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ПЕРЕДМОВА
В ході дослідження актуальних проблем інституту президентства країн світу з
1 по 30 квітня 2019 року було проаналізовано 182 інформаційних повідомлень
зарубіжних інтернет-ЗМІ. З них 112 матеріалів (62%) було розміщено у ЗМІ далекого
зарубіжжя, 70 повідомлень (38%) в інтернет-джерелах близького зарубіжжя (з країнами
Прибалтики включно).
Найбільшу активність у висвітленні окремих аспектів функціонування інституту
президентства

за

кордоном

проявляли

інтернет-ЗМІ

Великобританії

(23%),

Азербайджану (21%) та Німеччини (15%). Серед зарубіжних інформаційних сайтів слід
особливо

виділити

міжнародне

агентство

новин

„Reuters” (21%),

німецький

інформаційно-політичний сайт „Deutsche Welle” (15%) та іспанське газетне видання
„Еl Mundo” (12%).
Аналіз показав, що із наявного загалу матеріалів частіше висвітлюється
діяльність президентів з питань внутрішньої політики (57%), на другій позиції
матеріали, що оцінюють імідж президентів (22%), публікації щодо міжнародної
політики президентів займають третю позицію (21%).
Більшість повідомлень, які розкривають внутрішньополітичну діяльність
президентів, присвячені президентським виборам (30%), стосункам президентів з
парламентом країни (25%), координації президентом діяльності органів виконавчої
влади (10%).
Активність

ЗМІ

щодо

висвітлення

президентських

виборів

зумовлена,

насамперед, ходом підготовки до проведення виборів президента в Казахстані, Латвії
та Литві, а також завершенням виборчої кампанії щодо виборів президента в
Словаччині та Україні. Стосовно відносин президентів з їх парламентами, то слід
відзначити, що дана тематика цікавила журналістів у контексті пропозиції президента
Молдови І. Додона щодо проведення позачергових парламентських виборів. Як
засвідчив аналіз, найбільша кількість матеріалів, які стосуються відносин президента з
органами виконавчої влади, була присвячена К.-Ж. Токаєву, який наразі виконує
обов’язки президента Казахстану, зокрема в контексті його рішення не змінювати
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склад уряду, зобов’язавши його розв’язати великий блок питань, до проведення
президентських виборів у країні.
Матеріали зарубіжних ЗМІ, що оцінюють імідж президентів переважно
стосуються їх внутрішньополітичної діяльності. Лідерами серед президентів, імідж
яких найчастіше висвітлюють інтернет-джерела, стали президенти США. Зокрема,
значна кількість повідомлень присвячена екс-президенту країни Б. Обамі, який брав
участь у роботі Всесвітнього саміту з туризму в Севільї з закликом підтримати
толерантність і мультикультуралізм. За кількістю матеріалів у інтернет-ЗМІ щодо
іміджевих оцінок другу позицію займають екс-президенти Перу А. Гарсія та
П. Кучинський, яких звинуватили в корупції. Імідж президента Бразилії Ж. Болсонару
представлений журналістами в контексті підсумків його роботи за перші 100 днів на
посаді президента країни, протягом яких Ж. Болсонару зарекомендував себе
найгіршим президентом у перші три місяці свого правління.
Серед матеріалів, які торкаються діяльності президентів на міжнародній
політичній арені за період, що досліджується у даному огляді, превалюють матеріали,
що висвітлюють політику країн СНД та Балтії (27%), НАТО (13%), країн Південної
Америки (13%) та питання економічної війни та санкцій (11%).
Інформаційним приводом для підвищеної уваги зарубіжних інтернет-джерел до
проблем НАТО стало затвердження Президентом України Петром Порошенком річної
програми співпраці України і НАТО. Міжнародна діяльність президентів країн
Південної Америки, значною мірою, розглядається у контексті реакції міжнародної
спільноти на заяву новообраного президента Сальвадору Н. Букеле щодо небажання
бачити на своїй інавгурації президентів Гондурасу, Нікарагуа і Венесуели, які, на
думку Н. Букеле, не заслужили того, щоб бути при владі через розбіжності, які існують
в їх адміністраціях.
Активність зарубіжних ЗМІ щодо висвітлення проблем економічної війни та
санаційної політики ряду країн світу зумовлена діяльністю у цій сфері президента
США Д. Трампа, який активно розв’язує світові економічні війни та продовжує режим
санкцій, наразі щодо таких країн як КНДР, Сомалі та Південний Судан.
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Загалом, протягом досліджуваного періоду, більшість публікацій електронних
закордонних ЗМІ, які стосуються інституту президентства, носили нейтральний
характер (46%). Значну частку склали повідомлення з позитивним контекстом (29%) і
25% матеріалів – мали негативну модальність.
Щодо характеру повідомлень про інститут президентства в загальному ракурсі,
то слід сказати, що найчастіше інтернет-джерела використовують нейтральну
тональність, оцінюючи внутрішньополітичну діяльність президентів країн світу (29%).
Здебільшого негативний контекст матеріалів превалює в оцінці іміджу президентів
(18%). Наразі коментарі та відгуки зарубіжних інтернет-ЗМІ щодо інституту
президентства у позитивному ключі спрямовані переважно на висвітлення міжнародної
політики президентів (11%).
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ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТІВ
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Парламент дозволив президенту Єгипту правити країною три терміни
Парламент Єгипту прийняв поправку до Конституції, яка продовжує термін
перебування президента на посаді з чотирьох до шести років. Крім того,
парламентарії проголосували за те, що президент може бути обраним максимум на
три терміни. До цих пір Конституція Єгипту, прийнята в 2014 році, дозволяла
президенту обійняти посаду максимум на два чотирирічні терміни. Зміни в
Конституції означають, що нинішній президент країни, Абдель Фаттах Ас-Сісі,
може керувати Єгиптом до 2030 року. Абдель Фаттах Ас-Сісі став міністром оборони
і віце-прем’єр-міністром після військового перевороту 2013 року, в результаті якого
президент країни Мухаммед Мурсі був відсторонений від влади. Вже тоді він
вважався однією з найважливіших фігур нової влади, неформальним лідером опозиції
мусульманського братства. На президентських виборах 2014 року він набрав 96,9%
голосів. (Rzechpospolita. – 17.04.2019 (https://www.rp.pl/Polityka/190419423-Egipt-Parlamentpozwala-prezydentowi-rzadzic-trzy-kadencje.html))

***
Парламент Єгипту підтримує заходи, які можуть продовжити термін
повноважень президента
Парламент Єгипту схвалив поправки до Конституції, які можуть утримати
президента Абделя Фаттаха Ас-Сісі при владі до 2030 року, хоча вони все ще
повинні бути схвалені на референдумі для вступу в силу. Зміни дозволили б йому
знову балотуватися на третій термін, який триватиме шість років. Критики також
стверджують, що поправки зміцнять роль військових у політичному житті і збільшать
владу президента над судовою системою. Дата референдуму ще не підтверджена, але
Каїр наповнений банерами, які спонукають єгиптян брати участь у референдумі.
Прихильники Ас-Сісі кажуть, що зміни необхідні, щоб дати йому більше часу для
9
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завершення великих проектів розвитку і економічних реформ. Його критики
стверджують, що поправки концентрують більше повноважень в руках лідера,
обвинуваченого правозахисними групами в неухильному придушенні свобод. (Reuters.
– 16.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-egypt-politics-constitution/egypts-parliament-

backs-measures-that-could-extend-sisis-term-idUSKCN1RS1Z7))
***
Парламент

Киргизстану

підтримав

зняття недоторканності

з екс-

президентів
Парламент Киргизстану більшістю голосів підтримав законопроект, що
позбавляє колишніх президентів недоторканності. Проект розглядався в третьому
читанні: „за” висловилися 111 парламентаріїв з 114 зареєстрованих. „Проти”
проголосував один з авторів документа депутат Ісхак Масалієв, оскільки, за його
словами, проект „змінився до невпізнання”. Ініціатори поправок Ісхак Масалієв і
Курманкул Зулушев пропонували прибрати статтю 12 про недоторканність експрезидента, оскільки в Конституції ця норма не прописана, але їхні колеги
запропонували за згодою Жогорку Кенеша позбавляти колишнього главу держави
недоторканності, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності за ті діяння,
які були ним вчинені в період, коли він керував країною. (Fergana. – 05.04.2019
(https://www.fergana.agency/news/106388/))

***
Президент Киргизстану не виконує свої обов’язки
„Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не виконує свої конституційні
обов’язки”, – заявив екс-президент країни, голова СДПК Алмазбек Атамбаєв,
виступаючи перед журналістами після 18 з’їзду партії. Від зазначив, що у
відповідності з 60-ю статтею Конституції, президент повинен забезпечувати єдність
народу і державної влади. „Він зараз не виконує обов’язки. Він нацьковує органи. Ми
в Оші не змогли знайти приміщення і проводили з’їзд вдома у Анвара Артикова.
Згадайте 15-й рік, коли партії могли збиратися, де хотіли. Згадайте 17-й рік, коли
з’їзди проходили на стадіонах. Тобто за півтора року повернулася бакієвська
атмосфера

страху

і

зради”,

–

сказав

екс-президент.

(Knews.

–

06.04.2019
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(https://knews.kg/2019/04/06/prezident-kyrgyzstana-ne-vypolnyaet-svoi-obyazannosti-almazbekatambaev/))

***
Президент

Литви

узаконила

право

громадян

звертатися

до

Конституційного суду
Президент Литви Даля Грибаускайте підписала поправки до Конституції, які
дають громадянам право подавати індивідуальні скарги до Конституційного суду,
повідомляє прес-служба президентського палацу. Поправки дозволять будь-якому
жителю Литви звертатися до Конституційного суду, якщо, на його думку, ухвалені
рішення Сейму, уряду або президента порушують конституційні права і свободи
людини. Однак громадяни зможуть захищати свої інтереси у Конституційному суді
тільки в тому випадку, якщо вони пройшли всі інші інстанції правового захисту.
(Sputnik Литва. – 03.04.2019 (https://lt.sputniknews.ru/society/20190402/8685399/PrezidentLithuania-uzakonila-pravo-grazhdan-obraschatsya-v-Konstitutsionnyy-sud.html))

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
20-річне правління президента Алжиру Абделазіза Бутефліки офіційно
завершилося
Президент

Алжиру

Абделазіз

Бутефліка

офіційно

повідомив

главу

Конституційних зборів про своє рішення скласти свої повноваження президента
країни. Таким чином вже екс-президент майже одразу виконав свою обіцянку. За день
до цього він заявив, що піде у відставку до завершення строку своїх повноважень.
Глава алжирської держави запевнив, що до того часу „вживатиме заходів” задля
гарантування діяльності органів влади „під час перехідного періоду”. Напередодні
сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з
вимогою відставки Абделазіза Бутефліки. На підтримку вимог протестуючих в
Алжирі висловилися представники керівництва армії, а також впливова партія
„Національне демократичне об’єднання”, що входить до правлячої коаліції. Протести
підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA. (Deutsche Welle. – 02.04.2019
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(https://p.dw.com/p/3G7VW))

***
Президент Алжиру оголосив про відставку
В Алжирі президент Абделазіз Бутефліка оголосив, що піде у відставку до
завершення строку його повноважень. Після перших масових протестів Бутефліка
погодився не брати участь у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні
цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін
чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян
країни. Президент Бутефліка очолює Алжир 20 років – він чотири рази обирався
президентом країни. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи
пережив інсульт у 2013-му і рідко з’являвся на публіці. (Deutsche Welle. – 01.04.2019
(https://p.dw.com/p/3G339))

***
Президент Алжиру оголосив про відставку
Президент

Алжиру

Абделазіз

Бутефліка

офіційно

повідомив

главу

Конституційної ради про своє рішення припинити повноваження глави держави. „До
відходу з поста президента Абделазіз Бутефліка збирається прийняти важливі
рішення, які забезпечать стабільність державних інститутів”,

–

йдеться

в

повідомленні. Рішення залишити пост глави держави Абделазіз Бутефліка прийняв в
умовах

сильного

внутрішньополітичного

тиску.

(Зеркало.

–

02.04.2019

(http://zerkalo.az/prezident-alzhira-obyavil-ob-otstavke/))

***
Парламент Алжиру оголосив пост президента вакантним
Парламент Алжиру, який провів розширене спеціальне засідання за участю
представників Народних зборів (нижньої палати) і Ради націй (верхньої палати),
підтвердив, що на підставі 102 статті пост президента країни оголошено вакантним.
Засідання транслював у прямому ефірі телеканал „Ан-Нахар”. За це рішення
проголосувала переважна більшість представників законодавчих зборів. Абделазіз
Бутефліка 2 квітня повідомив главу Конституційного ради про складання
президентських повноважень, скориставшись 102-ю статтею Конституції. Ця стаття,
12
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передбачає, зокрема відставку з найвищої державної посади в разі нездатності
виконувати президентські функції за станом здоров’я.

(Trend.

–

09.04.2019

(https://www.trend.az/world/3043768.html))

***
Екс-президенту Алжиру Ламіну Зеруалю запропонували очолити країну на
перехідний період
Після самоусунення з посади президента Алжиру Абделазіза Бутефліки експрезидент країни Ламін Зеруаль може очолити країну під час перехідного періоду.
Про це повідомив інформаційний портал TSA Algerie. „30 березня генерал-полковник
Мухаммед Медьєн запропонував мені очолити перехідний період в країні після
відставки Абделазіза Бутефліки, – наводить його слова видання. – Він підтвердив, що
цю пропозицію було зроблено за узгодженням з радником президента Саїдом
Бутефлікою”. (Trend. – 01.04.2019 (https://www.trend.az/world/other/3040511.html))
***
Абделькадер Бенсалех приступив до виконання обов’язків президента
Алжиру
Абделькадер Бенсалех, раніше затверджений обома палатами парламенту
Алжиру тимчасовим главою держави, офіційно приступив до виконання обов’язків
президента країни. Бенсалех прибув до будівлі адміністрації президента, де зустрівся
з генеральним секретарем АП Хабба аль-Окбі. Як очікується, він буде очолювати
Алжир не більше 90 днів, протягом яких у країні повинні бути проведені
президентські вибори. При цьому сам він уже не може балотуватися на вищий
державний пост. (Зеркало. – 10.04.2019 (http://zerkalo.az/abdelkader-bensaleh-pristupil-kispolneniyu-obyazannostej-prezidenta-alzhira/))

***
Арабські ЗМІ повідомляють про арешт президента Судану
У столиці Судану тисячі людей вийшли на антиурядові протести 11 квітня.
Військовослужбовці оточили будівлю міністерства оборони країни, повідомляють
очевидці агентству „Reuters”. За їхніми словами, солдати знаходяться на основних
вулицях і мостах Хартума. У свою чергу, державне телебачення заявило, що збройні
13
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сили Судану „незабаром оприлюднять важливу заяву”. На зустрічі командування
армії військові вирішили відсторонити від влади чинного президента Омара альБашира і розпустити уряд, передає арабський телеканал Al-Mayadeen. 75-річний
глава держави перебуває під домашнім арештом. Трохи згодом арабські ЗМІ
поширили інформацію, що аль-Башир подав у відставку. (Deutsche Welle. – 11.04.2019
(https://p.dw.com/p/3GaYH))

***
Військові в Судані перебрали на себе владу й заарештували президента
Військові у Судані перебрали на себе владу, заявив міністр оборони країни
Авад бен Ауф у телезверненні. За його словами, у наступні два роки триватиме
перехідний період під керівництвом військових, після чого мають відбутися вибори.
Чиновник, який є також віце-президентом країни, оголосив про запровадження на три
місяці надзвичайного стану. Він також повідомив, що багаторічний президент країни
Омар аль-Башир був затриманий і перебуває „у безпечному місці”. „Я оголошую
про зміну режиму і про арешт його глави”, – наголосив віце-президент країни. Крім
того, як повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого чиновника у
військових

колах

країни,

прем’єр-міністр

Судану

Мохаммад

Тахір

Айла

заарештований. За цією ж інформацією, арештований також глава правлячої партії
„Національний конгрес” Ахмед Харун та десятки високопоставлених військових
чиновників. (Deutsche Welle. – 11.04.2019 (https://p.dw.com/p/3GcJN))

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ

ІНДОНЕЗІЯ
В Індонезії повторні вибори пройдуть на більш ніж 1,5 тис. виборчих
дільницях
Повторне голосування на виборах президента Індонезії, депутатів парламенту
пройде як мінімум на 1,5 тис. виборчих дільницях Індонезії. Всього ж, згідно з
доповіддю Агентства з нагляду за виборами, порушення були зафіксовані на 2,7 тис.
14
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дільницях у 31 провінції. „Центральна виборча комісія прийняла всі претензії, на
даний момент рішення було прийнято з проведення повторного голосування на 1511
дільницях”, – сказав журналістам керівник відомства Аріф Будіман. За його словами,
„підготовка та проведення можуть зайняти близько 10 днів”. Тим часом всі
порушення носять технічний характер, в тому числі неправильна реєстрація виборців
за місцем проживання, відзначається в повідомленні агентства. (Trend. – 23.04.2019
(https://www.trend.az/world/other/3050631.html))

***
Десятки

мільйонів

індонезійців

проголосували

на

президентських

і

парламентських виборах після кампанії, у якій змагалися за владу поміркований
чинний президент з ультра націоналістичним колишнім генералом, чия риторика на
основі страху попереджала, що країна розвалиться без його керівництва. Дільниці для
голосування закрилися спочатку у східних провінціях, таких як Папуа, після чого
через годину в центральних районах, включаючи Балі, і, нарешті, західних провінціях
і столиці Джакарті. Індонезія, архіпелаг з 17 000 островів і сотнями етнічних груп,
який має три часові зони. Президентська гонка – це вибір між п’ятьма роками
стійкого прогресу, досягнутого під час правління першого президента Індонезії поза
межами еліти Джакарти, Джоко Відодо, або обрання Прабово Субіанто, який був
генералом спеціальних сил в епоху військової диктатури Сухарто. Передвиборчі
опитування послідовно давали велику перевагу Відодо в 20% та його напарника,
консервативного священика Маруфа Аміна, хоча аналітики заявили, що реальність,
ймовірно,

жорсткіша.

(The

Associated

Press.

