saveolegsentsov: петиція на сайті Білого дому зібрала

необхідні 100 тисяч підписів // Демократ. Україна. — 2018. — 7 верес.
(№ 36). — С. 3. Подано інформацію про те, що петиція на підтримку
незаконно ув’язненого в Росії Олега Сенцова та інших бранців Кремля,

розміщена на сайті Білого дому, зібрала необхідні 100 тисяч підписів.
Зазначено, що станом на 10:20 6 вересня під петицією підписалися 100 523
особи. Текст: http://www.dua.com.ua/community/item/4300-saveolegsentsovpetitsiya-na-sajti-bilogo-domu-zibrala-neobkhidni-100-tisyach-pidpisiv.html
Захист цивільного населення під час збройного конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
38.
Базарко І. М. Організаційно-правові засади державного
управління процесом забезпечення військовослужбовців житлом на
сучасному етапі / І. М. Базарко, В. С. Сапіга // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту
ім. В. І. Вернадського. Серія : Держ. упр. – 2018. – Т. 29 (68), № 2. — С. 4651. - Досліджено темпи будівництва житла для військових. Обгрунтовано
необхідність комплексного соціального захисту військовослужбовців для
обороноздатності

держави.

Текст:

http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/10.pdf
39.

Іляшко О. О. Внутрішньопереміщені особи як суб’єкти

права на безоплатну правничу допомогу: реалії сьогодення / О. О.
Іляшко, А. В. Джуська // Вчені зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського.
Серія : Юрид. науки. – 2018. – Т. 29 (68), № 2. — С. 14-18. Текст:
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/6.pdf
40.

Макаренко

С.

С.

Соціально-психологічна

допомога

учасникам бойових дій / С. С. Макаренко // Молодий вчений. – 2018. –
№ 4, ч.2. — С. 228-231. Розглянуто психологічну та соціальну значущість
проблеми психологічної допомоги воїнам, які зазнали психічної травми в
зоні бойових дій та самостійно не можуть протистояти її руйнівному
впливові на психіку. Об’єктом є особи, які отримали бойову психічну
травму, що виявляється гостро або відтерміновано в часі. Особливу увагу
приділено

соціально-психологічній

допомозі

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/52.pdf

воїнам

АТО.

Текст:

41.

Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXI

столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : 19–20 січ. 2018 р., м.
Одеса / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин,
Півд. регіон. центр НАПрН України. — Одеса : Міжнар. гуманіт. ун-т,
2018. — 92 с. Шифр зберігання в Бібліотеці: А788341 Зі змісту:
Нормативно-правове забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб:
національний та міжнародний досвід / Л. Р. Наливайко, М. Ю. Романов. –
С. 10-15.
42.

Публічна служба в модерній державі: матеріали наук.-практ.

конф., присвяч. 100-річчю держ. служби України (Київ, 13 черв. 2018 р.) /
за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. – Київ: ІПК ДСЗУ, 2018. – 270 с.
– Шифр зберігання в Бібліотеці: А789420 Зі змісту: Досвід діяльності
Міністерства ветеранів США щодо соціально-психологічної адаптації
учасників бойових дій / В. Кривошеєв. – С. 162-167.
Статті з періодичних видань
43.
Богданова Е. Виїзне засідання комітету ВР з питань
соцполітики на Луганщині: про що йшла мова / Евеліна Богданова //
Луганщина.ua. — 2018. — 5 верес. — С. 4. Йдеться про виїзне засідання
Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, яке відбулося в
Сєвєродонецьку 29 серпня 2018 р. У виступі голови Луганської
облдержадміністрації

–

керівника

обласної

військово-цивільної

адміністрації Юрія Гарбуза окреслено нагальні проблеми соціального
забезпечення населення Луганської області: наповнення бюджету;
невизначений статус громадян, які постраждали внаслідок війни та
відсутність механізмів їх соціального захисту; організація медичного
обслуговування. Перший заступник голови парламентського комітету
Сергій Каплін та народний депутат Наталія Королевська висловили своє
бачення вирішення низки проблем соціального забезпечення жителів

регіону. Також було запропоновано провести у Луганській області виїзне
засідання Кабінету Міністрів України.
44.