–

17.04.2019

(https://www.apnews.com/bac297fe66c646529f1602c4efd4b8cf))

***
Вибори в Індонезії: хакери, відмічені бюлетені та фейкові новини
Президент Джоко Відодо виступає фаворитом на президентських виборах.
Розповсюдження декількох відеороликів з десятками тисяч бюлетенів для майбутніх
виборів в Індонезії в сусідній країні Малайзії затьмарило призначення президента.
Виборча комісія Індонезії заявила, що направляє до Малайзії декілька інспекторів,
щоб підтвердити інформацію, що з’явилася в місцевій пресі. ЗМІ стверджували, що
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було виявлено від 40 до 50 тис. бюлетенів, на яких були зроблені відмітки на користь
Відодо або його політичних союзників. Яза Азжара, яка відповідає за контроль за
голосуванням в Малайзії, де проживає майже мільйон індонезійських виборців,
заявила, що знайшла від 10 000 до таких 20 000 бюлетенів. Цей скандал послужив на
користь

опозиційному

кандидату,

колишньому

генералу

Прабово

Субіанто,

підсилюючи його звинувачення проти державного апарату Відодо і тієї ж виборчої
комісії, яку він також звинувачував ще напередодні шахрайства. (El Mundo. –
15.04.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/15/5cb49655fc6c83e97a8b462e.html))

***
Екзит-поли: на виборах в Індонезії лідирує чинний президент
За даними екзит-полів, на виборах президента в Індонезії найбільшу кількість
голосів набирає чинний президент країни Джоко Відодо. Він знову, як і на виборах
2014 року, випереджає свого суперника, індонезійського військового Прабово
Субіанто. Як вказують дані екзит-полів, за Джоко Відодо проголосували близько 55%
індонезійців, а за Прабово Субіанто – 45%. Повідомляється, що перемога 57-річного
Відодо очікувана, адже на це вказували й дані соціологічних опитувань. Експерти вже
назвали голосування в Індонезії „найскладнішими виборами у світі”. Близько 93
мільйонів осіб із 260 мільйонів мешканців країни голосували за президента, депутатів
двопалатного Народного консультативного конгресу, а також за членів регіональних і
місцевих законодавчих органів. (Deutsche Welle. –17.04.2019 (https://p.dw.com/p/3GxTF))
***
Президент Індонезії лідирує в опитуваннях, не дивлячись на звинувачення
у фальсифікації результатів голосування
За п’ять днів до загальних виборів в Індонезії президент Джоко Відодо, як і
раніше, випереджає свого суперника, генерала у відставці Прабово Субіанто,
випередивши його в трьох різних опитуваннях, опублікованих на цьому тижні.
Вибори в третій за величиною демократії в світі є повторенням виборів 2014 року,
коли в більшості опитувань чинний президент так само випереджав конкурента,
обігнавши опонента минулого разу майже на 6%. Три недавніх опитування,
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проведених компаніями Indopolling, Roy Morgan і Saiful Mujani Research and
Consulting (SMRC), показали, що Відодо може отримати від 54% до 57% голосів. Як
показують опитування, проведені в перші тижні квітня, Прабово має від 32% до 37%
голосів. Опитування SMRC показало, що 6,3% виборців ще не визначилися, в
порівнянні з 25% кілька місяців тому. Опозиція оскаржує результати проведених
опитувань, заявивши, що великі явки на її мітинги показали, що вона отримала
набагато сильнішу підтримку. Крім того, там заявили, що вони розкрили порушення
даних мільйонів людей у виборчих списках, і пообіцяли подати в суд або використати
„владу народу”, якщо їх скарги будуть проігноровані. Зазначається, що в Інтернеті
з’явилося кілька відеороликів, що демонструють тисячі бюлетенів для голосування,
упакованих в мішки на складі в сусідній Малайзії, причому багато з них, схоже, вже
були помічені. (Reuters. – 12.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-indonesia-electionsurveys/indonesia-president-leads-in-polls-as-ballot-tampering-accusations-probedidUSKCN1RO1BR))

КАЗАХСТАН
Кандидатів у президенти Казахстану перевірять на 107 психічних
захворювань
Кандидатів на участь в майбутніх виборах президента Казахстану перевірять на
107 психічних захворювань. Фізичні параметри здоров’я враховуватися не будуть.
„Перелік захворювань, що перешкоджають реєстрації кандидата в президенти,
складається з 107 психічних захворювань, проявами яких є значні порушення
інтелекту, пам’яті та уявлення небезпеки як для себе, так і для оточуючих”, –
повідомила віце-міністр охорони здоров’я Лязат Актаєва. (Tengrinews.kz. – 19.04.2019
(https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kandidatov-prezidentyi-kazahstana-proveryat-107psihicheskih-367511/))

***
У Казахстані назвали дату дострокових президентських виборів
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про проведення 9
червня

дострокових

президентських

виборів.

Цьому

передувала

березнева

несподівана відставка багаторічного лідера цієї країни Нурсултана Назарбаєва.
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„Потрібно продовжувати роботу щодо ефективної, успішної реалізації соціальних
програм і стратегії Єлбаси”, – сказав К.-Ж. Токаєв, назвавши Назарбаєва його
конституційним титулом, який перекладається, як „Лідер нації”. „Зробити це можна
тільки шляхом прямого волевиявлення народу на виборах. Як діючий глава держави,
я гарантую, що вибори будуть проведені чесно, відкрито, справедливо!” – додав він.
(Зеркало. – 10.04.2019 (http://zerkalo.az/v-kazahstane-nazvali-datu-dosrochnyh-prezidentskihvyborov/))

***
Як будуть оцінювати знання казахської мови у кандидатів в президенти
У ЦВК Казахстану розповіли, як будуть перевіряти знання казахської мови у
кандидатів у президенти перед майбутніми позачерговими виборами, передає
кореспондент Tengrinews.kz. „Потрібно написати письмове завдання на задану тему
обсягом не більше двох сторінок, вміти читати друкований текст обсягом не більше
трьох сторінок, публічно виступити на задану тему протягом п’ятнадцяти хвилин”, –
повідомила член ЦВК Ляззат Сулеймен. Оцінювати знання буде лінгвістична комісія
– не менше п’яти осіб. Вона ж буде пропонувати теми для завдань. (Tengrinews.kz. –
19.04.2019

(https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/budut-otsenivat-znanie-kazahskogo-

kandidatov-prezidentyi-367519/))

ЛАТВІЯ
Вибори

президента

Латвії:

більшість

правлячої

коаліції

може

проголосувати за Егіла Левітса
Більшість правлячої коаліції може підтримати кандидатуру судді Суду ЄС
Егіла Левітса на посаду президента Латвії. Підтримку його кандидатури раніше вже
висловили національне об’єднання „Visu Latvijai!” – „Тевземей ун Брівібай” / ДННЛ і
Нова консервативна партія. Об’єднання партій „Для розвитку / За!” теж може
висловити підтримку кандидатурі Левітса, свідчить неофіційна інформація, що є у
розпорядженні

агентства

LETA.

(DELFI.

–

03.04.2019

(https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/vybory-prezidenta-latvii-bolshinstvo-pravyaschej-koaliciimozhet-progolosovat-za-levitsa.d?id=50960987&all=true))

ЛИТВА
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Вибори президента в Литві. Хто вже точно потрапить у виборчий
бюлетень
Головна виборча комісія Литви представила результати по шести кандидатах у
президенти Литви, які раніше надали підписи виборців. Головна виборча комісія
затвердила шість кандидатів у президенти. Затверджені списки кандидатів будуть
опубліковані 12 квітня на сайті ДВК. Голова відомства Лаура Матійошайтіте
відзначала, що після перевірки підписів кількість кандидатів може зменшитися:
„Виборці надають не всю інформацію, десь припускаються помилки, плутають,
забувають, іноді та сама людина підписується два рази – в різних листах, якщо
підписи збирають різні люди, або в Інтернеті. В такому випадку обидва підписи
анулюють. Якщо збір підписів був неякісним, то може бути близько 10%
невідповідних

підписів”.

(Baltnews.

–

05.04.2019

(https://baltnews.lt/vilnius_news/20190405/1019014516/Lithuania-vibory-bulletenpopadanie.html))

***
На президентських виборах у Литві 9 кандидатів
Головна виборча комісія оголосила кандидатами в президенти соціалдемократа

Вітяніса-Повіласа

Андрюкайтіса,

філософа

Арвідаса

Юозайтіса,

європарламентарія Валянтінаса Мазуроніса, економіста Гітанаса Науседу, членів
Сейму Міндовга Пуйдокаса і Нагліс Путейкіса, кандидата правлячих „аграріїв”,
прем’єра Саулюса Сквярняліса, кандидата консерваторів – парламентарія Інгріду
Шимон,

главу

Виборчої

акції

поляків

Литви-Союзу

християнських

сімей,

європарламентарія Вальдемара Томашевського. Офіційно вони стануть кандидатами
19 квітня, з цього моменту зможуть користуватися правовою недоторканністю.
(Кurier.lt. – 14.04.2019 (http://www.kurier.lt/na-prezidentskix-vyborax-9-kandidatov/))

ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
У Північній Македонії 5 травня проведено другий тур виборів президента
Вибори президента Північної Македонії пройшли 22 квітня, право голосу мали
трохи більше 1,8 мільйона громадян, які голосували на 3 тисячах 480 дільницях. Явка
склала 41,92%, на кілька відсотків менше, ніж на виборах 2014 року. Другий тур
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виборів президента Північної Македонії відбудеться 5 травня так, як жоден з трьох
кандидатів не набрав більше половини голосів, повідомив голова Державної виборчої
комісії

Олівер

Деркоскі.

(Trend.

–

22.04.2019

(https://www.trend.az/world/europe/3050016.html))

***
У Північній Македонії стартували президентські вибори
У Північній Македонії стартували президентські вибори, які розглядаються як
ключовий тест для уряду після того, як країна змінила назву, щоб покласти край
багаторічній суперечці з сусідньою Грецією. Три професори борються за пост
президента, який здебільшого носить церемоніальний характер. Зокрема, на посаду
президента претендують Гордан Сіляновска Давкова від основної консервативної
опозиційної партії VMRO-DPMNE, Стево Пендаровскі – єдиний кандидат від
правлячих соціал-демократів і 30 невеликих партій, і Блерім Річка, якого підтримують
дві невеликі партії етнічних албанців. Кандидату потрібно набрати 50% плюс один
голос,

щоб

перемогти

в

першому

турі.

(News.am.

–

Чапутова

перемогла

21.04.2019

(https://news.am/rus/news/508424.html))

СЛОВАЧЧИНА
Президентом Словаччини вперше стала жінка
Адвокат

з

ліберальними

поглядами

Зузана

на

президентських виборах в Словаччині. За підсумками другого туру вона випередила
свого опонента – колишнього єврокомісара Мароша Шефчовича. Після обробки
99,46% бюлетенів 45-річна ліволіберальна громадянська активістка набрала 58,37%
голосів. За її противника, 52-річного заступника глави Європейської комісії Мароша
Шефчовича, проголосували 41,62% виборців. Шефковича підтримувала правляча
партія „Смер”, яка домінує в словацькій політиці з 2006 року. В ході передвиборної
кампанії Зузанна Чапутова активно виступала за боротьбу з корупціонерами у владі.
(Informburo.kz. – 01.04.2019 (https://informburo.kz/novosti/prezidentom-slovakii-vpervye-stalazhenshchina-87578.html ))

***
Жінка вперше стане президентом Словаччини
20

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 30 квітня 2019 р.

Адвокат і екоактівістка Зузана Чапутова лідирує на президентських виборах у
Словаччині за попередніми підсумками голосування. У другому турі її підтримали
понад 58% громадян, повідомляє місцеве видання „Dennik N”. За нею йде заступник
голови Єврокомісії Марош Шефчович, який набрав трохи менше 42% голосів. Явка
виборців у другому турі склала менше 42% (у першому турі – майже 49%). Це
найнижчий показник в історії країни. (Зеркало. – 02.04.2019 (http://zerkalo.az/zhenshhinavpervye-stanet-prezidentom-slovakii/))

ТУНІС
92-річний президент Тунісу не буде переобиратися
92-річний президент Тунісу оголосив, що не планує брати участь у виборах, які
очікуються в листопаді цього року, незважаючи на заклики до його переобрання.
Беджи Каїд Ес-Себсі на зустрічі своєї правлячої партії Nidaa Tounes сказав, що хтось
молодший повинен взяти на себе відповідальність. Партія Ес-Себсі закликала його
продовжувати керувати, оскільки за Конституцією він має право балотуватися на
другий термін. Але лідер заявив, що не думає, що він сам буде висуватися, кажучи,
що настав час „відкрити двері для молоді”. Він також закликав свою партію до
припинення ворожнечі з прем’єр-міністром Юсефом Чахедом, який сформував власну
партію. Президентські вибори в Тунісі заплановані на 17 листопада, хоча жодна з
основних політичних партій ще не оголосила свого кандидата. (BBC. – 06.04.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-47842720))

УКРАЇНА
Обравши шоумена, Україна вибрала перезавантаження
Володимиру Зеленському було легко перемогти Петра Порошенка на
виборах, адже українці прагнуть перезавантаження. Новий початок хоча й несе з
собою ризики, але все ж таки вибори є потужним демократичним сигналом, вважає
Бернд Йоганн, керівник української редакції Deutsche Welle. „Передвиборна кампанія
була вкрай поляризованою й велася на дуже особистісному рівні. За таких умов
Володимир Зеленський не залишив Порошенкові жодного шансу. При цьому
Володимир Зеленський послідовно уникав справжніх публічних дебатів. Свої
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політичні уявлення він змалював лише дуже приблизно. Але на концертній сцені та в
соціальних

мережах

прийомами”

–

Володимир
вважає

Зеленський

журналіст.

скористався

(Deutsche

всіма

можливими

–

22.04.2019

Welle.

(https://p.dw.com/p/3HCAP))

***
Україна Володимира Зеленського – надія, народжена гнівом
За підсумками виборів президента Україна встановила відразу кілька рекордів.
Якщо офіційні підсумки другого туру, що відбувся 21 квітня, підтвердять дані екзитполів, шоумен Володимир Зеленський отримає майже три чверті відсотків голосів.
Такого не було за майже 30 років незалежності нинішньої України. При цьому
чинний президент Петро Порошенко програв з відставанням майже в три рази. За
нього

проголосували

близько

25%

виборців.

(Deutsche

Welle.

–

22.04.2019

(https://p.dw.com/p/3HCg5))

***
Володимира Зеленського обрано президентом
Володимир Зеленський у ході президентської кампанії обрав незвичну для
української політики стратегію. Він не критикував своїх суперників і уникав
публічних дискусій, учасники яких часто перетинають всі межі. Він проводив
передвиборну кампанію разом зі своїми друзями з команди „Квартал 95”, відомими
українськими акторами. Вони подорожували містами, зустрічалися з різними
експертами, організовували круглі столи, записували і публікували все онлайн.
Виборча програма Володимира Зеленського під гаслом „Україна моєї мрії” була
створена також онлайн, доповнена всіма зацікавленими. У обговоренні її положень
взяли участь понад 120 тисяч користувачів Інтернету. Мрія „України Володимира
Зеленського” – це країна, де вже немає повідомлень про „роботу в Польщі”, але в
Польщі є оголошення „робота в Україні”. Він хоче повністю позбавити імунітету
Президента, депутатів Верховної Ради і суддів. Він пропонує легалізувати незаконно
придбане майно олігархів, дозволяючи їм зробити, так звані, нульові податкові
декларації, за які вони перерахували б держбюджету 5%. Іншою обіцянкою є нульова
толерантність до хабарників. Програма Володимира Зеленського також передбачає,
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що питання вищої державної важливості вирішуватимуться шляхом референдуму.
Раніше він припускав, що таким чином буде вирішена проблема Донбасу, але він
підкреслив, що жодних поступок Росії робити „неможливо”. (Rzechpospolita. –
21.04.2019

(https://www.rp.pl/Plus-Minus/303079917-Ukraina-Komik-Zelenski-idzie-po-

wladze.html))

***
Володимир Зеленський набирає 73,2% голосів після обробки 85,78%
протоколів
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський лідирує на виборах з
73,2% голосів після обробки 85,78% протоколів, чинного главу держави Петра
Порошенка підтримали 24,46% виборців, відповідні дані оприлюднені на табло
української

Центральної

виборчої

комісії.

(Trend.

–

22.04.2019

(https://www.trend.az/world/other/3049980.html)

***
Німецькомовні ЗМІ: дебати – ризик для Володимира Зеленського
Політичні перипетії в Україні привернули увагу німецької преси передовсім
своєю неординарністю. Дебати з Петром Порошенком можуть стати кінцем шоу
Володимира

Зеленського,

прогнозують

оглядачі.

„Дебати

з

досвідченим

Порошенком становлять ризик для новачка Зеленського. Адже йому доведеться
озвучувати конкретику з актуальних політичних питань, в прямому ефірі мірятися
силами з президентом”, – йдеться у статті Spiegel Online. Газета Der Westen запитує,
чи виправдані очікування, які пов’язують виборці Володимира Зеленського щодо
боротьби з корупцією і щодо деолігархізації. „Ні, – відповідає німецький оглядач. –
Адже самого Володимира Зеленського вважають маріонеткою олігарха Ігоря
Коломойського, який вже не один рік веде війну з Петром Порошенком. (Deutsche
Welle. – 09.04.2019 (https://p.dw.com/p/3GTLQ))

***
Український аналітик: президентство Володимира Зеленського буде дуже
слабким
„Ми не помітили, коли отримали потужний удар зі спини”, – говорить у своєму
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інтерв’ю „Речі Посполита” Олександр Палій, відомий український політолог, який під
час виборчої кампанії був радником штабу Президента Петра Порошенка. Політолог
вважає, що Порошенко програв засобам масової інформації олігархів, які цілодобово
пропагували Володимира Зеленського. На його думку, „це буде дуже слабке
президентство”.

(Rzechpospolita.

–

22.04.2019

(https://www.rp.pl/Polityka/304229968-

Ukrainski-analityk-Prezydentura-Zelenskiego-bedzie-bardzo-slaba.html))

***
ЦВК України закликала кандидатів-лідерів готуватися до другого туру
президентських виборів
Центральна виборча комісія закликала кандидатів-лідерів готуватися до
другого туру президентських виборів. Заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив,
що „очевидно, буде другий тур”. „Тому перед ЦВК зараз стоїть дуже амбітне
наступне завдання з огляду на дуже короткий часовий проміжок між підведенням
остаточних результатів і підписанням ЦВК протоколу про призначення повторного
голосування на 21 квітня”, – заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Радченко, в свою
чергу, підкреслив, що суб’єктам виборчого процесу вже слід починати готуватися до
повторного голосування, адже окружні і дільничні виборчі комісії будуть сформовані
заново. „Обидва кандидати матимуть право на рівну частку представництва в
комісіях”,

–

підкреслив

заступник

голови

ЦВК.

(Knews.

–

06.04.2019

(https://knews.kg/2019/04/01/tsik-ukrainy-prizvala-liderov-kandidatov-gotovitsya-ko-vtoromuturu-prezidentskih-vyborov/))

***
ЦВК України офіційно оголосила про другий тур виборів президента
Центральна виборча комісія України офіційно оголосила, що країну чекає
другий тур виборів президента. Жоден з учасників виборів вже не зможе набрати
понад 50% голосів у першому турі, тому два кандидата з найвищими результатами
продовжать боротьбу у другому турі. „Я звертаю увагу, що буде другий тур, перед
ЦВК стоїть дуже амбіційне завдання, тому що часовий відрізок, який є між
підведенням остаточних результатів і підписанням ЦВК протоколу призначення
голосування 21 квітня по другому туру – дуже і дуже короткий”, – повідомила на
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Сліпачук.

(DELFI.

–

03.04.2019

(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/cik-ukrainy-oficialno-obyavil-o-vtorom-ture-vyborovprezidenta.d?id=50955527))

***
„Я всіх почув”: чи встигне Петро Порошенко до другого туру виконати
дані обіцянки
Перед другим туром виборів Президента України чинний глава держави Петро
Порошенко, який у першому турі здобув лише близько 16% голосів і майже вдвічі
поступився шоумену Володимиру Зеленському, заявив: „Я всіх почув. І тих, хто
голосував за мене, і тих, хто підтримував інших кандидатів. Зробив висновки!”. Він
запросив на зустріч громадських активістів. За словами учасників зустрічі, він
пообіцяв їм, що найближчим часом подасть до Верховної Ради законопроекти про
перезавантаження

Спеціалізованої

антикорупційної

прокуратури

(САП)

та

Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК). Крім того, він підтримав
ідею реформувати Службу безпеки України (СБУ), зокрема щодо позбавлення цього
органу функцій розслідувань економічних злочинів. А також – пообіцяв здійснити
кілька гучних кадрових відставок. Зокрема, Петро Порошенко пообіцяв звільнити з
посади заступника голови СБУ Павла Демчину та заступника керівника Служби
зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Розслідування українських журналістів
показали, що вони начебто причетні до корупційних схем. (Deutsche Welle. – 09.04.2019
(https://p.dw.com/p/3GUgA))

***
Яким буде другий тур президентських виборів в Україні
31 березня в Україні відбулися президентські вибори. Їх відмінною рисою стала
рекордна кількість кандидатів: на пост глави держави претендували відразу 39
кандидатів. Тим часом жодному з них не вдалося набрати більше 50% голосів для
перемоги в першому турі, тому 21 квітня відбудеться другий тур. Глава Комітету
виборців України, політолог Олексій Кошель вважає, що в обох претендентів на пост
глави держави є слабкі місця, над якими потрібно працювати. (Синьхуа. – 06.04.2019
(http://russian.news.cn/2019-04/06/c_137955097.htm))
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АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
Глава адміністрації президента Грузії залишає свою посаду
Глава адміністрації президента Грузії Лаша Жванія залишає свій пост. Як він
написав у соціальній мережі „Фейсбук”, він залишить посаду глави адміністрації
президента з 1-го травня. За його словами, він звернувся до президента Саломе
Зурабішвілі з проханням про відставку в березні. „У березні я звернувся до обраного
президента і головнокомандувачау, щоб відповідно на її розсуд, у вигідний для неї
час звільнити мене з посади глави адміністрації президента”, – пише Лаша Жванія і
заявляє,

що

продовжить

роботу

в

патріархії.

(Trend.

–

19.04.2019

(https://www.trend.az/scaucasus/georgia/3049410.html))

***
Президент Ірландії призначив сім членів Державної Ради
Президент Ірландії Майкл Д. Гіґґінс оголосив про сім нових призначень в
Державну раду. Власне Державна рада встановлюється Конституцією Ірландії. Серед
нових призначень є активіст з прав людини, доктор Сінді Джойс, який нещодавно
став першим із своєї громади в Ірландії, отримавши докторську ступінь. Також
включена активістка щодо справ людей з інвалідністю Сінеад Берк, яка була названа
британським Vogue однією з 25 найвпливовіших жінок у 2018 році. Сім нових членів
працюватимуть радниками президента під час другого терміну. Вони мають
повноваження тимчасово виконувати обов’язки президента, якщо вони не можуть
бути здійснені ні президентом, ні президентською комісією. (BBC. – 04.04.2019
(https://www.bbc.com/news/world-europe-47821608))

ПРЕЗИДЕНТ І ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Виступ президента Білорусі перед парламентом
Традиційне послання президента до народу і парламенту було присвячене
програмних питань розвитку країни. Олександр Лукашенко очікувано висловився
про дату виборів, новий проект Конституції, розставив пріоритети в економіці,
сільському господарстві та регіонах, торкнувся питання демографії, освіти і спорту.
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(Tut bay. – 19.04.2019 (https://news.tut.by/culture/634611.html))

***
Щогодини президентства Ніколаса Мадуро – це роки реконструкції
„Припинення узурпації, перехідного уряду і вільні вибори” – це „дорожня
карта” президента, відповідального за Венесуелу, Хуана Гуайдо, який був
приведений до присяги на відкритій раді 23 січня. Хоча Ніколас Мадуро досі не
покинув свій пост, глава Національних зборів Венесуели продовжує свої зусилля.
Одним з опонентів, які працюють над цією зміною в Венесуелі, є депутат партії
Primero Justicia і президент Комісії в Національних зборах, відповідальної за розробку
Статуту для перехідного періоду, Хуан Мігель Матеус. „Щогодини, коли Ніколас
Мадуро перебуває при владі, – це роки реконструкції”, – пояснив у Мадриді
законодавець штату Карабобо в ході дискусії, організованої Фондом Конрада
Аденауера.

Матеус

підкреслив

серйозність

ситуації,

в

якій

знаходиться

латиноамериканська країна, і руйнівні наслідки для країни через перебування „сина
Чавеса” при владі. „Ми не знаємо, коли піде Мадуро”, – сказав депутат. „Перехід не
оголошений”, – підкреслив він, охарактеризувавши цей етап як „посткомуністичний”
і

„постгангстерський”.

(El

Mundo.

–

08.04.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/08/5cab6fb521efa0755b8b469d.html))

***
Ігор Додон: імовірність дострокових виборів становить 70%
На думку Ігоря Додона, дострокові парламентські вибори пройдуть, швидше
за все, восени, у вересні-жовтні. За його словами, ймовірність виборів збільшилася і
становить 70%. „Якщо блок ACUM не розвине своє почуття самооборони і не вийде
на контакт з ПСРМ, не прийме пропозицію соціалістів, тоді пройдуть дострокові
парламентські вибори”, – заявив глава держави в ефірі одного з вітчизняних
телеканалів. Президент зазначив, що якщо до 21 червня не буде обраний спікер
парламенту, а значить, парламент не зможе прийняти жодного закону, йому
доведеться звернутися до Конституційного суду з приводу розпуску законодавчого
органу. Президент підкреслив, що в середині липня він зможе підписати указ про
розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів. (Bloknot. – 13.04.2019
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(http://bloknot-moldova.md/news/veroyatnost-dosrochnykh-vyborov-sostavlyaet-70-igo1089818?sphrase_id=776700))

***
Ігор Додон: я відмовлюся підтримати уряд, створений сумнівними
методами
Ігор Додон спробував передбачити найбільш ймовірні сценарії розвитку подій
на політичній арені Молдови. Зокрема, він сказав: „Намітилося чотири сценарії.
Перший – соціалісти створюють правлячу більшість c проєвропейським правим
блоком ACUM, якому вони першими запропонували почати переговори, а ті
відмовилися. Другий сценарій – соціалісти формують правлячу більшість з
демократами. Третій сценарій – переговори провалюються, і правляча Демпартія
створює міноритарний уряд, який забезпечать голоси депутатів-«перебіжчиків”, і
продовжить керувати країною, як і раніше. Думаю, Захід схвалить таку владу в
Молдові. Як президент, я відмовлюся підтримати уряд, створений сумнівними
методами. Як і раніше, вони будуть шукати спосіб обійти главу держави через
підконтрольний їм Конституційний суд. Створений таким чином уряд продовжить
проводити антиросійську політику, і тоді соціалісти будуть змушені виводити своїх
прихильників на протести. І без того напружена ситуація в країні загостриться. І
четвертий варіант – розпуск парламенту і дострокові вибори. У ситуації, що склалася,
мені

він

здається

найреальнішим”.

(Bloknot.

–

07.04.2019

(http://bloknot-

moldova.md/news/ya-otkazhus-podderzhat-pravitelstvo-sozdannoe-somn1087597?sphrase_id=776700))

***
Ігор Додон: президент своє завдання виконав
Президент Молдови Ігор Додон вважає, що інститут глави держави виконав
свою місію, створивши майданчик для консультацій по створенню парламентської
більшості, і подальші рішення повинні приймати самі партії, без втручання з боку
президента. Про це Додон заявив на прес-конференції за підсумками другого раунду
консультацій, що відбулися в адміністрації президента РМ, в яких брали участь
представники Партії соціалістів і Демократичної партії. „З того, що я побачив, можу
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сказати, що існують певні політичні розбіжності між учасниками переговорів.
Наскільки я зрозумів, вони продовжать консультації всередині кожної партії і
вирішать, що робити далі”, – сказав Ігор Додон. (Sputnik Молдова. – 03.04.2019
(https://ru.sputnik.md/politics/20190402/25361750/igor-dodon-prezident-svoyu-zadachu-vypolnildalshe-budut-reshat-partii.html))

***
Депутати передумали і погодилися з президентом щодо питань інвестицій
та приватизації
Президент Білорусі повернув до парламенту проект змін до законів про
інвестиції і приватизації, за які ще в минулому році голосували одноголосно. І
депутати з його запереченнями погодилися. Закони були прийняті в двох читаннях в
минулому році, розповів депутат Владислав Шепов. Однак 5 лютого на нараді
Олександр Лукашенко висловив заперечення, які стосувалися „порядку компенсації
націоналізованого майна”, „більш чіткого визначення в законі про приватизацію
державного майна і перетворення державних унітарних підприємств у акціонерні
товариства, початкової ціни продажу об’єктів приватизації”, а також „недоцільність
скорочення строків позовної давності по приватизаційних операціях”. 20 лютого
закони повернули назад у парламент не підписаними. „Депутати розглянули
заперечення і погодилися з висловленими главою держави підходами”, – сказав
Владислав Щепов. За його словами, комісія з економічної політики вирішила
доопрацювати

документи.

(TUT

BY.

–

11.04.2019

(https://news.tut.by/economics/633402.html))

***
Президент Туреччини обговорить з лідером націоналістичного руху
підсумки муніципальних виборів
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і лідер Партії націоналістичного
руху Туреччини Девлет Бахчелі обговорять підсумки муніципальних виборів в країні.
Повідомляється,

що

це

перша

зустріч

між

главою

держави

і

лідером

націоналістичного руху після підведення підсумків виборів у Туреччині. На зустрічі,
в тому числі, очікується обговорення питання скасування підсумків виборів у
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(Trend.

–

10.04.2019

(https://www.trend.az/world/turkey/3044206.html))

***
Опозиційний кандидат переміг у Стамбулі
Кандидат від головної опозиційної Республіканської народної партії (РНП) у
великому місті Туреччини – Стамбулі на виборах випередив у підрахунку голосів
кандидата від правлячої Партії справедливості та розвитку (АКР) президента
Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, заявив глава Вищої виборчої комісії країни.
Сади Гувен повідомив журналістам, що у Екрема Імамоглу з НРП було 4 159 650
голосів, а у Біналі Йилдирима з АКР – 4 131 761 голос. Він не уточнив, який відсоток
голосів був підрахований. Раніше Ердоган, схоже, прийняв поразку в Стамбулі.
(Reuters. – 01.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-turkey-election-istanbul/oppositioncandidate-ahead-in-istanbul-turkish-election-board-idUSKCN1RD1LK))

***
Палата представників США подала позов проти Дональда Трампа через
стіну
Палата представників США подала позов до суду округу Колумбія проти
запровадження президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану в
країні, до якого він вдався, щоб отримати в обхід Конгресу фінансування на
будівництво муру на кордоні з Мексикою. Про це повідомляється на сайті спікера
нижньої

палати

Конгресу

США

Ненсі

Пелосі.

„Адміністрація

знехтувала

основоположним принципом поділу влади та узурпувала законодавчу владу, якою
згідно з Конституцією наділений Конгрес”, – йдеться в тексті позову. 20 штатів США
подали в суд Каліфорнії спільне клопотання з вимогою накласти попередню судову
заборону на використання Трампом коштів для зведення муру на кордоні доти, доки
не буде розглянуто їхній колективний позов. (Deutsche Welle. – 06.04.2019
(https://p.dw.com/p/3GO3l))

***
Президент Ізраїлю розпочинає консультації щодо призначення прем’єрміністра
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Президент Ізраїлю після виборів розпочав консультації з політичними
партіями, які потрапили в Кнесет, щоб доручити формування уряду тим, у кого
найкращі шанси заручитися підтримкою парламентської більшості. Висунення
прем’єр-міністра Бенджаміна Нетаньяху здавалося практично безсумнівним після
того, як його лівий „Ликуд” завоював найбільшу кількість парламентських місць у
голосуванні, а його найближчий суперник, Бенні Гантц з синьо-білої центристської
партії, визнав поразку. Президент Реувен Рівлін заявив, що оголосить свій вибір
після зустрічі з усіма партіями, які отримали місця в Кнесеті, що налічує 120 членів.
Згідно із ізраїльським законом, після консультацій із сторонами президент вибирає
законодавця, який, на його думку, має найкращі шанси сформувати уряд,
делегувавши йому 28 днів з можливим двотижневим продовженням, для виконання
цього завдання. Нетаньяху заявив, що має намір побудувати коаліцію з п’ятьма
ультраправими, правими і

ультра-православними

єврейськими партіями для

досягнення більшості. (Reuters. – 15.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-israelpolitics/israels-president-starts-consultations-on-prime-minister-nomination-idUSKCN1RR0O0))

***
У Біньяміна Нетаньяху більше шансів на формування уряду
У чинного прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху більше шансів на
формування уряду. Про це сказав „Trend” генеральний директор міжнародної
асоціації Ізраїль-Азербайджан („Азіз”) Лев Співак, коментуючи парламентські вибори
в Ізраїлі. За словами Співака, згідно із законами Ізраїлю, якщо жодна партія за
підсумком виборів не набере абсолютну більшість голосів (61 мандат), то президент
країни доручає одній з партій, яка набрала найбільшу кількість голосів, сформувати
уряд. Він зазначив, що в найближчі дні президент Ізраїлю Реувен Рівлін буде
консультуватися з головами партій, що пройшли в Кнесет (парламент). (Trend. –
10.04.2019 (https://www.trend.az/world/israel/3044414.html))

***
Звернення президента Естонії щодо формування уряду
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Президент Естонії Керсті Кальюлайд звернулася до лідера партії „Центр” Юрі
Ратаса, щоб сформувати новий уряд – крок, який, ймовірно, вперше приведе
ультраправу партію до уряду. „Тепер завданням Юрі Ратаса є формування уряду,
який в цілому, і кожен член якого окремо, буде шанувати нашу Конституцію і
цінності, які є в нашій Конституції”, – сказала у заяві президент. Парламент Естонії
відхилив ухвалення лідера правоцентристської партії „Реформи” Каї Каллас на посаду
прем’єр-міністра. Каллас отримала 45 голосів тоді, як було необхідно набрати 51
голос для того, щоб сформувати уряд і стати першою жінкою прем’єр-міністром.
Колишній прем’єр-міністр Ратас заблокував шлях „Реформам” до влади, погодившись
на несподівану коаліцію між його лівоцентристським „Центром”, консервативною
партією „Батьківщина” і ультраправою ЕКРЕ, надавши трьом партіям більшість у
парламенті.

(Reuters.

–

16.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-estonia-politics-

government/estonia-president-turns-to-ratas-to-form-a-government-idUSKCN1RS1LB))

***
Президент Мальдівських островів сподівається, що обрана більшість на
виборах займеться угодами з Китаєм
Незабаром на Мальдівах відбудуться парламентські вибори, на яких президент
Ібрагім Мохамед Соліх шукає більшість для своєї партії щодо розслідування боргів
перед Китаєм, які, як він побоюється, можуть досягти 3 мільярдів доларів і ризикують
втопити економіку країни. З тих пір як у вересні він змістив прокитайського лідера
Абдулу Яміна, Мальдівська демократична партія (МДП) Соліха, правляча, наразі в
коаліції з трьома іншими партіями, попереджає, що будівельний бум залишив
величезні борги китайським кредиторам. Мальдівські острови, тропічний архіпелаг в
Індійському океані з населенням близько 260 000 чоловік, виявилися втягнутими в
битву за вплив між Індією і Китаєм, який вклав мільйони доларів під час правління
Яміна в рамках свого плану „Пояси і шляхи”. МДП зобов’язалася розслідувати
інфраструктурні проекти і визначити справжній борг островів перед Китаєм, який
може

скласти

до

3

мільярдів

доларів.

(Reuters.

–

04.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-maldives-politics/maldives-president-hoping-for-electionmajority-to-probe-china-deals-idUSKCN1RG2FG))
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***
Президент Мексики підштовхує Конгрес до прийняття трудового закону
Мексиканські законодавці повинні прийняти законопроект про захист прав
трудящих, узгоджений в ході переговорів щодо торговельного пакту про заміну угоди
NAFTA, заявив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор після тиску з боку
спікера палати представників США Ненсі Пелосі про прискорення прийняття
законодавства. Лопес Обрадор, який зустрічався із законодавцями США, заявив, що
хоче, щоб у Сполучених Штатів був мотив відновити переговори по пакту, який був
згорнутий в минулому році. „Ми сказали законодавцям, які є незалежними і
автономними, що трудова реформа повинна проходити відповідно до угод,
встановлених в пакті”, – заявив Лопес Обрадор. Раніше Пелосі заявила, що палата
представників США не може прийняти торгову угоду, відому як USMCA, до тих пір,
поки Мексика не прийме закон про захист працівників. Члени комітету з праці в
Конгресі Мексики заявили, що до кінця цього місяця вони планують прийняти закон,
який полегшить трудящим створення незалежних профспілок. (Reuters. – 04.04.2019
(https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-usmca-mexico/mexico-president-pushes-congressto-pass-labor-law-after-pelosi-trade-warning-idUSKCN1RG1SN))

***
Спікера парламенту Венесуели Хуана Гуайдо позбавили депутатської
недоторканності
Національні установчі збори Венесуели, лояльні президенту Ніколасу Мадуро,
позбавили лідера опозиції, спікера парламенту Хуана Гуайдо депутатської
недоторканності. Про це заявив голова асамблеї Діосдадо Кабельо. Це рішення
офіційно дозволяє переслідування Хуана Гуайдо, зазначив він. Юрист Хосе Аро
назвав дії Національного установчих зборів „конституційним шахрайством”, оскільки
воно позбавило Гуайдо недоторканності без схвалення парламенту, який, наразі
контролюється

опозицією.

(Эхо

Кавказа.

–

03.04.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29858273.html))

***
Дональд Трамп наклав вето на рішення припинити участь США у війні в
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Ємені
Дональд Трамп наклав вето на прийняту Конгресом резолюцію про
припинення військової допомоги США у війні Саудівської Аравії в Ємені. Вето –
друге за президентства Трампа – очікувалось, і Конгресу не вистачає голосів, щоб
відкинути його. Прийняття резолюції щодо військової допомоги державам раніше
ніколи не використовувалось та розглядалося як віха для законодавців, які знову
продемонстрували готовність затвердити свої військові повноваження після того, як
вони десятиліттями атрофувалися при президентах обох партій. „Ця резолюція є
непотрібною, небезпечною спробою послабити мої конституційні повноваження,
ставлячи під загрозу життя американських громадян і відважних військовослужбовців
як сьогодні, так і в майбутньому”, – зазначив Дональд Трамп. (The Associated Press. –
17.04.2019 (https://www.apnews.com/1b17cee217b344d8a3a03642139fb606))

***
У Киргизстані члени руху „СДПК без Атамбаєва” вибрали нового лідера
правлячої партії
У Бішкеку пройшов з’їзд руху „СДПК без Атамбаєва”, що відколовся від
Соціал-демократичної партії Киргизстану. У ньому взяли участь близько 300 осіб.
Учасники з’їзду обрали нового лідера і змінили статут СДПК. Розкол в лавах соціалдемократів стався через суперечки навколо фігури Алмазбека Атамбаєва. Брат
чинного президента Киргизстану, екс-спікер Жогорку Кенеша Асилбек Жеенбеков
вийшов зі складу СДПК, заявивши, що партія „обслуговує інтереси однієї людини”.
„На жаль, сьогодні СДПК через внутрішні інтриги не може виконувати роботу. Є
спроби втягнути і мене в ці інтриги. Партія просуває не парламентську демократію, а
інтереси однієї людини. Настала диктатура однієї людини. Глава партії приписує собі
всі заслуги. Але робота партії – це праця не тільки однієї людини. Президент
Сооронбай Жеенбеков, лідер фракції Іса Шейшенкуловіч та інші соціал-демократи
внесли великий вклад в її розвиток. За кризу в партії відповідає її лідер. Офіційно
заявляю про рішення вийти з СДПК”, – цитує Асилбека Жеенбекова видання.
(Informburo.kz. – 01.04.2019 (https://informburo.kz/novosti/v-kyrgyzstane-chleny-dvizheniyasdpk-bez-atambaeva-vybrali-novogo-lidera-pravyashchey-partii-87758.html))
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ПРЕЗИДЕНТ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент Чехії призначить нових міністрів
Президент Чехії Мілош Земан призначить на посаду нового міністра
промисловості Карела Хавлічека, голову асоціації малого бізнесу та заступника
начальника урядової ради з питань науки і досліджень. Президент також призначить
адвоката Володимира Кремліка новим міністром транспорту, замінивши Дана Тока,
який подав у відставку після перебування на цій посаді понад чотирьох років, що є
рекордним терміном. Основними завданнями Хавлічека буде регулювання ринку
телекомунікацій та підготовка проекту для збільшення потужностей ядерної
енергетики країн Європейського Союзу. Обидва міністерства знаходяться під
контролем „АНО” – партії прем’єр-міністра Андрія Бабіша, яка очолює коаліційний
уряд.

(Reuters.

–

15.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-czech-government-

ministers/czech-president-to-appoint-new-ministers-on-april-30-idUSKCN1RR1IB))

***
В Алжирі сформували новий уряд
Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка призначив новий тимчасовий уряд
країни. Глава держави залишив на посаді начальника штабу армії і заступника
міністра оборони Ахмеда Гаїда Салаха, незважаючи на те, що він публічно закликав
главу держави піти у відставку через стан здоров’я й оголосити дострокові
президентські вибори. При цьому сам Бутефліка зберіг свою посаду міністра оборони.
Оголошуючи про новий кабінет, державне телебачення Алжиру повідомило, що
Бутефліка призначив главу Центрального банку Мухаммеда Лукала міністром
фінансів,

міністром

енергетики.

(Trend.

–

01.04.2019

(https://www.trend.az/world/arab/3039488.html))

***
Дональд Трамп зосереджений на кордоні
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Міністр внутрішньої безпеки США Кірстен Нільсен подала у відставку на тлі
зростаючого невдоволення президента Дональда Трампа з приводу кількості сімей в
Центральній Америці, що перетинають південний кордон. Трамп оголосив у Твіттері,
що комісар митниці та охорони кордонів США Кевін Макалінан займе пост
виконуючого обов’язки глави департаменту. Макалінан – прикордонник, якого
поважають члени Конгресу і адміністрація. Рішення призначити на цю посаду
високопоставленого співробітника імміграційної служби відображає пріоритет
Трампа для великого департаменту, створеного для боротьби з тероризмом після
терактів 11 вересня. „Я вирішила, що мені пора відійти в сторону”, – написала
Нільсен в своєму листі про відставку. „Я сподіваюся, що наступний секретар отримає
підтримку Конгресу і судів у встановленні законів, які перешкоджали нашій здатності
повністю захищати кордони Америки і сприяли розбіжностям в дискурсі нашої
країни”.

(The

Associated

Press.