Котляр А. Мінвет: таїнство ненародження? : чітко

визначеної політики або стратегії з питань ветеранів на п’ятому році
війни в країні досі немає / Алла Котляр // Дзеркало тижня. – 2018. – № 36.
— С. 13. Йдеться про створення в Україні Міністерства у справах
ветеранів: про пакет напрацювань нормативно-правової бази щодо його
відкриття, яке заплановано на осінь 2018-го року та про нагальну потребу
ствоення єдиного електронного реєстру ветеранів в Україні для їх всілякої
підтримку. Текст: https://dt.ua/SOCIUM/minvet-tayinstvo-nenarodzhennya289659_.html
45.
України

Кошин С. Голова ТСО [Товариство сприяння обороні]
Сергій

Кошин:

”Ми

допомагали

і

допомагатимемо

українському війську” / Сергій Кошин ; розмову вів Сергій Зятьєв // Нар.
армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 19. Подано інтерв’ю голови
Товариства сприяння обороні (ТСО) України Сергія Кошина про
діяльність очолюваної ним громадської організації. Він зазначив, що ТСО
має чітко виражену державницьку позицію, плідно співпрацює зі
Збройними силами України та іншими військовими формуваннями. ”Якщо
перевести всю матеріальну допомогу, надану ТСО українській армії
протягом

чотирьох

років

у

гривневий

еквівалент,

то

вона

вимірюватиметься десятками мільйонів. С. Кошин наголосив, що за 27
років існування товариство не отримало з державного бюджету жодної
копійки. Текст: http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
46.
жители

Крушилин Е. ”О своих поездках на ”большую землю”
оккупированных

территорий

говорят:

”Съездили

на

ингаляцию украинским воздухом” / Егор Крушилин // Факты и
комментарии. — 2018. — 4–10 окт. (№ 39). — С. 4. Подано матеріали
розмови з двома жителями окупованих територій Донбасу та вимушеним
переселенцем

щодо

настроїв,

проблем

та

очікувань

населення.

Наголошено, що жителі Донбасу ”хочуть почути відповіді на запитання,
що їх чекає: чи повернуться окуповані райони Лугенської та Донецької
областей під юрисдикцію України; чи конфлікт буде заморожено на довгі
роки (як у Придністров’ї та Абхазії) або країна-окупант оголосить ці
території ”своїми” (як анексований Крим)”. Текст: https://fakty.ua/282694v-donecke-razocharovalis-v-russkom-mire-dazhe-kollaboranty-zhdutvozvracsheniya-ukrainy
47.

Мирний М. Міжнародні злочини: що це таке і коли

Україна зможе за них карати? / Микола Мирний // Дзеркало тижня. —
2018. — 6-12 жовт. (№ 37). — С. 3. Йдеться про проблему приведення
кримінального законодавства України (Кримінального та Кримінального
процесуального кодексу) у відповідність з міжнародним гуманітарним та
кримінальним правом в частині покарання за воєнні злочини. Наголошено
на необхідності найближчим часом підготувуаи та внести на розгляд
Верховної Ради України (ВР України) урядовий законопроект, який
дозволяє ефективно переслідувати винних у воєнних злочинах, злочинах
проти людяності та унеможливлює амністію для бойовиків. Висвітлено
положення міжнародного гуманітарного права (МГП), яке регулює
поведінку сторін збройного конфлікту і визнає серйозні порушення законів
та звичаїв війни воєнними злочинами. Зазначено, що норми МГП
сформульовані, зокрема, у так званих Женевських конвенціях про захист
жертв війни і додаткових протоколах до них, які ратифікувала майже
кожна країна у світі, зокрема Україна та Росія. Крім того, сучасне
міжнародне право відносить до міжнародних злочинів, окрім воєнних, ще
три групи діянь, а саме агресію, геноцид і злочини проти людяності.
Надано інформацію про розроблений коаліцією правозахисних організацій
”Правозахисний порядок денний” у співпраці з Міністерством юстиції
законопроект

щодо

покарання

воєнних

злочинців,

згідно

з

яким

пропонується створити в Кримінальному кодексі нові розділи – ”Злочини
проти основ міжнародного права” та ”Злочини проти міжнародного

правопорядку”. Висвітлено роль Міжнародного кримінального суду (МКС)
в розслідуванні серйозних злочинів в Україні, скоєних з початком військовго
конфлікту. Текст: https://dt.ua/internal/mizhnarodni-zlochini-scho-ce-take-ikoli-ukrayina-zmozhe-za-nih-karati-290282_.html
48.