–

08.04.2019

(https://www.apnews.com/88d0c24ce4504a5fb31a0f09dca7fc89))

***
Чому литовському прем’єру порадили не нападати на президента
Професор університету ім. Вітаутаса Великого Лаурінас Белінас вважає, що під
час президентської кампанії литовського прем’єра Саулюса Скверняліса будуть
нападки на президента Далю Грибаускайте. „Я думаю, що ці 100 днів будуть
періодом напружених стосунків з прем’єр-міністром, оскільки він є кандидатом в
президенти, представляє себе як альтернативу, своєрідне дзеркало президента. Коли
знаєш особливості його характеру, залишається припускати, що він буде атакувати
президента з різних питань, нюансам, буде напруга”, – цитує видання Белінаса.
(Baltnews.

–

05.04.2019

(https://baltnews.lt/vilnius_news/20190404/1019011744/Lithuania-

premier-prezident-napadenie-priganie.html))

***
Родріго Дутерте наказав переглянути урядові контракти, гарантуючи, що
вони є справедливими для філіппінців
Президент Філіппін Родріго Дутерте наказав переглянути всі урядові
контракти з компаніями та іншими країнами, щоб переконатися, що вони є
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справедливими для філіппінців, заявив його представник. Під час огляду буде
„визначено, чи існують у контракті обтяжливі положення, які б поставили
філіппінських людей в невигідне становище або сприяли порушенню конституції”, –
заявив прес-секретар Сальвадор Панело на черговій прес-конференції. Наразі
незрозуміло саме скільки контрактів буде піддано перевірці, або який загальний обсяг
таких розслідувань, що буде здійснюватися Управлінням Генерального адвоката і
секретарем Департаменту юстиції. Міністр юстиції Менардо Геверара сказав, що в
огляді будуть визначені пріоритети, так званих, концесійних угод, або угод між
урядом і приватними компаніями, щодо комунальних послуг та контрактів на
іноземні кредити. „Якщо уряд виявить обтяжливі положення у цих угодах, вони
можуть або бути переоформлені, або припинені”, – заявив Геверара. (Reuters. –
02.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte/duterte-orders-review-of-

government-contracts-to-ensure-theyre-fair-to-filipinos-idUSKCN1RE0A4))

***
Касим-Жомарт Токаєв дав казахській пресі перше інтерв’ю на посаді
президента
Касим-Жомарт

Токаєв

дав

перше

інтерв’ю

з

моменту

прийняття

президентських повноважень. Глава держави відповів на запитання головних
редакторів республіканських газет Egemen Qazaqstan і Aıqyn Дархана Кидиралі й
Нурторе Жусіпа. Президента запитали про новий склад уряду, чи очікуються ще
призначення і як він підходить до питання відбору кадрів. „Якщо змінюється
президент, не обов’язково повинен змінюватися і уряд, – відповів глава держави. –
Уряд був сформований нещодавно, треба буде розв’язати великий блок питань,
міністри отримали конкретні доручення. Є ще сезонні питання – паводок, посівна
кампанія. Тому я не бачу необхідності зараз змінювати уряд. Але робота окремих
членів Кабінету міністрів буде оцінюватися за результатами”, – заявив президент.
(Informburo.kz. – 02.04.2019 (https://informburo.kz/novosti/kasym-zhomart-tokaev-dal-intervyukazahskoy-presse-i-otvetil-na-16-vazhnyh-voprosov.html))

***
Ніколас Мадуро відновив міністерство науки і технологій Венесуели
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про відновлення Міністерства
науки і технологій як окремого відомства, главою якого стане Фредді Кларет Бріто
Маестро. „Я прийняв рішення відновити Міністерство науки і технології, яке
адміністративно було однією одиницею з Міністерством освіти, науки і технологій”, –
cказав президент у зверненні до нації, переданого венесуельськими телеканалами в
прямому ефірі. (Trend. – 01.04.2019 (https://www.trend.az/world/other/3040072.html))
***
Політолог Данияр Ашімбаєв прокоментував кадрову політику нового
глави Казахстану Касим-Жомарта Токаєва
Політолог Данияр Ашімбаєв заявив в першому інтерв’ю казахстанським ЗМІ,
що не бачить необхідності в зміні уряду. „Часу на „розкрутку” немає. Йти на вибори,
не маючи будь-яких результатів, сенсу немає. Касим-Жомарту Токаєву зараз
важливо займатися не розстановкою кадрів, а показати всім, що він не „тимчасово
виконуючий обов’язки президента” в очікуванні якогось гіпотетичного другого
наступника, а повноцінний президент”, – розповів Ашімбаєв. (Sputnik Таджикистан. –
03.04.2019

(https://tj.sputniknews.ru/radio/20190403/1028601168/politolog-reshenii-tokaev-ne-

menyat-kabmin.html))

***
Президент Литви призначила нового міністра навколишнього середовища
Президент Литви Даля Грибаускайте призначила міністром навколишнього
середовища Кястутіса Мажейкю, повідомляє прес-служба президентського палацу.
Попереднього міністра Кястутіса Навіцкаса звільнили з поста 7 грудня 2018 року,
оскільки глава литовського Кабміну Саулюс Скверняліс порахував, що відомству
необхідний „новий імпульс” для реформ. Тимчасово виконуючим обов’язки став
міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас. На початку лютого Даля Грибаускайте
відхилила кандидатуру Ірми Гуджюнайте на пост міністра навколишнього
середовища,

запропоновану

прем’єром

Литви.

(Sputnik

Литва.

–

03.04.2019

(https://lt.sputniknews.ru/politics/20190403/8691402/Prezident-Litvy-naznachila-novogoministra-okruzhayuschey-sredy.html))

***
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освіти,

шукаючи

нового

консенсусу
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що він
заморозить реформу освіти, прийняту його попередником, щоб можна було досягти
консенсусу щодо нового закону, що сприятиме підтримці профспілкової фракції
вчителів, яка витратила місяці вимагаючи її скасування. Лопес Обрадор сказав, що він
наказує міністерствам освіти, внутрішніх справ та фінансів призупинити дію закону,
прийнятого урядом його попередника Енріке Пенья Ньєто, у той час як переговори
тривають у пошуках нових заходів, які будуть „прийняті всіма”. Оголошення,
зроблене на регулярній ранковій прес-конференції Лопеса Обрадора, може призвести
до певних ризиків для президента, оскільки деякі опитування показують, що існуюча
реформа

має

значну

громадську

підтримку.

(Reuters.

–

16.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-mexico-education/mexican-president-to-freeze-educationreform-seek-new-consensus-idUSKCN1RS1XL))

***
Соціалісти позначили свою позицію щодо політичної ситуації в Молдові
Партія соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) підтвердила необхідність
пошуку рішень щодо формування влади в країні в інтересах держави і населення.
Однак, якщо найближчим часом не вдасться знайти компроміс, то ПСРМ не бачить
іншого виходу з ситуації, що склалася, крім організації та проведення дострокових
парламентських виборів. Виконавчий комітет партії прийняв до відома останні
політичні

події

в

країні.

Зокрема,

обговорювалося

запрошення

з

боку

політформування і відмова блоку ACUM від участі в діалозі з подолання політичної
кризи, консультації політичних сил з президентом Ігорем Додоном як в
двосторонньому, так і в широкому форматі. (Sputnik Молдова. – 03.04.2019
(https://ru.sputnik.md/politics/20190403/25375220/sotsialisty-oboznachili-svoyu-pozitsiyupoliticheskaia-situatsia-moldova.html))

ПРЕЗИДЕНТ І СУДОВА ВЛАДА
Ільхам Алієв підвищує авторитет судів
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Новий реформаторський курс президента Азербайджана Ільхама Алієва
торкнувся і судово-правової системи. І це закономірне і логічне продовження
розпочатих після президентських виборів 2018 року економічних і соціальних
реформ. Економічна лібералізація, виражена в усуненні надмірного державного
впливу на механізми функціонування ринкової економіки та зміцненні інституційної
захисту прав підприємницького класу, обумовлювала проведення корінних реформ і в
судовій системі. (Haqqin.az. – 04.04.2019 (https://haqqin.az/news/147832))
***
Президент Анджей Дуда не помилує Марека Фаленту?
Люди з канцелярії президента Польщі кажуть, що практично немає шансів, що
Анджей Дуда помилує Марека Фаленту. Президент Анджей Дуда направив до
Національної прокуратури прохання сім’ї Марека Фалента про помилування
бізнесмена, засудженого у справі про прослуховування. Запуск цієї процедури не
означає, що Анджей Дуда збирається помилувати Марека Фаленту. Заява
надсилається в прокуратуру, якщо президент не приймає рішення про особисте
помилування. Суд має два місяці для висновку, але президент не зобов’язаний на
нього зважати. (Rzeczpospolita. – 11.04.2019 (https://www.rp.pl/Sadownictwo/190419852Prezydent-Andrzej-Duda-nie-ulaskawi-Marka-Falenty.html))

***
Лукашенко гарантує незалежність правосуддя
Президент Білорусі Олександр Лукашенко гарантує незалежність правосуддя
в країні. Відповідні заяви глава держави зробив на нараді з питань вдосконалення
діяльності судів загальної юрисдикції, передає кореспондент БЕЛТА. Глава держави
зазначив, що часто говорять: судова гілка влади повинна бути незалежною. У зв’язку
з цим Олександр Лукашенко висловив упевненість, що в тому числі виходячи з
порівняльного аналізу з судовими системами зарубіжних країн, судова влада Білорусі
є незалежною і захищеною. Однак він не виключає, що можуть бути факти кругової
поруки, особливо на місцях, у чому є вина і самих суддів. (Belta.by. – 05.04.2019
(https://www.belta.by/president/view/esli-kto-to-pytaetsja-davit-odin-tolko-zvonok-lukashenkogarantiruet-nezavisimost-pravosudija-342859-2019/))
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ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Цибуля як стратегічний продукт та політичний фактор
Високий рівень безробіття та падіння курсу ліри вже довго негативно
позначаються на житті турків. Через стрімке зростання цін на продукти харчування
криза все відчутніша. Уряд Реджепа Таїпа Ердогана втрачає авторитет та шукає
рішення. З кінця 2017 року ліра суттєво втратила у вартості, зниження курсу в
річному вимірі сягало 30%. Попри це турки й надалі підтримували президента країни
Реджепа Таїпа Ердогана та його уряд. Однак поступово прихильність виборців,
здається, слабшає. На місцевих виборах 31 березня ісламсько-консервативна Партія
справедливості та розвитку (AKP) Ердогана зазнала прикрої поразки: у двох
найважливіших містах країни – Стамбулі та Анкарі – перемогла опозиція. Експерти
вважають погіршення ситуації в економіці вирішальним фактором для невтішного
результату AKP на виборах. За словами президента Туреччини Ердогана,
відповідальними за „продуктовий терор” є темні сили. Мовляв, спекулянти
нагромаджують запаси цибулі, аби накрутити ціни. Критики ж натомість кажуть, що в
інфляції на ринку продовольства винен сам уряд. (Deutsche Welle. – 17.04.2019
(https://p.dw.com/p/3GxnT))

***
Чого бізнес очікує від нового Президента?
Підприємці очікують від нового Президента України швидких дій. Вони
виділили сім необхідних першочергових кроків. Найбільш важливими з них є
ефективна боротьба з корупцією та реальні економічні реформи. Європейська Бізнес
Асоціація оголосила про сім кроків, які повинен зробити новий Президент України
Володимир Зеленський у перші місяці президентства. „Бізнес хоче бачити детальні
пропозиції, кроки та кандидатів на посади, які здатні ефективно підтримувати
процеси трансформації в країні. А також здійснити важливі зміни, а не косметичні
реформи. Наступні сім кроків, за даними бізнесу, потрібні сьогодні – у перші місяці
роботи”,

–

цитує

агентство

Unian.

(Rzechpospolita.

–

22.04.2019

(https://www.rp.pl/Biznes/304229976-Ukraina-Czego-biznes-oczekuje-od-nowego41
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prezydenta.html))

***
Колумбія надасть кавовим фермерам додаткові 32 млн доларів на
допомогу
Колумбія дасть кавовим фермерам додаткові 32 мільйони доларів у вигляді
субсидій та допомоги на заміну дерев, заявив президент Іван Дуке, на фоні низьких
міжнародних цін, через які фермери не можуть досягти відсутності збитків. Ціни на
каву на нью-йоркському ринку досягли рівня 1долар за фунт в 2019 році, оскільки
обсяг виробництва перевищує попит на світовому ринку. Адміністрація Дуке раніше
пообіцяла витратити 155,5 мільярдів песо (близько 50 мільйонів доларів) на допомогу
виробникам, але федерація виробників кави минулого тижня заявила, що цієї
кількості не вистачає 540 тисячам сімей, які живуть від виробництва та продажу кави.
Близько 38 мільярдів песо додаткових коштів підуть на зусилля з заміни дерев, заявив
Дуке під час заходу в місті Тімбіо, а 60 мільярдів піде на субсидії. Уряд погодився
надавати субсидії до 30 000 песо на 125 кг (275 фунтів) відвантажень кави, коли
внутрішня ціна опускається нижче 715 000 песо на партію. (Reuters. – 13.04.2019
(https://www.reuters.com/article/colombia-coffee/colombia-to-give-coffee-farmers-additional-32mln-in-aid-idUSL1N21V0BP))

***
Ніколас Мадуро очищає Венесуелу від золота і колтана, щоб отримати
долари і уникнути санкцій
Уряд Ніколаса Мадуро потребує постійних і надійних доларів для підтримки
своєї влади, чому дуже заважають санкції Сполучених Штатів. Останнє звинувачення
демократичного парламенту було зосереджене на спустошенні сховищ Центрального
банку Венесуели: до сих пір в цьому році з його штаб-квартири в Каракасі було
вивезено не менше 24 тонн монетного золота для продажу в інші країни. Ці запаси
поряд з видобутком золота, яке видобувається кожен день з Гран Сабана і продається
туркам, росіянам і арабам, видобутком коланту з родовищ в Амазонці і алмазів, які
видобуваються в околицях Гурі (штат Болівар), стали основоположними для
підтримки парламенту, який мало що може зробити, крім засудження того, що всі
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визначають як „контрабанда, розтрата і насильство” в країні. (El Mundo. – 11.04.2019
(https://www.elmundo.es/economia/2019/04/11/5cae390bfc6c83c70d8b4578.html))

***
Президент Казахстану доручив центральному банку зробити кредити
більш доступними
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав центральному банку
знайти шляхи для зниження ставок кредитування місцевих банків цього року і
забезпечити зростання кредитування. Токаєв виступив на зустрічі з урядовцями перед
початком огляду ставок центрального банку 15 квітня. (Reuters. – 12.04.2019
(https://www.reuters.com/article/kazakhstan-president-rates/kazakh-president-orders-c-bank-tomake-credit-more-affordable-idUSL8N21U0KY))

***
Президент Кенії прогнозує економічне зростання в 2019 році на рівні 6,3%
Президент Кенії Угуру Кеніятта заявив, що економічне зростання в країні у
2019 році прогнозується на рівні 6,3%, відповідно до 6,1% у минулому році. „Ми
очікуємо ще більшого зростання економіки, завдяки подальшому поліпшенню бізнессередовища, імпульсу, пов’язаного з виконанням програми „Велика четвірка”, та
макроекономічної стабільності”, – сказав він, посилаючись на план свого уряду. Цей
план, серед іншого, передбачає розвиток промисловості та збільшення виробництва
продуктів харчування. (Reuters. – 04.04.2019 (https://www.reuters.com/article/kenyapolitics/kenyas-president-forecasts-2019-economic-growth-at-6-3-percent-idUSL8N21M3MY))

***
Президент Мексики бачить „мінімум” 2% економічного зростання в 2019
році
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що економіка
країни виросте „принаймні” на 2% в цьому році, прогнозуючи більше зростання, ніж
оголошена днем раніше оцінка уряду. Міністерство фінансів знизило оцінку
зростання у 2019 році до 1,1-2,1% в порівнянні з попередньою оцінкою в 1,5- 2,5%.
Лопес Обрадор заявив журналістам на своїй черговій ранкової прес-конференції, що
прогноз був занадто консервативним. „Я думаю, що їх прогноз був занадто низьким.
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Ми збираємося вирости як мінімум на 2% в цьому році... і на 3% в наступному році”,
– сказав він. Президент обіцяє припинити те, що сам називає „неоліберальними
проектами”, і до кінця свого шестирічного терміну розраховує на 4% зростання
економіки. Він додав, що буде домагатися „кращого розподілу доходів та кращого
розподілу багатств”. (Reuters. – 02.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-mexicoeconomy/mexican-president-sees-at-least-2-percent-economic-growth-in-2019idUSKCN1RE1KK))

***
Прогноз інфляції в Аргентині в 2019 році виріс до 36%
Економісти підвищили свій прогноз щодо рівня інфляції в Аргентині в 2019
році до 36% з попередньої оцінки в 31,9%, згідно із середнім прогнозом в
щомісячному опитуванні центрального банку. Середній прогноз очікуваного
економічного спаду в Аргентині в 2019 році склав 1,2% в порівнянні з попередньою
оцінкою в 1,3%, відповідно до результатів опитування 55 економістів. Економічні
потрясіння в Аргентині призвели до того, що майже третина країни виявилася в
бідності, було піднято процентні ставки в банках, що привело до падіння курсу песо
по відношенню до долара. Інфляція зросла майже на 50% у 2018 році, що було
викликано падінням місцевої валюти песо. Президент Маурісіо Макрі, який в цьому
році балотується на переобрання, повинен тепер врівноважити зростаючі труднощі, з
якими стикаються аргентинці, зокрема з необхідністю примусової економії в рамках
угоди про фінансування на суму 56,3 млрд дол., укладеного в минулому році з
Міжнародним

валютним

фондом.

(Reuters.

–

04.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-argentina-economy/argentina-2019-inflation-forecast-jumpsto-36-percent-central-bank-poll-idUSKCN1RF2TR))

***
Рецепт Маурісіо Макрі на виборах: більше контролю над цінами і менше
лібералізму
З наближенням виборів і нестримною інфляцією, яка підриває його політичну
підтримку, президент Аргентини Маурісіо Макрі виступив в ролі керівника в своїй
соціально-економічній політиці, запустивши програму, що включає контроль цін,
44

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 30 квітня 2019 р.

заморожування тарифів і широку серію субсидій. „Нам всім потрібно полегшення”, –
сказав Макрі. Сьогодні в Аргентині інфляція становить понад 50% на рік –
березневий показник склав 4,7% – і немає ніяких явних ознак того, що країні вдалося
вийти з рецесії, з якою вона закінчила минулий рік. Заходи, роз’яснені на пресконференції на чолі з міністром економіки Ніколасом Дуйовне, включають „угоду з
провідними компаніями про підтримку цін на 60 основних продуктів протягом, як
мінімум, шести місяців”, а також рішення уряду не підвищувати тарифи на
комунальні

послуги

до

кінця

року.

(El

–

Mundo.

18.04.2019

(https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/17/5cb7532bfc6c836a598b4
65e.html))
***
Родріго Дутерте підписав національний бюджет в розмірі 71 мільярдів
доларів після декількох місяців затримки
Президент Філіппін Родріго Дутерте підписав бюджет на 3,7 трлн песо (71,5
млрд доларів) на цей рік, не дивлячись на найбільшу за останні місяці тупикову
ситуацію, через яку країна в Південно-Східній Азії скоротила свій цільовий показник
зростання. Філіппіни минулого місяця скоротили свій цільовий показник зростання на
2019 рік з 7-8% до 6-7%, яке сталося через відсутність нового бюджету та через вплив
на економіку країни торгової суперечки між США і Китаєм. При підписанні бюджету
президент наклав вето на асигнування в розмірі 1,8 мільярда доларів, повідомив
журналістам виконавчий секретар Сальвадор Медіалдеа. Місяці сварок між верхньою
та нижньою палатами затримали передачу національного бюджету цього року
президенту. У наступному році керуючі економікою запропонують 4,1 трильйона
песо (79,35 мільярда доларів) з національного бюджету. Філіппіни, що є однією з
найбільш швидкозростаючих економік в Азії, прагнуть до зростання на 6,5-7,5% в
2020 році і 7-8% в 2021 і 2022 роках, головним чином за рахунок масштабного
капітального

ремонту

інфраструктури.

(Reuters.

–

15.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-philippines-economy-budget/philippines-duterte-signs-71billion-national-budget-after-months-of-delay-idUSKCN1RR1CS))
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АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
Акції протесту „жовтих жилетів” тривають 21 тиждень поспіль
Згідно з урядовими даними, в акції протесту „жовтих жилетів” взяли участь
22,3 тис. осіб з листопада минулого року. Акції пройшли у ряді французьких міст,
включаючи Париж, Руан, Бордо, Лілль, Ніццу, Монпельє, Форбах, Нант, Сен-Мало. У
Парижі було 28 арештів і декілька зіткнень з поліцією в Руані. Французька влада
видала заборону на проведення акцій на Єлисейських полях та районах біля
Єлисейського палацу та Національних зборів у Парижі. Протести були відносно
спокійними в порівнянні з попередніми маршами, що має стати полегшенням для
президента Емманюеля Макрона. Його уряд, як очікується, випустить конспекти
результатів „Великої національної дискусії”, тримісячний тривалий діалог з
французами,

щоб

дізнатися

про

їх

проблеми.

(Еuronews.

–

07.04.2019

(https://www.euronews.com/2019/04/06/french-gilets-jaunes-march-for-the-21st-consecutiveweek-as-macron-wraps-up-nationwide-deb))

***
В Алжирі призначили тимчасового президента, але протести тривають
Парламент

Алжиру

затвердив

Абделькадера

Бенсалаха

тимчасовим

виконувачем обов’язків президента країни. Раніше 76-річний Бенсалах очолював
верхню палату парламенту. Посаду в.о. президента він обійматиме протягом
наступних 90 днів. За цей термін у країні мають підготувати проведення наступних
президентських виборів. Бенсалах не може брати участь у президентських виборах.
Він також не має підтримки опозиційних партій, які бойкотували призначення його
тимчасовим головою держави. Протестувальники незадоволені призначенням
Бенсалаха, оскільки вважають його близьким до колишнього голови держави. У
відповідь на його призначення на вулиці країни вийшли тисячі людей. Наразі
залишається під питанням, як відреагують на призначення Бенсалаха військові, які
раніше заявляли про підтримку вимог протестувальників. (Deutsche Welle. – 09.04.2019
(https://p.dw.com/p/3GVhc))

***
Десятки нікарагуанців заарештовані під час антиурядового маршу
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Сотні нікарагуанців, які виступили проти президента Даніеля Ортеги, вийшли
на вулиці столиці Манагуа в ході акцій протесту, які уряд визнав незаконними. Кілька
десятків людей було заарештовано, за даними опозиційної групи. Відеозапис показав,
що поліція в захисному спорядженні на місці основного протесту намагалася
перешкодити приблизно 200 учасникам маршу, коли мирні нікарагуанці з
різнокольоровими прапорцями вигукували гасла за демократію. За даними
опозиційного руху „Блакитне й біле за національну єдність”, який організував акції
протесту не дивлячись на заборону уряду, в цілому 67 демонстрантів були затримані.
Поліція і урядові чиновники не відповідали на запити про коментарі. (Reuters. –
18.04.2019 (https://www.reuters.com/article/nicaragua-protests/dozens-of-nicaraguans-arrestedin-anti-government-march-opposition-idUSL1N21Z1RB))

***
Емманюель Макрон представить зміни у своїй політиці
Президент Франції Емманюель Макрон у своєму виступі на телебаченні
оголосить низку змін у політиці, які є результатом двомісячних консультацій –
повідомляє AFP. За два місяці Макрон зустрічався з французами і говорив про свої
проблеми у зв’язку з протестами, так званих, «жовтих жилетів». Президент Франції
Макрон повинен представити „перші конкретні заходи”, які будуть прийняті у зв’язку
з побоюваннями, які обговорювали учасники дебатів, організованих по всій Франції.
Президент також мав прийняти до уваги 2 мільйони думок громадян, надісланих
електронним шляхом. (Rzechpospolita. – 14.04.2019 (https://www.rp.pl/Polityka/190419596Macron-w-poniedzialek-przedstawi-zmiany-w-swojej-polityce.html))

***
У Венесуелі відбулися мітинги проти Ніколаса Мадуро
Після декількох тижнів відключення електроенергії та обмеженого доступу до
води десятки тисяч венесуельців вийшли на вулиці, щоб підтримати лідера опозиції
Хуана Гуайдо і протестувати проти президента Ніколаса Мадуро. Багато
венесуельців, які страждають від ефекту гіперінфляції, а також нестачі продуктів
харчування та ліків, говорять, що криза погіршилася за останній місяць із
загальнонаціональними відключеннями електроенергії, що також призвело до
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відключення водопостачання та зв’язку. „Ми не прийшли сюди, щоб просто вимагати
води і електроенергії, які є необхідними. Ми прийшли сюди, щоб вимагати свободи,
демократії, їжі, майбутнього, освіти”, – заявив лідер опозиції Хуан Гуайдо. Але
Мадуро зберігає підтримку військових і потужних союзників, включаючи Росію і
Китай. (Еuronews. – 07.04.2019 (https://www.euronews.com/2019/04/07/anti-maduro-ralliesheld-in-venezuela-as-energy-and-water-supplies-worsen))

***
У Судані відбулися зіткнення поліції і демонстрантів
Телеканал „Al Hadath” повідомив, що масові акції протесту з вимогою
відставки президента Судану Омара аль-Башира проходять в столиці держави. На
заклик суданських профспілок тисячі жителів вийшли на вулиці столиці і
попрямували

до

будівлі

міністерства

оборони

і

штаб-квартири

головного

командування армії. Поліція застосувала проти протестуючих сльозогінний газ,
затримані

десятки

людей.

(Trend.

–

07.04.2019

(https://www.trend.az/world/arab/3042691.html))

***
У Судані тривають масові демонстрації з вимогою відставки президента
Тисячі суданців вийшли на вулиці столиці країни Хартум, вимагаючи відставки
президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.
Учасники протесту другий день поспіль стоять поблизу штаб-квартири збройних сил
Судану, на території якої розташовані також президентський палац і міністерство
оборони країни. Скандуючи гасло „мир, справедливість, свобода”, вони наполягають
на зміні влади в країні. Напередодні повідомлялося про загибель одного цивільного
під час протестів. Того дня поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та
відтіснила їх від штаб-квартири збройних сил Судану. Нинішні протести стали
наймасштабнішими з початку антипрезидентських виступів у грудні 2018 року.
(Deutsche Welle. – 07.04.2019 (https://p.dw.com/p/3GQ1b))

***
Уряд Нікарагуа заявив, що звільнив сотні ув’язнених
Уряд Нікарагуа заявив, що звільнив 636 ув’язнених, адже президент Даніель
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Ортега прагне зміцнити свою владу майже через рік після початку найбільших акцій
протесту проти його уряду. Цей жест пролунав напередодні маршу, визнаного урядом
незаконним і організованим політичними опонентами Ортеги, що потенційно
ознаменувало нову гарячу точку в конфлікті. Протести вперше спалахнули в квітні
минулого року, коли Ортега, колишній марксистський партизан, спробував скоротити
соціальну допомогу. Протести незабаром перетворилися в більш широкий рух опору і
стали найсерйознішим випробуванням його авторитету відтоді, як він знову вступив
на посаду в 2007 році. „Ув’язнені були звільнені з різних в’язниць в Нікарагуа і
завершать свої вироки під домашнім арештом”, – йдеться в заяві уряду. Умови
звільнення означають, що вони не можуть відвідувати акції протесту або інші
публічні заходи. Уряд заявив, що до групи входять 36 осіб, які були заарештовані під
час попередніх акцій протесту, але ніхто з них не був політв’язнем . (Reuters. –
17.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-nicaragua-prisoners/nicaragua-government-saysreleases-hundreds-of-prisoners-ahead-of-protest-anniversary-idUSKCN1RS2FZ))

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ПРЕЗИДЕНТІВ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Президент Грузії: Ми повинні зайняти місце Британії в ЄС
Грузія повинна скористатися виходом Великобританії з Євросоюзу, щоб
просунутися в своїй інтеграції, яка веде до членства в ЄС. Так вважає президент країни
Саломе Зурабішвілі. „Ми дивимося на ситуацію, що склалася з наміром отримати від
неї максимальну користь”, – сказала глава держави. На думку Саломе Зурабішвілі,
логіка полягає в тому, що до країни, яка послідовно рухається в напрямі Європи, не
можна ставитися гірше, ніж до країни, яка поступово віддаляється від неї. Президент
вважає, що Грузія повинна скористатися моментом, який може наступити в разі Brexit,
щоб

„штовхнути

двері”

в

ЄС.

(Panarmenian.

–

06.04.2019

(http://www.panarmenian.net/rus/news/267339/))

***
США запровадять штрафні мита на товари з ЄС на 11 мільярдів доларів
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Президент США Дональд Трамп заявив, що США запровадять штрафні мита на
європейські товари на суму 11 мільярдів доларів через суперечку навколо субсидій на
користь авіавиробника „Airbus”. „Світова організація торгівлі вважає, що субсидії
Європейського Союзу для „Airbus” негативно вплинули на Сполучені Штати, які тепер
запровадять тарифи на 11 мільярдів доларів на товари з ЄС. ЄС користувався
перевагами в торгівлі перед США багато років. Незабаром це припиниться”, – написав
глава держави у Twitter. Напередодні уповноважений США з питань торгівлі Роберт
Лайтхайзер заявив, що європейські державні субсидії для „Airbus” спричиняють США
шкоду на суму в 11 мільярдів доларів щорічно. За його словами, у відповідь США
запровадять мита не тільки на товари, пов’язані з авіабудуванням, але також на сир,
вино, оливкову олію, апельсини та морські продукти. (Deutsche Welle. – 09.04.2019
(https://p.dw.com/p/3GVOu))

НАТО
Міхеіл Саакашвілі: Я був готовий відмовитися від НАТО в обмін на
територіальну цілісність
Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі був готовий відмовитися від вступу в
НАТО і залишити на території Грузії російські військові бази в обмін на територіальну
цілісність. Про це колишній президент Грузії заявив в інтерв’ю телеканалу „Руставі 2”.
На питання, чи почала Грузія війну (в серпні 2008 року) і чи бомбила „сплячий
Цхінвалі”, як про це говорять опоненти екс-президента, Саакашвілі заявив, що це –
„велика дурість”. „Кого нам було бомбити, людей там не було”, – сказав політик,
зазначивши, що „російська влада провели масову евакуацію дітей і жінок з
Цхінвальського регіону за кілька днів до початку військового вторгнення в Грузію”.
(Эхо Кавказа. – 03.04.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29858376.html))

***
Петро Порошенко підписав річну програму співпраці України з НАТО
Президент України Петро Порошенко затвердив річну програму співпраці
України і НАТО, а також знову заявив про незмінність курсу на партнерство з
альянсом. „Сьогодні підписую чергову річну національну програму зміцнення
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партнерства між Україною і НАТО”, – написав він на сторінці в Facebook. При цьому
Петро Порошенко заявив, що Україна вже стала „східним флангом альянсу”. „Уже
сьогодні ми готові взяти на себе довгоочікувані зобов’язання і приступити до
виконання плану дій щодо членства в НАТО”, – підкреслив він. Глава української
держави висловив сподівання, що під час саміту в Лондоні, який заплановано на
грудень, „союзники почнуть практичну дискусію про надання Україні плану дій щодо
членства в НАТО.” Альтернативи НАТО і ЄС для України немає”, – додав Президент.
(Trend. – 04.04.2019 (https://www.trend.az/world/other/3041645.html))

***
„Стратегічною метою Володимира Путіна є розпад НАТО"
Джеймс

Ставридіс,

колишній

головнокомандувач

Атлантичного

альянсу,

відобразив свій досвід роботи в агентстві в книзі „Аварійний адмірал” і відповів на
декілька питань щодо майбутнього НАТО. За його словами, не зважаючи на проблеми
сьогодення, НАТО продовжуватиме свою діяльність. Але він підозрює, що прагнення
діяти поза межами своєї території – як, наприклад, місія в Афганістані, яка підходить
до кінця – не буде частиною центральних місій. Він бачить більш вірогідним, що
НАТО зміцнить своє членство і, можливо, припинить своє розширення, додавши
Північну Македонію в короткостроковій перспективі. Ставридіс також вважає, що
НАТО зосередиться на стримуванні Росії і що воно досягне більшої рівноваги у
розподілі військових витрат між США та іншими членами. „Це не тільки найкращі
варіанти; вони також найбільш імовірні. Звичайно, можливо, але менш ймовірно, що
трансатлантичні розбіжності між Сполученими Штатами та Європою, разом із
занепадом європейської єдності, можуть закінчитися скасуванням Атлантичного
альянсу. Це, очевидно, стратегічна мета Володимира Путіна, і одна з причин, чому
російський президент працює над розділенням США від Європи”, – зазначив Джеймс
Ставридіс. Він вважає, що Путін зазнає невдачі в цій компанії, але він також знає, що
для того, щоб це сталося, лідерство буде необхідне в кількох столицях Європи та
Північної Америки. В іншому випадку світ ризикує втратити НАТО, що є „коштовним
каменем”

глобальної

системи

безпеки.

(El

Mundo.

–

05.04.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/05/5ca5b57121efa0be5d8b4624.html))
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***
Дональд Трамп 1 вересня в Польщі?
Президент США схильний відвідати Польщу 1 вересня, щоб оголосити про
зміцнення збройних сил США. Переговори між Варшавою та Вашингтоном набирають
обертів. Американці повідомили польським партнерам, що Дональд Трамп збирається
запросити Анджея Дуду до Білого дому в середині червня, щоб врегулювати останні
суперечки з приводу розширення американських баз у Польщі. У той же час польський
президент збирався полетіти до США, але з економічним візитом і тільки до Західного
узбережжя. Якщо обидва лідери досягнуть попередньої домовленості, перешкоди для
оголошення Дональдом Трампом американської військової ініціативи у Варшаві до 80річчя

початку

Другої

світової

війни

зникнуть.

(Rzechpospolita.

–

15.04.2019

(https://www.rp.pl/Prezydent--USA/190419610-Trump-1-wrzesnia-w-Polsce-Fort-Trumpprzyspiesza.html))

***
Дональд Трамп критикує малі витрати Німеччини на оборону в рамках НАТО
Президент США Дональд Трамп посилив свою критику щодо оборонних витрат
Німеччини. ФРН не виплачує „справедливу частку” в рамках своїх зобов’язань перед
НАТО, заявив Дональд Трамп у ході зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом
у Вашингтоні. „Я маю теплі почуття до Німеччини, але вони не платять того, що
повинні платити”, – заявив американський президент. За останнім звітом Альянсу,
Німеччина витратила 2018 року 1,23% свого ВВП на оборону. У 2023 році країна
планує підвищити рівень оборонних витрат 1,26% від свого ВВП. США, у свою чергу,
витрачають на оборону 3,39% свого ВВП. Вашингтон вимагає, аби оборонні витрати
всіх членів Альянсу якомога швидше були підвищені до щонайменше 2% ВВП.
(Deutsche Welle. – 03.04.2019 (https://p.dw.com/p/3G83w))

БЛИЗЬКИЙ СХІД
Конгрес США вимагає від Дональд Трампа припинити підтримку Саудівської
Аравії у Ємені
Палата представників слідом за Сенатом США ухвалила резолюцію, що вимагає
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припинити військову підтримку Саудівської Аравії у єменському конфлікті. „За”
резолюцію віддали свої голоси 247 конгресменів, „проти” висловилися 175. При цьому
документ

підтримали

15

конгресменів

від

Республіканської

партії

США,

представником якої є президент країни Дональд Трамп. Раніше цей законопроект був
схвалений більшістю Сенату США. Тепер документ буде спрямований на підпис
президенту Дональду Трампу. Утім очікується, що він накладе на нього вето. Раніше у
Білому домі називали цю резолюції помилковою та заявляли, що вона може зашкодити
двостороннім відносинам між Вашингтоном та Ер-Ріядом. Для того, щоб подолати
вето президента, в обох палатах американського парламенту, знадобиться дві третини
голосів. Збройний конфлікт у Ємені триває з березня 2014 року. Війська єменського
президента Мансура Хаді за підтримки арабської коаліції на чолі з Саудівською
Аравією протистоять повстанцям-хуситам, яких підтримує Іран. (Deutsche Welle. –
04.04.2019 (https://p.dw.com/p/3GGEO))

***
США визнали Іранську Революційну Гвардію терористичною групою
Адміністрація Дональд Трампа готується визначити Іранську Революційну
Гвардію „іноземною терористичною організацією”. Це безпрецедентний крок проти
національних збройних сил Ірану, що може мати значний вплив на позиції
американського персоналу та політики на Близькому Сході та в інших місцях.
Поінформовані посадовці заявили, що оголошення відбулося після місячної ескалації
риторики адміністрації проти Ірану, його підтримки озброєних груп у Сирії, Лівані,
Іраку та Ємені, а також антиізраїльських груп у регіоні та за його межами. Це було б
перше таке визнання американською адміністрацією терористами цілого іноземного
урядового утворення, хоча частина гвардії, зокрема її елітні сили Кудс, були від самого
початку

націлені

на

Сполучені

Штати.

(The

Associated

Press.

–

08.04.2019

(https://www.apnews.com/b4ca13aa4de544fda5f4533688825347))

***
Дональд Трамп попередив Ізраїль про наслідки відносин з Китаєм?
Президент Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю
Бенджаміном Нетаньяху попередив, що якщо Ізраїль не обмежить свої зв’язки з
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Китаєм, співпраця у сфері безпеки між США і Ізраїлем буде скорочена – свідчать
джерела в ізраїльській владі. Адміністрація Дональда Дональда Трампа вже кілька
разів зверталася до Ізраїлю – свого найближчого союзника на Близькому Сході – аби
той злегка послабив зв’язки з Китаєм. „Той факт, що ця тема обговорювалась під час
двосторонніх переговорів з самим Нетаньяху, може показати зростаюче нетерпіння
Дональда Трампа, який з 2018 року веде торговельну війну з Піднебесною”, – пише
журналіст із каналу 13 на Axios.com. Найбільш серйозною проблемою є китайські
інвестиції в розширення порту Хайфи, яке вже почалося. Скасування угоди призвело б
до китайсько-ізраїльської кризи, якої Нетаньяху хотів би уникнути. Офіс прем’єрміністра Ізраїлю офіційно заперечує цю інформацію. (Rzechpospolita. – 14.04.2019
(https://www.rp.pl/Prezydent--USA/190419602-Trump-ostrzegal-Izrael-przed-skutkami-zwiazkowz-Chinami.html))

КРАЇНИ СНД
Ігор Додон зустрівся з Олександром Лукашенком
Глава Республіки Молдова зустрівся з президентом Білорусі Олександром
Лукашенком. Ігор Додон висловив вдячність білоруським партнерам за надання
широкого доступу молдовської аграрної продукції на ринок Білорусі, а також за
технічну допомогу, надану країні. Крім того, президент Молдови подякував
білоруському лідеру за підтримку Республіки Молдова в отриманні статусу
спостерігача при Євразійському Економічному Союзі, а також за сприяння відкриттю
прямого щоденного авіасполучення між Кишиневом і Мінськом у рамках реалізації
домовленості двох президентів. (Bloknot. – 13.04.2019 (http://bloknot-moldova.md/news/igordodon-vstretilsya-s-prezidentom-belorussii-al-1089007))

***
В Ашхабаді проходить Європейська конференція ВООЗ з неінфекційних
захворювань
В Ашхабаді проходить Європейська конференція ВООЗ високого рівня з
неінфекційних захворювань на тему „Вирішити завдання по боротьбі з неінфекційними
захворюваннями для досягнення цілей сталого розвитку в Європі”, повідомляє „Trend”
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з посиланням на посольство Туркменістану в Баку. Як повідомляється, у відкритті
взяли участь керівники та представники міністерства охорони здоров’я і медичної
промисловості Туркменістану, Європейського бюро Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ), а також уповноважені представники, що працюють в сфері охорони
здоров’я з близько 50 країн світу, включаючи співробітників міжнародних організацій,
представників місцевих і акредитованих у Туркменістані ЗМІ. На церемонії відкриття
виступив міністр охорони здоров’я і медичної промисловості Туркменістану, який
зачитав вітальне звернення президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова,
адресоване

учасникам

конференції.

(Trend.

–

10.04.2019

(https://www.trend.az/casia/turkmenistan/3044286.html))

***
Вірменія приймає принципову позицію Азербайджану в нагірно-карабаському
питанні
У наявності успіхи в сфері зовнішньої політики Азербайджану. Зокрема, позиція
країни президента Ільхама Алієва щодо нагірно-карабаського питання значно
посилилася. Про це, виступаючи на пленарному засіданні Міллі Меджлісу
(парламенту), сказав депутат Айдин Мірзазаде. Депутат зазначив, що „офіційні особи
Європейського парламенту і Європейського Союзу поширили заяви в зв’язку з
підтримкою територіальної цілісності Азербайджану, і Вірменія також прийме
принципову

позицію

Азербайджану”.