Міжнародні партнери мають посилити тиск на РФ з

вимогою негайного звільнення бранців Кремля / Прес-служба апарату
Верхов. Ради України // Голос України. — 2018. — 9 жовт. (№ 190). —
Електрон. ресурс. Надано інформацію про участь 1-го заступника Голови
Верховної Ради України (ВР України), Уповноваженого Президента
України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірини
Геращенко у відкритті виставки картин кореспондента Укрінформу
Романа Сущенка, який був незаконно затриманий в Російській Федерації
(РФ) та засуджений за надуманими обвинуваченнями до 12 років
ув’язнення. У своєму виступі Ірина Геращенко зазначила, що російська
сторона повністю блокує процес звільнення незаконно утримуваних
українців та наголосила, що в той же час Україна залишається відданою
політико-дипломатичному

врегулюванню

ситуації

у

Донецькій

та

Луганській областях. I саме тому для посилення інструментарію
переговорних процесів ВР України 4 жовтня 2018 року ухвалила Закон
”Про внесення зміни до статті 1 Закону України ”Про особливий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей”. Акцентовано увагу на тому, що РФ не виконала жодного з
пунктів

мінських

домовленостей,

зокрема

у

безпековому

та

гуманітарному вимірі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/308505
49.

Міщенко І. І бійцям потрібен захист : знайти добру роботу

чи започаткувати власну справу учасникові бойових дій нелегко, але
не менш важливо відчувати себе корисним для людей / Іванка Міщенко
// Уряд. кур’єр. — 2018. — 2 жовт. (№ 184). — С. 1, 4. Йдеться про
діяльність Луганської обласної асоціації ветеранів і волонтерів АТО
”Ми”, одним із засновників якої є юрист Юрій Калюжний. Мета асоціації

– працевлаштування ветеранів антитерористичної операції (АТО) та
військовослужбовців, звільнених з лав Збройних сил України (ЗСУ). Текст:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/i-bijcyam-potriben-zahist/
50.

Мокроусова Г. Ганна Мокроусова: ”Після терактів чи

інших негараздів на окупованих територіях значно більшає випадків
затримання людей” / Ганна Мокроусова ; спілкувалася Єлизавета
Гончарова // Укр. тиждень. — 2018. — № 37 (14–20 верес.). — С. 10-11.
Інтерв’ю з головою громадської організації ”Блакитний птах” Ганною
Мокроусовою про правила безпеки на окупованій території та алгоритм
дій у випадку, якщо зникла людина. Текст: http://tyzhden.ua/Society/219626
51.

Олехнович А. Бої були настільки запеклими, що за десять

діб він зробив понад сотню пострілів із гранатомета / Анастасія
Олехнович // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт. (№ 40). — С. 10. Висвітлено
історію бібліотекаря-археолога, ветерана АТО В’ячеслава Зайцева,
нагородженого

орденом

”За

мужність”,

який,

пройшовши

найдраматичніші бої 2014–2015 років, двічі поранений, продовжує
виборювати перемогу в тилу. В. Зайцев нині є головою Запорізької обласної
ради ветеранів АТО, радником губернатора області, а також завідує
відділом

у

Національному

заповіднику

”Хортиця”.

Текст:

http://na.mil.gov.ua/files/pdf/5572-%2804-10-2018%29.pdf
52.

Пацера М. Зелені паростки нового життя / Микола Пацера //

Вечір. Київ. — 2018. — 26 лип. (№ 30). — С. 11. Подано інформацію про
донеччанина Володимира Разумовського, якому вдалося не тільки втекти з
ворожого полону, а й обжитися на новому місці. Він зумів відродити свій
полишений на окупованій території бізнес та допомагає виживати іншим
переселенцям.
53.

Поліцейські

Донеччини

готуються

до

роботи

на

деокупованих територіях // Юрид. вісн. України. — 2018. — 31 серп.–13
верес. (№ 35/36). — С. 12. Подано інформацію, що керівники підрозділів
поліції Донецької області взяли участь у тренінгу ”Особливості

комунікації з населенням та роботи поліції за умов реінтеграції регіонів
після

збройного

конфлікту”.

Дводенний

тренінг

був

проведений

Харківським інтитутом соціальних досліджень за підтримки Програми
розвитку ООН в Україні. Зазначено, що ініціатором навчання виступило
Головне управління національної поліції у Донецькій області в рамках
стратегії деокупації Донбасу.
54.

Про нові права жінок в армії, квартирну чергу та

компенсацію за піднайом житла / пряму телефонну ліню вели Тетяна
Мороз, Ольга Мосьондз, Богдана Дереш // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт.
(№ 40). — С. 12-13. Подано відповіді на запитання військовослужбовців
під час прямої телефонної лінії в редакції газети ”Народна армія”.
Захисники запитували у фахівців про можливість залишення на
квартирній черзі після звільнення, жінки-військовослужбовці – про свої
нові права в розрізі гендерних змін у чинному законодавстві, а
контрактники – про довгоочікувану виплату коштів за піднайом житла.
Текст: http://www.mil.gov.ua/news/2018/10/04/pro-novi-prava-zhinok-v-armiikvartirnu-chergu-ta-kompensacziyu-za-pidnajom-zhitla/
55.