(Trend.

–

09.04.2019

(https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3043753.html))

***
Генсек ООН і президент Вірменії обговорили врегулювання вірменоазербайджанського нагірно-карабахського конфлікту
У рамках регіонального форуму Всесвітньої економічної конференції, яка
проходить в Йорданії, генеральний секретар ООН Антоніо Гуттеріш обговорив
врегулювання

вірмено-азербайджанського

нагірно-карабахського

конфлікту

з

президентом Вірменії Арменом Саркісяном. Як передають вірменські ЗМІ, генсек
ООН привітав зустріч президента Азербайджану і прем’єр-міністра Вірменії у Відні
під час якої А. Гутерріша і А. Саркісян здійснили обмін думками щодо шляхів
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врегулювання конфлікту. (Зеркало. – 10.04.2019 (http://zerkalo.az/gensek-oon-i-prezidentarmenii-obsudili-uregulirovanie-armyano-azerbajdzhanskogo-nagorno-karabahskogo-konflikta/))

***
Рішення президента Емманюеля Макрона глибоко зворушило вірменський
народ
Рішення президента Франції Емманюеля Макрона проголосити 24 квітня днем
пам’яті Геноциду вірмен глибоко зворушило вірменський народ. Про це заявив глава
МЗС Вірменії Зограб Мнацаканян в інтерв’ю французькому виданню „Le Figaro”.
Міністр нагадав, що Франція визнала геноцид вірмен в 2001 р. „Нас хотіли стерти з
лиця землі. Ми вижили, стали сильніше і більш розвинуті, це перемога. Однак, на
жаль, ми все ще відчуваємо наслідки турецької політики заперечення. Вона зачіпає не
тільки вірмен, але все людство. Президент Туреччини просто „викинув у вікно”
підписані в 2009 р в Цюріху домовленості про встановлення відносин з Вірменією. Ми
були вірні домовленостям і були готові нормалізувати відносини з Туреччиною без
умов”,

–

заявив

міністр

Зограб

Мнацаканян.

(News.am.

–

21.04.2019

(https://news.am/rus/news/507953.html))

***
У Держдумі Росії закликали виключити Естонію з ООН
Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що викладання російської мови в
школах країни становить загрозу для естонської мови і культури. „Безстрокове
продовження двомовної шкільної системи є загрозою для існування естонської мови і
культури і не підвищує згуртованість естонської держави”, – сказала Керсті
Кальюлайд. За її словами, у країни є єдина державна мова і перед Естонією стоїть
завдання, щоб всі вихованці в дитячих садах і випускники шкіл говорили естонською.
Заступник голови комітету російської Держдуми з освіти і науки Борис Чернишов
попросив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша виключити Естонію зі
складу організації. „Я прошу Вас виключити Естонію зі складу ООН, оскільки своїми
діями керівництво цієї країни сприяє розвитку фашизму в світі й геноциду
російськомовного населення, не кажучи вже про порушення прав російськомовних
громадян”, – йдеться в листі Бориса Чернишова генеральному секретарю ООН.
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(Mixnew. – 06.04.2019 (http://www.mixnews.lv/ru/world/news/251555_v-gosdume-rossii-prizvaliisklyu4it-estoniyu-iz-oon/))

***
У Страсбурзі обговорили ситуацію на окупованих територіях Азербайджану
У рамках сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в неповному складі,
що проходить в Страсбурзі 8-12 квітня, в штаб-квартирі ЄС відбувся захід,
присвячений ситуації на окупованих територіях Азербайджану. У заході взяли участь
члени ПАРЄ, співробітники секретаріату, представники місцевої громадськості, а
також азербайджанської громади. Зі вступним словом на заході виступив глава
делегації Азербайджану в ПАРЄ, голова комітету Міллі Меджлісу (парламенту) з
міжнародних відносин і міжпарламентських зв’язків Самед Сєїдов. Він нагадав про
зобов’язання, взятого Азербайджаном і Вірменією перед Радою Європи щодо мирного
вирішення нагірно-карабаського конфлікту, сказав, що проведена Вірменією на
окупованих азербайджанських територіях діяльність суперечить узятим зобов’язанням.
Самед Сєїдов зазначив, що ці незаконні кроки порушують права біженців, вигнаних з
даних територій. На заході також виступили завідувач сектором з питань захисту прав
людини відділу по роботі з правоохоронними органами та військових питань
адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва Чингіз Аскеров. (Trend. –
09.04.2019 (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3044080.html))

***
Екс-президент Болгарії в інтерв’ю „Haqqin.az”: „Ільхам Алієв пообіцяв нам
газ вже в наступному році»
„Азербайджанський проект експорту газу в Європу – „Південний газовий коридор”
успішно реалізується. Болгарія уклала контракт з цього проекту – будемо купувати
один мільярд кубометрів шахденізського газу в рік”, – заявив екс-президент Болгарії
Росен Плевнелієв. Відзначимо, що болгарський лідер зіграв ключову роль в
європейській політиці створення „подушки безпеки” від російського газу. За його
керівництва Болгарія повністю змінила енергетичні пріоритети, відмовилася від
російського проекту і перейшла на політику енергоефективності, диверсифікації та
лібералізації

енергетичної

сфери

країни.

(Haqqin.az.

–

02.04.2019
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(https://haqqin.az/democracy/147695))

ПІВДЕННА АМЕРИКА
Гондураські, нікарагуанські та венесуельські лідери не запрошені на
інавгурацію в Сальвадор
Новообраний президент Сальвадору Наїб Букеле заявив, що не запрошуватиме
керівників Гондурасу, Нікарагуа і Венесуели на свою інавгурацію 1 червня після
критики їх як незаконних правителів. У своєму повідомленні в Твіттері 37-річний Наїб
Букеле підтвердив повідомлення про те, що запрошення не поширювалися на Хуана
Орландо Ернандеса, президента сусіднього Гондурасу, Даніеля Ортегу, президента
Нікарагуа та президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Наїб Букеле, який переміг на
виборах в лютому, не сказав, чому президентів не запрошують, але раніше він
критикував всіх трьох, як людей, які не заслужили того, щоб бути при владі через
розбіжності,

які

існують

в

їх

адміністраціях.

(Reuters.

–

10.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-elsalvador-inauguration/honduran-nicaraguan-venezuelanleaders-not-invited-to-salvadorans-swearing-in-idUSKCN1RM0BD))

***
Хуан

Гуайдо

домагається

своєї

найбільшої

дипломатичної

перемоги,

нав’язавши 18 країнам-членіам ОАД свого посла
Густаво Тарра є новим постійним представником Венесуели в Постійній раді
Організації американських держав (ОАД) після напруженої дискусії між країнами і
неоднозначного голосування. Це – безпрецедентна подія на континенті, оскільки Тарра
був призначений демократичним парламентом Венесуели і його відповідальним
президентом Хуаном Гуайдо, замінивши делегацію уряду Чавеса. Безсумнівно, це
можна вважати наймасштабнішою дипломатичною перемогою Хуана Гуайдо з часу
його виклику Ніколасу Мадуро. Ухвалення Тарра як венесуельського посла виходить
далеко за рамки символічного, оскільки воно забороняє призначати чиновників
Ніколаса Мадуро в ОАД. „Сьогодні ми домоглися припинення узурпації нашого
голови в ОАД, що є важливим кроком для досягнення цілей, поставлених президентом
Хуаном Гуайдо”, – сказав Тарру, як тільки почув це рішення. (El Mundo. – 09.04.2019
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(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/09/5cacf531fc6c8348588b45ef.html))

***
Екс-президент Еквадору попередив, що Ассанжа чекає арешт
Екс-президент Еквадору Рафаель Кореа заявив, що Юліана Ассанжа можуть
негайно видати США, якщо він вийде з посольства Еквадору в Лондоні. В інтерв’ю
„Euronews” Корреа заявив, що очікує, що посольство дуже скоро переїде до виселення
засновника „Wikileaks”. „Я думаю, що вони ще не зробили цього, тому що це буде
всесвітній скандал. Якби вони могли це зробити, вони вигнали б його сьогодні. Це
питання днів, якщо не відбудеться щось надзвичайне, якщо міжнародний тиск не буде
настільки сильним. Але я сумніваюся”, – підкреслив Рафаель Кореа. (Еuronews. –
09.04.2019

(https://www.euronews.com/2019/04/09/former-ecuadorian-president-warns-assange-

faces-immediate-arrest))

***
Президент Еквадору заявив, що Ассанж порушив умови притулку посольства
в Лондоні
Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник „Wikileaks” Джуліан
Ассанж „неодноразово порушував” умови свого політичного притулку в лондонському
посольстві, де він прожив майже сім років. Морено також заявив, що Ассанж не має
права „зламувати приватні облікові записи або телефони” і не може втручатися в
політику інших країн, особливо тих, які мають дружні стосунки з Еквадором. Морено
зробив цю заяву після того, як приватні фотографії його і його родини в той час, коли
вони жили в Європі, почали поширюватися в соціальних мережах. Хоча Морено не
став явно звинувачувати Ассанжа у витоку інформації, але його уряд заявив, що, на
їхню думку, фотографії були опубліковані саме „Wikileaks”. „Містер Ассанж занадто
часто порушував угоду, якої ми досягли з ним і його адвокатом”, – сказав Морено в
місті Гуаякіль. „Справа не в тому, що він не може говорити і висловлювати свої думки
вільно, але він не може брехати і тим більше зламувати особисті рахунки або
телефони”. „Wikileaks”, зі свого боку, заявили в повідомленні електронною поштою,
що зауваження Морено стали відплатою за те, що „Wikileaks” повідомили про
звинувачення в корупції проти Морено. „Якщо президент Морено захоче незаконно
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припинити надання притулку видавцеві-біженцю для приховування свого офшорного
корупційного скандалу, ця історія не закінчиться добре”, – зазначили „Wikileaks”.
(Reuters. – 02.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-ecuador-wikileaks-assange/ecuadorspresident-says-assange-breached-terms-of-london-embassy-asylum-idUSKCN1RE1TL))

ПІВНІЧНА ЄВРОПА
Президент Ісландії вітає „активну участь” Китаю в дослідженні Арктики
В ході офіційного візиту 5-ї Китайської полярної експедиції в Ісландію президент
цієї країни Олавур Рагнар Грімссон в інтерв’ю агентству „Сіньхуа” заявив, що
прибуття в Ісландію китайського судна „Сюелун” символізує співробітництво і дружбу
Ісландії і Китаю. Він висловив упевненість в тому, що даний візит китайських
полярників стане новою важливою опорою співпраці двох країн. З точки зору
О.Р. Грімссона, „Арктика є найважливішим регіоном світу 21-го століття. Одна з
основних причин цього полягає в тому, що разом з таненням льодів арктичне
судноплавство стає все більш імовірним. Відкриття даного судноплавного шляху в
найближчі 30-50 років значно скоротить шлях з Азії, особливо з Китаю, в Європу і
Північну Америку”, – наголосив президент Ісландії. „Як і відкриття Суецького каналу
більше ста років тому, відкриття нового морського шляху через Арктику також матиме
„революційний ефект” на світову торгівлю і морські перевезення”, – резюмував
О.Р. Грімссон.

(Хinhua.

–

01.04.2019

(http://www.xinhuanet.com/english/europe/2019-

03/31/c_137937870.htm))

ПІВНІЧНА АМЕРИКА
Президент Мексики хоче „навести порядок” в міграції з Центральної Америки
в США
Мексика допоможе регулювати потік мігрантів з Центральної Америки, що
проходять через її територію до Сполучених Штатів, але необхідно усунути корінні
причини цього явища, заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.
Виступаючи після того, як президент США Дональд Трамп погрожував закрити
південний кордон США, якщо Мексика не зупинить нелегальну імміграцію негайно,
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Лопес Обрадор заявив, що у нього не буде конфронтації зі Сполученими Штатами. „Я
вважаю за краще, щоб були любов і мир”, – заявив Лопес Обрадор журналістам на
своїй черговій ранковій прес-конференції. Президент послідовно відмовлявся
втягуватися в словесну війну з Дональдом Трампом щодо кордону. Більшість людей,
які намагалися нелегально проникнути в Сполучені Штати, прибули з трьох
насильницьких і збіднілих країн Гондурасу, Гватемали і Сальвадору. Лопес Обрадор
намагався переконати Донадьда Трампа вирішити проблему шляхом стимулювання
економічного розвитку в Центральній Америці. Але Держдепартамент США заявив,
що припиняє допомогу цим трьом країнам. На питання про те, чи настав час чинити
тиск на країни Центральної Америки, щоб вони робили більше зусиль для вирішення
цієї проблеми, Лопес Обрадор сказав, що причини міграції „не враховуються” і що
людям необхідно пропонувати більше можливостей там. (Reuters. – 01.04.2019
(https://www.reuters.com/article/us-usa-immigration-mexico/mexican-president-wants-to-bringorder-to-central-american-migration-to-u-s-idUSKCN1RD2IT))

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Олександр Лукашенко: Білорусь стала цифровим мостом між країнами ЄС,
ЄАЕС і Азіатсько-Тихоокеанським регіоном
Президент Білорусі Олександр Лукашенко направив привітання учасникам і
гостям XXVI Міжнародного форуму з інформаційно-комунікаційних технологій
„ТИБО-2019”. „Завдяки цим щорічним зустрічам Мінськ став одним з найбільш
значущих майданчиків в Східній Європі для презентації новітніх досягнень у сфері
інформаційно-комунікаційних технологій”, – йдеться в привітанні. Глава держави
зазначив, що десятки компаній з різних країн саме тут представляють прогресивні
розробки в області штучного інтелекту, Інтернету, хмарних технологій, доповненої
реальності, мобільного зв’язку. „Білорусь зробила ставку на цифровізацію своєї
економіки, що дозволило їй стати цифровим мостом між країнами ЄС, Євразійського
економічного союзу і Азіатсько-Тихоокеанського регіону. „Вітчизняний парк високих
технологій постійно приростає новими резидентами, а молодь все частіше пов’язує
своє майбутнє з IT-сферою”, – звернув увагу президент. (BELTA. – 08.04.2019
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(https://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-stala-tsifrovym-mostom-mezhdustranami-es-eaes-i-aziatsko-tihookeanskogo-regiona-343079-2019/))

***
Майк Помпео і президент Перу обговорять питання торгівлі й боротьби з
наркотрафіком
Держсекретар США Майк Помпео планує здійснити турне по Південній Америці,
відвідавши Чилі, Парагвай, Перу і Кукуту в Колумбії, повідомив держдепартамент.
„Під час візиту Помпео проведе зустрічі з президентом Перу Мартіном Віскарра і
міністром закордонних справ Нестором Пополісіо, під час яких вони торкнуться
важливих тем двостороннього порядку таких, як просування торговельно-економічних
відносин і кооперацію в боротьбі з наркотрафіком та незаконним видобутком корисних
копалин”, – йдеться в повідомленні МЗС Перу. Також сторони обговорять і ситуацію в
Венесуелі з точки зору її впливу на регіон, особливо в частині міграції. (Trend. –
09.04.2019 (https://www.trend.az/world/usa/3043457.html))

***
Президент Вірменії зустрівся із засновником Всесвітнього економічного
форуму
Президент Вірменії Армен Саркісян, який перебуває з робочим візитом в Йорданії
з метою участі у Всесвітньому економічному форумі, зустрівся з засновником і
президентом Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом. Висловивши
подяку за запрошення на форум, президент Вірменії зазначив, що отримав позитивний
досвід і враження від його багаторічної участі в форумі. Співрозмовники обговорили
тему співпраці у сфері інновацій та технологій. Відзначивши намір про співпрацю з
організацією „Центр четвертої промислової революції”, співрозмовники підкреслили,
що вдалий старт відкриє нові можливості для взаємного співробітництва. (News.am. –
07.04.2019 (https://news.am/rus/news/505720.html))

***
Президент Казахстану обговорив співпрацю з главою австрійської „Borealis»
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрівся з головою правління
австрійської компанії „Borealis” Альфредом Штерном. Відзначивши важливість
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співпраці з компанією, глава держави підкреслив особливу значущість реалізації
великих проектів у Казахстані. „Хотів би обмінятися з Вами думками з актуальних
питань порядку нашої взаємодії і, перш за все, з будівництва газохімічного комплексу
в Атірауській області, яке нам належить здійснити”, – сказав К.-Ж. Токаєв,
зазначивши, що Казахстан націлений на тісне і продуктивне партнерство з „Borealis”.
(Trend. – 01.04.2019 (https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3039800.html))

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Канада вводить нові санкції щодо уряду Ніколаса Мадуро
Група „Ліма” зустрілася в Сантьяго, Чилі, щоб посилити свою дипломатичну
облогу проти Ніколаса Мадуро, лише через кілька годин після поїздки до
колумбійсько-венесуельського кордону Майка Помпео, держсекретаря США. Країни,
які протистоять революційному лідеру на континенті, знову і знову підтверджують, що
вони не будуть підтримувати будь-які військові виступи в нафтовій країні. Канада не
хотіла чекати остаточної резолюції і висунула свій четвертий раунд санкцій проти
громадянсько-військового керівництва Чавеса, який розпочав у вересні 2017 року сам
Ніколас Мадуро. Сьогодні до санкційного списку додали ще 47 чиновників, на чолі з
канцлером Хорхе Арреаза, які приєдналися до попередніх 70, що вже перевищило сто
осіб. Уряд Джастіна Трюдо звинувачує їх у підриві демократичних інститутів і
відповідальності за погіршення стану країни. Санкції передбачають замороження
фінансових активів та заборону на операції з ними. Крім канцлера, до канадського
списку входять військові, міністри, губернатори, магістрати Верховного суду. (El
Mundo.

–

15.04.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/15/5cb4cd0821efa02e378b47bc.html))

***
США підтвердили продовження режиму санкцій проти КНДР
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що санкції щодо КНДР залишаються в
силі. Виступаючи на слуханнях в Сенаті США з питань бюджету Держдепартаменту,
Помпео підтвердив, що адміністрація президента США Дональда Трампа зберігає
свою позицію „максимального економічного тиску” відносно Північної Кореї.
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Відповідаючи на питання, чи буде він використовувати для Кім Чен Ина такі ж умови,
як для президента Венесуели Ніколаса Мадуро, держсекретар США відповів
„Звичайно”. (Trend. – 10.04.2019 (https://www.trend.az/world/usa/3044130.html))
***
США продовжили режим санкцій щодо Сомалі
Президент США Дональд Трамп на рік продовжив дію режиму санкцій у
відношенні Сомалі, введеного в 2010 році і розширеного в 2012 році адміністрацією
президента Барака Обами. Про це, як передає „Trend”, йдеться в прес-релізі Білого
дому. У 2010 році режим „надзвичайного стану” щодо Сомалі був введений в зв’язку з
„погіршенням ситуації в області безпеки і триваючим насильством в Сомалі, а також
актами піратства та озброєних пограбувань на морі поблизу узбережжя Сомалі”,
наголошується в заяві. У 2012 році виконавчим указом президента США він був
розширений, щоб протистояти „експорту деревного вугілля з Сомалі, який є джерелом
значного доходу для угруповання „Аш-Шабаб” („Молодіжний рух моджахедів”),
бюджетним розкраданням в Сомалі і деяким актам насильства, скоєних щодо
цивільного

населення

Сомалі.

(Trend.

–

10.04.2019

(https://www.trend.az/world/usa/3044641.html))

***
США продовжили санкції щодо Південного Судану
Президент США Дональд Трамп продовжив санкції по Південному Судану ще на
один рік, говориться в повідомленні Дональда Трампа Конгресу. Санкції вперше були
введені в квітні 2014 року президентом Бараком Обамою проти учасників
громадянської війни в Південному Судані, зокрема тих, кого США вважають
відповідальними за насильство і звірства, набір дітей в солдати, напад на миротворців,
перешкоджання гуманітарним операціям. „У Південному Судані зберігається складна
ситуація, яка вимагає введення санкцій”, – заявив Дональд Трамп. (Trend. – 01.04.2019
(https://www.trend.az/world/usa/3040010.html))

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ
Кількість загиблих на Шрі-Ланці зросла до 359 осіб
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Кількість загиблих від терористичних вибухів на Великдень у Шрі-Ланці зросла до
359, повідомили поліцейські. Лідери країни пообіцяли провести реконструкцію
апарату безпеки. Посол США Алена Тепліц заявила журналістам, що „явно існує певна
проблема в системі”. Лідери Шрі-Ланки сказали, що деякі з підрозділів безпеки країни
знали перед Пасхою про можливі напади. „Однак ця інформація поширювалася лише
серед кількох чиновників”, – наголосила посол. Президент Шрі-Ланки Маїтріпала
Сірісена заявив, що він також не знав про заплановані напади і пообіцяв „вжити
суворих дій” проти посадових осіб, які не поділилися інформацією. Він також пообіцяв
„повну перебудову” сил безпеки країни. (The Associated Press. – 24.04.2019
(https://www.apnews.com/b03a953e04d947a2bb515f8d47d19310))

***
Президент Шрі-Ланки попросив міністра оборони і главу поліції піти у
відставку
Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена попросив державного міністра
оборони і головного інспектора поліції піти у відставку. Раніше президент пообіцяв
провести

реорганізацію

силових

структур

і

вжити

жорстких

заходів

щодо

співробітників спецслужб, які не прийняли заходи для запобігання терактів,
незважаючи на попередження про їх загрозу. Він зазначив, що прийме відповідні
рішення

протягом

24

годин

з

моменту

заяви.

(Trend.

–

24.04.2019

(ttps://www.trend.az/world/3051593.html))

ІМІДЖ ПРЕЗИДЕНТІВ
АЗЕРБАЙДЖАН
Результати

опитування

„Opinion

Way”

підтверджують,

що

народ

Азербайджану надає довіру президенту Ільхаму Алієву
Результати опитування, проведеного французькою компанією „Opinion Way”,
продемонстрували, що президент Азербайджану Ільхам Алієв є президентом кожного
азербайджанця, і народ Азербайджану знаходиться поруч зі своїм президентом, а
довіра до глави держави знаходиться на високому рівні. Про це сказав „Trend” депутат
Рауф Алієв. Алієв зазначив, що компанія „Opinion Way” проводила опитування з
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дев’яти важливих питань. У відповідях респондентів були відзначені високі
результати. (Trend. – 10.04.2019 (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3044357.html))
АРГЕНТИНА
Кубинська мильна опера дочки екс-президента Крістіни
Аргентинська прокуратура розслідує діяльність дочки екс-президента Аргентини
Крістіни Фернандес де Кіршнер щодо відмивання грошей і незаконного збагачення,
хоча сама вона „втекла” на Кубу. Дорога до президентських виборів в Аргентині
проходить через Кубу, де відбувається мильна опера з сильною політичною вагою. Те,
що там відбувається, може вплинути на битву за президентство між Маурісіо Макрі,
чинним президентом та екс-президентом Крістіною Кіршнер. Дочка екс-президента
Флоренція несе величезний і майже безпрецедентний тягар, вона дочка двох колишніх
президентів. ЇЇ батько, Нестор, помер, а мати, Кристіна, залишається на політичній лінії
фронту. Колишня глава держави, залучена до кримінальної відповідальності за 11
судовими справами, але вона знаходиться на волі завдяки привілеям, які вона має в
якості сенатора. Цими привілеями також володіє і її син Максімо, народний депутат.
Флоренція, з іншого боку, присвятила себе кіно, а не політиці. Але те, що хвороба
доньки Кристіни була діагностована на Кубі, з якою у Аргентини немає угоди про
екстрадицію, викликало підозри у багатьох і насторожило суперників колишнього
президента. „Якщо вона не зробила нічого протизаконного є всі необхідні гарантії, щоб
вона могла з’явитися на судовий процес, але я думаю, що її політизація, переїзд в іншу
країну і не повернення, породжує трохи більше підозр про те, наскільки вона невинна”,
– сказав Маркос Пенья, начальник штабу Макрі. (El Mundo. – 13.04.2019
(https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2019/04/13/5cb03d97fc6c8310328b4574.html))

БРАЗИЛІЯ
Президент Бразилії назвав нацистів „лівими” після відвідування музею
Голокосту в Ізраїлі
Президент Бразилії Жаїр Болсонару одразу після відвідування ізраїльського
меморіалу і музею Голокосту „Яд Вашем” сказав, що він „немає сумнівів”, що нацизм
був лівим рухом. Зауваження Болсонару прямо суперечать інформації на веб-сайті
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музею про те, що нацистський рух Німеччини зростав з праворадикальних угрупувань,
які відгукнулися на розповсюдження комунізму. У своїх телевізійних коментарях
президент Бразилії повторив попередні висловлювання міністра закордонних справ
своєї країни Ернесто Араужо, який також стверджував, що нацисти були лівими. На
питання журналістів, чи згоден Болсонару з Араужо, він відповів: „Поза сумнівом”.
Далі він сказав, що нацистська партія була названа Націонал-соціалістичною партією
Німеччини, в яку входить слово „соціаліст”. Але, як відомо, незважаючи на свою
назву, нацисти дотримувалися фашистської і антисемітської, а не соціалістичної
ідеології.

(Reuters.

–

03.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-israel-brazil/brazils-

president-calls-nazis-leftists-after-israel-holocaust-museum-visit-idUSKCN1RF1QD))

***
Екс-президенту Бразилії Темеру пред’явлено звинувачення у хабарництві під
час будівництва атомної електростанції
Колишній президент Бразилії Мішел Темер був звинувачений в корупції
прокурорами, які заявили, що він брав участь в схемі хабарництва, пов’язаної з
атомним комплексом АЕС Angra на узбережжі недалеко від Ріо-де-Жанейро. Ця справа
є частиною операції „Автомийка”, найбільшого в Бразилії розслідування корупції,
згідно з яким з 2014 року було ув’язнено десятки бізнесменів і політиків. Федеральний
суддя Марсело Бретас підтримав звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти
Темера, його колишнього міністра енергетики Веллінгтона Морейра Франко і шести
інших близьких помічників. Темер, який покинув президентський пост всього три
місяці тому, був заарештований разом з іншими 21 березня і звільнений через чотири
дні. Всі вони заперечують будь-які проступки. Прокурори заявили, що хабарництво в
Ангра було одним з дій „злочинної організації”, якою Темер керував протягом
чотирьох десятиліть свого життя, і з якої вони нібито отримували або виручали до 1,8
мільярда реалів (462,5 мільйона доларів) у вигляді хабарів. У розслідуванні відкатів за
контрактом на будівництво атомної станції беруть участь бразильський філія
шведської консалтингової фірми AF Poyry, а також бразильські інжинірингові фірми
Engevix і Argeplan. Шведська компанія відмовилася коментувати проведене
розслідування. Engevix і Argeplan не відповідали на запити про коментарі. (Reuters. –
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(https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption/brazil-ex-president-temer-

indicted-on-charges-involving-nuclear-plant-bribes-idUSKCN1RE2NZ))

***
Жаїр Болсонару відзначає 100 днів при владі між виснаженням і паралічем
„Я не був народжений, щоб бути президентом, я був народжений, щоб бути
військовим”, – сказав президент Бразилії Жаїр Болсонару. „Іноді я задаюся питанням:
Боже мій, що я зробив, щоб заслужити це? Всі проблеми”, – сказав Болсонару, коли з
моменту його приходу до влади пройшло 100 днів і Жаїру Болсонару майже нічого
святкувати. В оточенні протиріч, створених ним самим або його оточенням, президент
Бразилії бачить, як його популярність розпадається прискореними темпами. Болсонару
вважають найгіршим президентом в перші три місяці свого правління, згідно з
опитуванням, проведеним інститутом громадської думки Datafolha. 32% бразильців
вважають його управління „оптимальним або хорошим”, але майже стільки ж (30%)
вважають

його

поганим

чи

найгіршим.

(El

Mundo.

–

10.04.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/10/5cad9488fc6c830b098b45cc.html))

ВЕНЕСУЕЛА
Ніколас Мадуро: „Перший захисник колективів – це я”
Ніколас Мадуро знову вибачився перед, так званими, колективами, воєнізованими
частинами Чавеса, незважаючи на графічні документи, які підтверджують їхню участь
у репресіях і розгонах спонтанних демонстрацій у популярних районах Венесуели.
„Син Чавеса” розкритикував опозицію за „демонізацію” ультрас Чавеса, навіть
поставивши себе на чолі цього збройного крила революції, незважаючи на критику з
боку країни і за її межами після останньої агресії. Він заявив: „Я – захисник колективів,
колективи складаються з добрих людей, патріотичних людей, вони жертвують людьми,
захищають мир у своїх околицях, вони практикують чисте християнство, а в ХХІ
столітті чисте християнство називається чавізмом”. (El Mundo. – 04.04.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/04/5ca6599cfc6c83b60f8b4714.html))

ЕСТОНІЯ
Президент Естонії молодець
Президент Естонії Керсті Кальюлайд з нагоди 15-річчя вступу країни в НАТО
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брала участь в 30-кілометровому поході разом з воїнами і працівниками силових
структур своєї країни і країн-союзниць. З 15-кілограмовим рюкзаком президент
подолала відстань за 4 години 19 хв. „Це непоганий результат”, – пише видання.
(Kurier.lt. – 21.04.2019 (http://www.kurier.lt/prezident-estonii-molodec/))

КОНГО
Ебола є реальною, президент Конго намагається донести це скептично
налаштованому населенню
Президент Конго Фелікс Тшісекеді закликав людей в районах, що постраждали
від найгіршого спалаху Еболи в країні, щоб вони сприйняли цю хворобу реально і
довірилися

медичним

працівникам.

Недовіра

до

перших

осіб

та

широко

розповсюджена дезінформація, яка поширюються деякими лідерами громад, призвели
до того, що багато хто в постраждалих районах східної Демократичної Республіки
Конго відмовилися від щеплень. Замість цього вони звертаються до традиційних
цілителів, чиї клініки сприяють поширенню геморагічної лихоманки. „Це не уявна
хвороба”, – сказав Тшісекеді після того, як прибув до міста Бені на свій перший тур по
східному Конго з моменту інавгурації в січні. „Якщо ми будемо дотримуватися
інструкцій, через два-три місяці з Еболою буде покінчено”, – оптимістично сказав він
натовпу після того, як йому виміряли температуру і він промив руки, як того
вимагають від усіх пасажирів, які прибувають до аеропорту Бені. (Reuters. – 16.04.2019
(https://www.reuters.com/article/us-health-ebola-tshisekedi/ebola-is-real-congo-president-tellsskeptical-population-idUSKCN1RS1X3))

ЛИТВА
Чотири недоліки президента
Кястутис Гірнюс, політолог, доцент Інституту міжнародних відносин і політичних
наук Вільнюського університету, аналізуючи діяльність президента Литви Далі
Грибаускайте, вважає, що „у неї чимало шанувальників, а високі рейтинги
популярності свідчать про те, що вона користувалася підтримкою більшості громадян
Литви”. Політолог підкреслює, що „про неї вже ставлять фільм, пишуть книгу, які,
мабуть, будуть мати яскравий відтінок”. „Не беруся оцінювати досягнення і невдачі
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президента, але хочу звернути увагу на її недоліки, в зв’язку з якими вона досягла
менше, ніж могла б досягти на головному державному посту”, – резюмує політолог.
Зокрема, найважливішим недоліком чинного президента, на думку політолога, „можна
вважати противниками, а не партнерами уряд і керівництво Сейму, тим більше
нерівноправними партнерами, адже президент не зуміла ужитися ні з одним урядом,
напружені відносини були у неї і з кожним прем’єром”. (Литовскій курьерь. – 09.04.2019
(http://www.kurier.lt/chetyre-nedostatka-prezidenta/))

МЕКСИКА
Президент Мексики – новий Робін Гуд для співвітчизників
Новий президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор оголосив про
створення інституту Робін Гуда, який поверне нації все, що було конфісковано
нечесними політиками і бандитами. Цей представник лівих прийшов до влади,
експлуатуючи широке обурення мексиканців масштабами корупції. Тепер його
команда готує законопроект про створення незалежного інституту Робін Гуда для
боротьби з корупцією, яка передасть конфісковані товари нації. „Давайте якомога
швидше віддамо все, що було вкрадено”, – сказав президент на прес-конференції.
„Інститут може, наприклад, передати отримане майно місцевим органам влади,
школам, лікарням та будинкам для літніх людей. Інші товари: ювелірні вироби,
автомобілі пішли б людям, які потребують допомоги, тому що поки що ті предмети,
що були конфісковані, були вкрадені і їхня охорона коштувала дорого”, – пояснив
президент. (Rzechpospolita. – 16.04.2019 (https://www.rp.pl/Biznes/304169941-PrezydentMeksyku-nowym-Robin-Hoodem-dla-rodakow.html))

***
Президент Мексики названий „авторитарним” його колишньою політичною
партією
Колишня політична партія президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса
Обрадора завдала різкого удару по ветерану лівих, звинувативши його в
підштовхуванні країни до авторитаризму. У повносторінковій рекламі в газеті
„Реформа” Партія демократичної революції (ПДР) заявила, що Лопес Обрадор
демонтує 30-річні реформи, спрямовані на перевірку влади держави при старих
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правителях Мексики. „Ми знаходимося в процесі відновлення президентської,
централізованої і авторитарної системи, яка послаблює і пригнічує законодавчу владу і
підриває незалежність судової влади”, – сказано в рекламі. Представники президента і
партія „Національний рух за відродження” (MORENA), яку він заснував після виходу з
ПДР, не відразу відповіли на прохання про коментарі. Працюючи з грудня, президент
користується високим рівнем популярності, викриваючи проблеми Мексики через
діяльність попередніх шести адміністрацій. Напад ПРД на нього підкреслює дедалі
більшу

партійну

політику

Лопеса

Обрадора.

(Reuters.

–

11.04.2019

(https://www.reuters.com/article/us-mexico-politics/mexico-president-blasted-as-authoritarian-byhis-former-political-party-idUSKCN1RM2PO))

НІКАРАГУА
Рік панування Даніеля Ортеги в Нікарагуа
Президент Нікарагуа і його дружина все ще чіпляються за владу, незважаючи на
мобілізацію громадян, які вимагали припинення репресій і їх виходу з уряду протягом
року. Даніель Ортега продовжує чіплятися за владу, сповнений рішучості залишатися
на своєму посту до виборів 2021 року. Вже виповнився рік з тих пір, як він вирішив
придушити крайнім насильством ланцюг демонстрацій і блокад по всій країні, в
результаті яких загинуло 325 осіб і було близько двох тисяч поранених. І схоже, що
ніщо досі не турбує сандиністського лідера: ані внутрішні протиріччя, ані тиск
міжнародних санкцій, ані глибока економічна криза. Президент Нікарагуа і Росаріо
Мурільо, його дружина, віце-президент, переконані, що вони зможуть подолати всі
проблеми. „Диктатура була посилена, вона домінує в країні через терор, і у населення
не так багато варіантів. Виходити поодинці на марші – значить ризикнути бути
зупиненим і заарештованим”, – говорить Дональд Кастільо, колишній посол Нікарагуа
в Мадриді, в телефонному інтерв’ю. „Єдине, що було досягнуто в цьому році – це ряд
міжнародних засуджень, які взагалі не змінюють владу диктатури, а скоріше
підсилюють

її”.

(El

Mundo.

–

18.04.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/18/5cb76c68fc6c83205d8b4606.html))

***
Журналісти під вогнем режиму Даніеля Ортеги
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Оскільки Даніель Ортега побачив, що його президентству загрожують, він
намагався заглушити журналістів і ЗМІ через загрози, залякування, переслідування
керівників та арешти журналістів. Переслідування журналістів тільки за те, що вони
говорять правду і заглушення дратівливих ЗМІ стало нормою в Нікарагуа, оскільки
президент Даніель Ортега побачив, що його президентству загрожує небезпека. У
країні, де існує чіткий розподіл між телевізійними каналами, радіостанціями і
незалежними редакційними газетами, а також державними виплатами, деякі з яких
перебувають в руках дітей президента, це було питання часу, коли президент почне
діяти, щоб заглушити критику через постійне ігнорування демократичних цінностей. У
грудні 2018 року він зробив більш рішучий крок – відправив поліцію і воєнізовані
формування

до

штаб-квартири

„100%

Noticias”,

єдиного

телебачення,

яке

продовжувало повідомляти про події нейтрально, щоб зайняти його приміщення і
захопити журналістів Мігеля Мора та Лусіа Пінеда. (El Mundo. – 18.04.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/18/5cb74d5321efa0d7668b4595.html))

ПЕРУ
Екс-президент Перу застрелився перед арештом за звинуваченням у корупції
У Перу помер колишній президент країни Алан Гарсія. Він помер у себе вдома
внаслідок вогнепального поранення в голову, яке завдав собі сам кількома годинами
раніше безпосередньо перед оголошенням затримання у справі про корупцію. „Я
вражений смертю колишнього президента Алана Гарсії”, – написав у Twitter чинний
глава держави Мартін Віскарра. Раніше органи юстиції видали ордер на десятиденне
попереднє затримання Гарсії в рамках розслідування корупційного скандалу. Експрезидент, який правив у Перу в 1985-1990 і 2006-2011 роках, підозрювався в
отриманні нелегального фінансування своєї передвиборної кампанії 2006 року від
бразильського будівельного концерну Odebrecht. (Deutsche Welle. – 17.04.2019
(https://p.dw.com/p/3Gzpw))

***
Екс-президент Перу Алан Гарсія покінчив життя самогубством, щоб уникнути
арешту в ході розслідування в Одебрехті
Колишній президент Перу Алан Гарсія вистрілив собі в голову, щоб уникнути
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арешту, що стало найдраматичнішим поворотом за всю історію найбільшого в
Латинській Америці скандалу. Гарсія, висока і харизматична фігура, яка більше трьох
десятиліть грала центральну роль в перуанській політиці, помер в лікарні у віці 69
років після того, як застрелився в своєму будинку в Лімі, куди поліція прибула з
ордером на його арешт. Смерть Гарсії потрясла Андську країну, яка спостерігала за
його переходом від полум’яного лівого, який був обраний президентом в 36 років, до
хрестоносця вільного ринку, який виграв другий термін в 2006 році. Забіякуватий
політичний діяч, якого вважали одним з кращих ораторів Латинської Америки, Гарсіа
вже давно переслідується звинуваченнями в тому, що він відмахнувся від
необґрунтованих політичних наклепів. Але прокурори, які розслідують справу
Одебрехту, зібрали достатньо доказів, щоб на цьому тижні отримати судовий наказ на
попереднє ув’язнення Гарсії, в той час як вони готували звинувачення проти нього,
стверджуючи, що він може втекти або перешкодити їх роботі. (Reuters. – 17.04.2019
(https://www.reuters.com/article/us-peru-corruption/perus-ex-president-garcia-kills-himself-toavoid-arrest-in-odebrecht-probe-idUSKCN1RT1K4))

***
Екс-президент Перу Кучинський заарештований у справі Одебрехту
Колишнього президента звинувачують у злочині, пов’язаному з бразильською
будівельною компанією Одебрехт, яка визнала підкуп політиків з усієї Латинської
Америки. Поліція заарештувала колишнього президента Перу Педро Пабло
Кучинського в рамках розслідування, яке супроводжується передбачуваним злочином
відмивання грошей у корупційному скандалі Одебрехта”, – повідомляється в заяві
судової влади. Педро Пабло Кучинський подав у відставку в березні 2018 року з
посади президента через цей скандал. Раніше він заперечував будь-який злочин у
справі бразильської будівельної компанії Одербрехт. Колишній перуанський президент
був першим президентом в Латинській Америці, який звільнився з посади за зв’язки з
цією

компанією.

(El

Mundo.