Слюсар А. Управління ризиками – шлях до прийнятного

рівня безпеки / Анатолій Слюсар, Микола Андрієнко, Олександр
Березовський // Надзвич. ситуація+. – 2018. – № 2. — С. 20-23. Розглянуто
питання запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері цивільного
захисту як шлях до гарантування прийнятного рівня безпеки населення і
територій. Зауважено, що Україна за роки своєї незалежності
протистоїть найзначнішим викликам щодо безпеки в усіх сферах
суспільного життя.
56.

Сущенко Р. ”Головне – віра у мить, коли в обіймах рідних

процитую Маркеса” / Роман Сущенко ; підготував Олег Кудрін // Уряд.
кур’єр. — 2018. — 6 жовт. (№ 188). — С. 3. Подано матеріали інтерв’ю
українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно засуджено в
Росії за сфальсифікованим звинуваченням у шпигунстів. Роман Сущенко

розповів про умови утримання в Лефортовській в’язниці та про
можливість етапування його найближчим часом до колонії. Текст:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/roman-sushenko-ukrayinskij-zhurnalistpolitvyazen-/
57.

Фомін А. Використання споруд подвійного призначення у

разі виникнення надзвичайних ситуацій у сучасних умовах / Анатолій
Фомін, В’ячеслав Могильниченко, Наталія Корепанова // Надзвич.
ситуація+. – 2018. - № 2. — С. 16-19. Розглянуто ефективні способи
захисту населення від небезпек, що можуть виникнути внаслідок
надзвичайних ситуацій у мирний час, а також від дії засобів ураження у
воєнний час як укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту.
Міжнародний досвід вирішення конфлікту
Книги, статті з наукових періодичних і продовжуваних видань
58.
Васильченко О. М. Когнітивний фреймінг як інструмент
врегулювання міжнародних конфліктів / О. М. Васильченко // Вісн.
Нац. техн. ун-ту України ”Київ. політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія.
Право : зб. наук. пр. — Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 27-32. —
Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп16898-1/2(33/34). Розглянуто роль
когнітивного

фреймінгу

як

одного

з

інструментів

врегулювання

міжнародних конфліктів, спрямованого на видозміну картин світу
відповідних сторін. Проведено паралель між реалізацією цього методу та
інформаційно-психологічними

операціями.

Акцентовано

на

значенні

когнітивного фреймінгу в переговорних процесах щодо врегулювання
міжнародних

конфліктів.

Охарактеризовано

окремі

особливості

керування сприйняттям в рамках Мінських угод початку 2015 року в
порівнянні з дискурсивними практиками вищих посадових осіб України та
Російської

Федерації.

Текст:

journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf

http://www.socio-

59.

Газізова О. Кримськотатарське питання в контексті анексії

півострова: регіональний вимір всеукраїнської соборності / Олена
Газізова // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Філос.-політол. студії : зб. наук. пр. –
2017. – Вип. 15. – С. 141-147. – Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп1752815

Розглянуто

проблему

визначення

правового

статусу

кримськотатарського народу як корінного народу України в контексті
державної етнонаціональної політики України. Досліджено сучасний стан
законодавчої бази щодо врегулювання кримськотатарського питання.
60.

Грушко М. В. Воєнні злочини як міжнародні злочини yus

cogens / М. В. Грушко // Актуал. проблеми вітчизн. юриспруденції : наук.
зб. / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2018. – Вип. 1.– С.241244. - Шифр зберігання в Бібліотеці Бп17605-1(2018) Розкрито поняття
і зміст концепції норм yus cogens, порушення норм yus cogens у
міжнародному гуманітарному праві. Проаналізовано воєнні злочини як
міжнародні злочини yus cogens. Приділено увагу судові практиці щодо
порушення норм yus cogens і воєнних злочинів, а також розкрито зв’язок
між цими поняттями

та принципом універсальної юрисдикції. Текст:

http://apnl.dnu.in.ua/1_2018/58.pdf
61.