–

10.04.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/10/5cadf6d6fc6c83cc2b8b463e.html))

***
Колишній президент Перу Педро Пабло Кучинський направлений у
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відділення реанімації та інтенсивної терапії
Педро Пабло Кучинський, колишній президент Перу, був переведений до клініки
в Лімі через хворобу серця, повідомив конгресмен Гільберт Віолета. Колишній
президент перебуває у відділенні інтенсивної терапії і буде проходити катетеризацію
серця. Колишній президент (2016-2018) був затриманий в префектурі Ліми, в рамках
розслідування передбачуваного злочину щодо відмивання грошей в корупційному
скандалі в Одебрехті. „Без сумніву, достатньо було подивитися на його обличчя, коли
він читав цю резолюцію, щоб відзначити, що це серйозна проблема, і це призвело до
такого стану його здоров’я”, – додав парламентарій. (El Mundo. – 18.04.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/17/5cb74bfc21efa085228b4570.html))

ПОЛЬЩА
Президент Анджей Дуда вирушив вглиб країни
Президент Анджей Дуда відвідує все більше і більше округів. Це реалізація
бачення відкритого президентства чи, можливо, примірки до виборчої кампанії?
Слубіце і Суленцин – у цих двох повітах Любуського воєводства побував президент
Анджей Дуда. Під час зустрічей, організованих на відкритому повітрі, не бракувало
похвал місцевим жителям. „Місто виглядає красиво. Ви будуєте хороші відносини з
Німеччиною”, – сказав президент в Слубіце. Запланований візит президента в
Могильно, і наші дані свідчать, що тільки в квітні планується відвідати цілих 16
повітів. Дуда-тур по країні почався ще до виборів 2015 року, на, так званому,
„дудабусі”. Представник президента Блажей Спичальський каже, що до кінця свого
терміну глава держави хоче побувати в кожному з 380 повітів. Для нього особливо
важливо відвідувати місця, де після 1989 року жоден президент не побував. „Таких
повітів було близько 80, залишилося лише десяток”, – говорить Спичальський. На його
думку, Анджей Дуда подорожує країною, оскільки це відповідає його баченню
президентства. „Він дуже активний президент, який хоче зустрітися з поляками,
поговорити з ними і бути близьким до людей”, – підкреслює представник президента.
(Rzeczpospolita. – 09.04.2019 (https://www.rp.pl/Polityka/304089918-Prezydent-Andrzej-Dudarusza-w-kraj.html))
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РУМУНІЯ
Екс-президента Румунії Йона Ілієску звинувачують у злочинах проти людства
Прокуратура Румунії офіційно пред’явила 89-річному екс-президенту країни Йону
Ілієску звинувачення в скоєнні злочинів проти людства. Ілієску в 1990-х роках
отримав у країні популярність після багаторічного комуністичного лідера Ніколае
Чаушеску. Після повалення режиму, Чаушеску і його дружина Олена були розстріляні
за вироком трибуналу. Тепер румунська прокуратура вважає, що після зміщення
Ніколае Чаушеску пан Ілієску, як член Румунської компартії з 1968 року, створив
„атмосферу терору”, яка привела до загибелі 862 осіб. Крім того, прокуратура вважає,
що створення трибуналу, який засудив Ніколае та Олену Чаушеску до негайної страти,
також є порушенням закону. (Еuronews. – 09.04.2019 (https://www.com/2019/04/09/romanianex-president-iliescu-faces-crimes-against-humanity-charges))

***
Екс-президента Румунії судитимуть за злочини часів революції 1989 року
Генеральний прокурор Румунії висунув колишньому президенту країни Йону
Ілієску обвинувачення у злочинах проти людства під час антикомуністичного
повстання, коли загинули понад 800 людей. Це є частиною розслідування злочинів,
скоєних за п’ять днів після повалення тодішнього комуністичного лідера Ніколае
Чаушеску. Розслідування тривало три роки. Президент країни Клаус Йоганніс високо
оцінив

це

розслідування

і

наголосив:

„Завершення

судового

розслідування

революційних подій через 30 років після краху комунізму – необхідний крок, який
вшановує наших героїв. Злочини революції не можуть залишитися безкарними”. Тим
часом сам колишній президент Ілієску усі обвинувачення прокуратури відкидає,
називаючи

їх

„актом

політичної

помсти”.

(Deutsche

Welle.

–

09.04.2019

(https://p.dw.com/p/3GUix))

СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Президент Сейшельських островів виступив з глибини 120 метрів під водою
Президент Сейшельських островів Денні Фор у своєму виступі, згадуваному як
перша у світі трансляція у прямий ефір з підводного човна, назвав світ сильнішим
захистом „пульсуючого, синього серця нашої планети” – або океанів. Фор говорив з
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палуби підводного човна, який брав участь у британській експедиції, учасники якої
досліджують глибини Індійського океану. „Океани – це дві третини поверхні Землі, але
вони в основному невивчені. У нас є кращі карти Марса, ніж дна океанів”, – сказав
президент. (Rzechpospolita. – 14.04.2019 (https://www.rp.pl/Ekologia/190419639-PrezydentSeszeli-przemawial-z-glebokosci-120-metrow-pod-woda.html))

СЕНЕГАЛ
Президент Сенегалу обіцяє вжити заходів щодо охорони навколишнього
середовища під час другого терміну
Президент Сенегалу Макі Салл заявив, що під час свого другого президентського
терміну він буде приділяти пріоритетну увагу навколишньому середовищу, зайнятості
молоді та правам жінок. В інавгураційній промові, що послідувала за рішучою
перемогою на виборах в лютому, він пообіцяв „енергійні” екологічні дії. „Я закликаю
всіх сформувати новий Сенегал: регіон з більш чистими районами... Сенегал з
нульовими відходами”, – сказав він. Протягом першого терміну повноважень Салла
економіка Сенегалу зросла на понад 6% на рік, оскільки в результаті програми
модернізації були побудовані новий аеропорт та хороші дороги. Очікується, що
видобуток нафти і газу з нових морських родовищ збереже пожвавлення економіки в
найближче десятиліття. Але високе забруднення та підвищення рівня моря викликають
стурбованість в зв’язку зі зміною клімату і таким швидким розвитком. (Reuters. –
02.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-senegal-election/senegal-president-pledges-actionon-environment-during-second-term-idUSKCN1RE1PU))

СИРІЯ
Дядько Башара Асада постане перед судом у Франції за шахрайство з майном
Дядько президента Сирії Башара Асада постане перед судом у Франції за те, що
він нібито придбав активи французької власності на мільйони євро, використовуючи
кошти, які походили з сирійської держави. Ріфаат аль-Асад – колишній військовий
командир, який в 1982 році відповідав за придушення повстання ісламістів проти
тодішнього президента Хафеза аль-Асада, батька Башара. Багато тисяч були вбиті.
Французька судова влада підозрює його в незаконному придбанні нерухомості в
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декількох країнах за рахунок коштів з Сирії. 81-річний аль-Асад неодноразово
заперечував звинувачення. У Франції вартість його майна, включаючи особняк на
престижній авеню Фош в Парижі, може скласти близько 100 мільйонів євро (113,01
мільйона доларів). Ріфаат аль-Асад виступив проти уряду в 1984 році після боротьби за
владу з його старшим братом Хафезом. Зараз він живе у вигнанні між Францією і
Великобританією. Раніше він закликав свого племінника піти з поста сирійського
лідера, хоча в інтерв’ю також критикував сирійські опозиційні групи. (Reuters. –
17.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-france-assad-trial/bashar-al-assads-uncle-to-facetrial-in-france-over-property-fraud-source-idUSKCN1RT1ZO))

СЛОВАЧЧИНА
Новообраний президент Словаччини пропонує альтернативу популізму
„Конструктивний тон і більше позитивних емоцій – і не працювати зі страхом або
загрозами, так працювати набагато ефективніше”, – говорить Зузана Чапутова,
новообраний президент Словаччини. Західні засоби масової інформації вже були
звинувачені в тому, що вони надавали занадто сприятливе висвітлення відкрито
ліберальному, проєвропейському політичному новачку, який захищає традиційні
засоби масової інформації, засуджує фальшиві новини і чиї публічні висловлювання
нагадують такі слова, як „правда”, „терпимість” і „співчуття”. Але прогресивне
послання пані Чапутової було незвичайним і суперечливим у консервативній,
переважно католицькій державі, якою є Словаччина. „Я вважаю, що головною темою
цих виборів була справедливість і рівність. Якщо я відчуваю, що певна меншина є
жертвою ненависті, то я зобов’язана говорити про це і захищати їх”, – говорить
президент. „Але коли мова йде про чутливі культурні та етичні питання, такі як права
людей гомосексуальної орієнтації, я бачу, що будь-яка зміна повинна відбуватися
внаслідок суспільного консенсусу”, – додає розлучена мати двох дітей, яка підтримує
права гомосексуальних пар на усиновлення дітей, як альтернативи для дітей, що
мешкають в дитячих будинках. (BBC. – 09.04.2019 (https://www.bbc.com/news/world-europe47865365))

СУДАН
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Омар аль-Башир: довготерміновий президент Судану
Кар’єра суданського президента Омара аль-Башира була визначена війною. Він
прийшов до влади після військового перевороту у 1989 році і керував найбільшою
країною Африки до 2011 року з залізним кулаком. Коли він захопив владу, Судан
опинився в розпалі 21-річної громадянської війни між Північчю і Півднем.
Незважаючи на те, що його уряд підписав угоду про припинення цього конфлікту у
2005 році, в той же час вибухнув ще один – в західному регіоні Дарфура, саме щодо
цього президент аль-Башир звинувачується в організації військових злочинів і злочинів
проти

людства

Міжнародним

кримінальним

судом

(МКС).

Незважаючи

на

міжнародний ордер на арешт, виданий МКС, аль-Башир виграв вибори в 2010 і 2015
роках. Однак його остання перемога була затьмарена бойкотом основних опозиційних
партій. Ордер на арешт призвів до заборони на міжнародні поїздки. Проте аль-Башир
все ж здійснив дипломатичні візити до Єгипту, Саудівської Аравії та Південної
Африки. (BBC. – 08.04.2019 (https://www.bbc.com/news/world-africa-16010445))
США
Дональд Трамп відновив атаки на Мюллера
Президент Дональд Трамп прийняв вінок перемоги, коли спеціальний радник
Роберт Мюллер завершив своє розслідування щодо Росії. Можливо, це було
передчасно. Боротьба у аналізі результатів розслідування, безсумнівно, буде поновлена
в найближчі дні, коли очікується, що звіт Мюллера буде опублікований у
відредагованій формі. Деякі союзники Трампа стурбовані тим, що президент занадто
поспішив, оголосити повну перемогу, і вони наполягають на започаткуванні з боку
Білого дому попереджувальних атак. Трамп здається тієї ж думки. „Демократи ніколи
не будуть задоволені, незалежно від того, що вони отримають, скільки вони
отримують, або скільки сторінок вони отримують”, – сказав Трамп. (The Associated
Press. – 09.04.2019 (https://www.apnews.com/1c8675363911488fba7f25d7e9783c3c))

***
Дональд Трамп заявив, що не читав доповідь Роберта Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявив, що не читав доповідь спецпрокурора
Роберта Мюллера щодо розслідування можливого втручання Росії у вибори
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американського президента 2016 року. „Я ще не прочитав доповідь Мюллера, попри те,
що маю право на це. Тільки знаю про висновки, головний з яких – змови не було”, –
написав він у Twitter. Трамп також додав, що за атаками стояли „13 злісних демократів,
які ненавидять” його. Президент США також вказав, що на розслідування Мюллера
були витрачені два роки і 30 мільйонів доларів. „Витрачений даремно час”, –
наголосив Трамп. У Білому домі назвали висновки міністерства юстиції США „повним
та цілковитим виправданням” президента Трампа. Натомість представники опозиційної
Демократичної партії висунули вимогу до уряду якомога швидше оприлюднити
повністю

сам

текст

розслідування.

(Deutsche

Welle.

–

06.04.2019

(https://p.dw.com/p/3GPSQ))

***
Ціна фото з Бараком Обамою
Десятки гостей та доповідачів на Всесвітньому саміті з туризму, який відбувся в
Севільї, реалізували бажання сфотографуватися з колишнім президентом США
Бараком Обамою. Фотозйомка з Обамою стала одним з найпопулярніших видів
діяльності на цьому саміті для підприємців-туристів зі всього світу, але для цього
потрібно було пройти жорсткий контроль, який починався з заповнення картки, яка
була доставлена в спеціальному конверті з документами про конгрес. Ця карта
відображала порядковий номер людини, яку будуть фотографувати, і приблизний час,
завжди з тією передумовою, що це відбудеться після конференції, на якій Обама
виступив

о

15.15.

(El

Mundo.

–

03.04.2019

(https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/03/5ca4bffafc6c838c2b8b458d.html))

***
Барак Обама застерігає проти популізму і проти тих, хто просуває „реальні
або уявні стіни”
Колишній президент Сполучених Штатів виступив у Севільї з закликом підтримати
толерантність і мультикультуралізм та закликав вжити заходів перед лицем зміни
клімату, адже „це чудовисько і воно тут”. Бараку Обамі не подобається ані
популістський дрейф його країни, Сполучених Штатів, ані той, що відбувається в
інших частинах планети, включаючи Європу. 44-й американський президент
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скористався форумом Всесвітнього саміту з туризму, який проходить в Севільї, щоб
застерегти проти націоналізму, проти популізму і проти символічних або реальних
„стін”, які дехто намагається підняти. У світі, в якому, за словами колишнього
президента, глобалізація є відчутною реальністю, вона не „заспокоює” кордони. „Ми
повинні нагадати людям про неймовірну цінність планетарної різноманітності”, –
сказав Обама, який бачить за зростанням націоналізму „невизначеність”, яка в даний
час

присутня

в

суспільстві.

(El

–

Mundo.

03.04.2019

(https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/03/5ca4d290fc6c838c2b8b459e.html))

***
Барак Обама отримав компенсацію за візит до Севільї, який йому довелося
призупинити в 2016 році
Екскурсія по Алькасару стала єдиною появою колишнього президента США за
межами Всесвітнього саміту з туризму, в якому він брав участь. Не відбулося туру з
королем Феліпе VI вулицями Севільї, але Обама дійсно відвідував Алькасар. Візит,
який Барак Обама зробив в Севілью, був не тим, який він планував три роки тому, і
який довелося відкласти через різанину в поліції в Далласі (штат Техас). Барак Обама,
який перебував в столиці Андалузії, вже не є президентом першої світової держави, але
поїздка була очікуваною, адже і Обама і Севілья вже оговталися від розчарованого
візиту три роки тому. Тоді, з нагоди першої поїздки Обами до Іспанії, міська рада
Севільї організовувала спеціальний візит для президента, плануючи зупинку у
Алькасарі і Кафедральному соборі, а також сам король Іспанії повинен був бути гідом.
Але цього так і не сталося через стрілянину в техаському місті, коли п’ять агентів
загинули, і що змусило Обаму перенести поїздку, виключивши зі своєї поїздки зупинку
в

Севільї.

(El

Mundo.

–

03.04.2019

(https://www.elmundo.es/andalucia/2019/04/03/5ca50768fdddff16668b4584.html))

***
Меланія Трамп каже, що буде ще 4 роки першою леді
Дружина Дональда Трампа Меланія Трамп каже, що готова бути ще чотири роки
першою леді, якщо її чоловік буде переобраний. „Я люблю те, що я роблю”, – сказала
вона. Перша леді виявила свої наміри під час зустрічі зі студентами в середній школі
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Альбріттон у Форт-Брегг, Північна Кароліна. Вона подорожувала там з Карен Пенса,
дружиною віце-президента Майка Пенса, щоб відвідати установу і зустрітися зі
студентами. Захід став частиною їхньої спільної уваги до сімей військових. „Я думаю,
що наші чоловіки роблять фантастичну роботу, і я підтримаю свого чоловіка, якщо він
вирішить балотуватись знову”, – сказала Меланія Трамп. (The Associated Press. –
16.04.2019 (https://apnews.com/7f3f556d0c9f4b3fb95d63bcb44e2c60))

***
Мішель Обама. Гуру або наступний кандидат у Білий дім?
Сама по собі, співчутлива і з надзвичайним даром людяності, Мішель Обама,
дружина екс-президента США Барака Обами, протягом восьми років працювала
господинею в Білому домі. Не раз її слова доводили до сліз і чарували американське
суспільство. Вона попрощалася з Білим домом, виступивши з промовою для молоді,
особливо для найбільш знедолених, а також расових і релігійних меншин. ЇЇ послання
було зрозумілим: „Не бійся майбутнього, різноманітність не є загрозою, це те, чим ми
є, ніколи не дозволяй нікому змусити тебе повірити в те, що тобі не місце в історії”. Це
правда, що вона скористалася своїм привілейованим становищем першої леді, щоб
говорити про цінності мистецтва, освіти, здорового способу життя та рівності, але її
ставлення було стриманим. Жінка, яка в квітні цього року наповнює стадіони і театри
по всій Європі, має силу справжнього духовного гуру. Що саме ставить її в цей
діапазон? Перш за все, світ цінує, що Мішель кинула виклик багатьом канонам як
перша леді. Вона активна, динамічна і з дуже відкритими ідеями. Крім того, вона
рухається, даруючи посмішки, поради та обійми. Вона розмовляє зрозуміло і без
комплексів про повсякденні проблеми, а іноді навіть може бути політично
некоректною. Якщо вона повинна сказати, що багато ідей Дональда Трампа доводять її
до

сказу,

вона

так

і

говорить.

(El

Mundo.

–

18.04.2019

(https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2019/04/18/5caf07d421efa0ae0d8b467d.html))

УГАНДА
Уганда готова розглянути питання про надання притулку для вигнаного
лідера Судану аль-Башира
Уганда розгляне питання про надання притулку вигнаному суданському лідеру
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Омару аль-Баширу, незважаючи на звинувачення Міжнародного кримінального суду
(МКС). „Уганда не буде вибачатися за розгляд заяви аль-Башира”, – сказав Окелло
Орем, державний міністр закордонних справ Уганди. 75-річний Башир, який керував
Суданом протягом 30 років після того, як захопив владу під час військового
перевороту, був скинутий військовими минулого тижня після місячних вуличних
протестів. Башир отримав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду у
зв’язку із загибеллю приблизно 300 тисяч людей під час повстанського руху в
західному районі Дарфура Судану більше десяти років тому. Президент Уганди Йовері
Мусевені в минулому критикував МКС, описуючи його як інструмент західного
правосуддя проти африканців, і одного разу пообіцяв мобілізувати африканські країни,
щоб вийти з угоди про заснування суду. Орем заявив, що обвинувальний висновок
МКС не буде вважатися перешкодою для будь-якої заяви аль-Башира про політичний
притулок в Уганді. (Reuters. – 17.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-uganda-sudanbashir/uganda-says-it-is-willing-to-consider-asylum-for-sudans-ousted-leader-bashiridUSKCN1RT0WA))

УЗБЕКИСТАН
Донька узбецького лідера призначена заступником голови державного органу
ЗМІ
Старша донька президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва була призначена
заступником голови недавно створеного державного агентства, відповідального за
регулювання в сфері зв’язку та ЗМІ. Саїда Мірзійоєва приєднується до когорти
нащадків лідерів Центральної Азії, які обіймають високі посади. У сусідньому
Казахстані Даріга Назарбаєва, старша донька давнішнього лідера Нурсултана
Назарбаєва, стала спікером верхньої палати парламенту минулого місяця після
відставки її батька. Офіційні джерела не надають ніякої інформації про вік або
походження Мірзійоєвої, тільки згадка про те, що вона заміжня і має трьох дітей.
Президент Мірзійоєв заснував агентство, де вона буде працювати, доручивши йому
координувати комунікації державних органів і захищати свободи ЗМІ. Друга донька
Мірзійоєва, Шахноза, також є державним службовцем і займає посаду середнього рівня
в міністерстві дошкільної освіти. Мірзійоєв взяв на себе керівництво найбільш
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густонаселеною країною Центральної Азії з населенням 32 мільйони осіб в 2016 році
після смерті президента Іслама Карімова, який керував країною протягом 27 років.
(Reuters. – 12.04.2019 (https://www.reuters.com/article/us-uzbekistan-president-daughter/uzbekleaders-daughter-named-deputy-head-of-state-media-body-idUSKCN1RO1RL))

ФРАНЦІЯ
Емманюель Макрон: Франція відновить Нотр-Дам де Парі і зробимо його
„навіть ще красивішим”
Французький президент Емманюель Макрон пообіцяв відновити улюблений
Паризький собор Нотр-Дам де Парі і зробити його „навіть ще красивішим” після того,
як вогонь знищив його шпиль і дах, але збереглася більша частина будівлі, включаючи
подвійні середньовічні дзвіниці церкви. Макрон сказав, що хоче завершити
реставрацію улюбленої римсько-католицької архітектурної пам’ятки за п’ять років. У
телевізійному зверненні до нації Емманюель Макрон сказав: „Ми відновимо Нотр-Дам
де Парі. Ми можемо це зробити”. Влада вважає причиною пожежі проведення
реставраційних робіт у світовій архітектурній скарбниці, що пережила майже 900 років
бурхливої французької історії, але була зруйнована у вогні на другий день Страсного
тижня.

(The

Associated

Press.

–

17.04.2019

(https://www.apnews.com/abf11681d6164918982e5cbca0957548))
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ІНФОГРАФІКА
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