Кияниця Л. Л. Конфліктогенність міждержавних відносин

на Близькому Сході після «Арабської весни»: сучасний стан та
перспективи розвитку / Л. Л. Кияниця // Вісн. Нац. техн. ун-ту України
”Київ. політехн. ін-т”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. пр. —
Київ, 2017. — № 1/2 (33/34). — С. 43-49. — Шифр зберігання в Бібліотеці
: Бп16898-1/2(33/34). Викладено аналіз основних точок конфліктогенності
в регіоні Близького Сходу після завершення «Арабської весни» та початку
«Арабської зими» як періоду загострення суперечностей між ключовими
групами держав регіону. Наголошено на тому, що поточний стан
близькосхідної
конфліктного

регіональної

системи вказує на

потенціалу.

Текст:

journal.kpi.kiev.ua/archive/2017/1-2/1-2_2017.pdf

її

високий

рівень

http://www.socio-

Статті з періодичних видань
62.
Алєксєєв В. Шестиденна місія українських вертолітників у
горах Сванетії / Володимир Алєксєєв // Нар. армія. — 2018. — 4 жовт.
(№ 40). — С. 16-17. Висвітлено події 25-річної давнини, пов’язані із
проведенням Збройними силами України у жовтні 1993 року унікальної
миротворчої операції під час першого грузинсько-абхазького конфлікту,
коли наші війська врятували життя майже восьми тисячам біженців.
Наведено спогади учасників подій – льотчиків Військово-Повітряних сил
України, які у рекордно стислий термін та за надзвичайно складних умов у
горах Сванетії здійснили рятувальну операцію – першу подібну місію для
молодої

української

держави.

Текст:

http://www.mil.gov.ua/news/2018/10/06/shestidenna-misiya-ukrainskihvertolitnikiv-u-gorah-svanetii/
63.

Дракуліч С. Славенка Дракуліч: ”Немає такої війни, якій

не передувала б концентрована пропаганда” / Славенка Дракуліч //
Український тиждень. - 2018. - № 34. — С. 56-59. Йдеться про те, що
”Тиждень”

поспілкувався

з

відомою

хорватською

письменницею

Славенкою Дракуліч про сприйняття в Європі югославських війн, роль
пропаганди у війні та шляхи примирення після тривалих кровопролитних
протистоянь. Текст: http://tyzhden.ua/Culture/218602
64.

Крапивенко Д. ОБСЄ. Битва Варшавська / Дмитро

Крапивенко // Укр. тиждень. — 2018. — № 37 (14-20 верес.). — С. 4-6.
Йдеться про конференцію Організації з безпеки і співробітництва в
Європі (ОБСЄ) з питань людського виміру, що відбулася у Варшаві.
Розглянуто дії російської делегації та спроби протидії українських
делегатів проявам російської пропаганди. Наголошено, що Україна може
зі свого боку прибрати з нашого інформаційного простору інструменти
ворожої пропаганди. Зауважено, що на сьогодні Україна безболісно
обмежила доступ до російських соцмереж і онлайн-сервісів, трансляції
телеканалів із Російської Федерації. Текст: http://tyzhden.ua/Politics/219634

65.

Президент закликав ООН ввести миротворчу місію на

Донбас // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 2. Надано тези
виступу Президента України Петра Порошенка під час заходу високого
рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в межах участі у 73-й
сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава держави впевнений,
що розгортання багатонаціональної миротворчої операції з повноцінним
мандатом ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення
суверенітету

та

територіальної

цілісності

України

може

бути

визначальним фактором припинення страждань українського народу.
Текст:

https://www.president.gov.ua/news/prezident-zaklikav-oon-vvesti-

mirotvorchu-misiyu-na-donbas-49886
66.

Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну анексію

Криму // Нар. армія. — 2018. — 27 верес. (№ 39). — С. 2. Подано
інформацію щодо зустрічі Президента України Петра Порошенка під час
участі в роботі 73-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зі
спеціальним представником Сполучених Штатів Америки з питань
України Куртом Волкером. Зазначено, що спецпредставник вручив
символічну друковану копію декларації державного секретаря США Майка
Помпео від 25 липня 2018 року, в якій чітко і недвозначно зафіксована
позиція США щодо невизнання незаконної анексії Російською Федерацією
українського Криму. Текст: https://www.president.gov.ua/news/spoluchenishtati-nikoli-ne-viznayut-nezakonnu-aneksiyu-krim-49878
67.

Струтинська В. Глобальний індекс тероризму в сучасному

світі / Віта Струтинська // Надзвич. ситуація+. – 2018. – № 2. — С. 10-15.
Йдеться про комплексне дослідження, яке вимірює рівень терористичної
активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах
стикаються з терористично загрозою. У 2017 році Україна посіла 17-те
місце у світі за рівнем тероризму.
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