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ВИБОРИ ДО ВР
Конституційний суд України визнав відповідним Основному закону країни
указ Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради і
проведення дострокових парламентських виборів 21 липня. Визнання
президентського указу конституційним підтримали 11 суддів, інші п’ять виступили
проти. На офіційному сайті КСУ повідомляється, що суд прийняв рішення у вказаній
справі.
Указ президента Украины о роспуске парламента и досрочном проведении
выборов признан конституционным = [Указ Президента України про розпуск
парламенту і дострокове проведення виборів визнано конституційним] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 20.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0621/c315199590143.html)

***
Політичні партії провели свої з’їзди, де затвердили виборчі списки і почали
подавати на затвердження до Центральної виборчої комісії. А тим часом
Конституційний суд України продовжує розглядати питання конституційності указу
Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України
VІІІ скликання. І тим самим тримає питання проведення цих дочасних виборів на
ниточці. Якщо КСУ вирішить, що указ Президента (навіть і з певними зауваженнями)
був, все-таки, конституційним, то вибори успішно докотяться до дня голосування і
таким чином новий склад Ради уже наступного, дев’ятого, скликання буде
сформовано. Якщо ж ні – то виникає низка гострих і важких питань.
Рибаченко, Віктор. Партійні списки претендентів та фаворитів / В. Рибаченко //
Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 20.06. (https://www.chasipodii.net/article/22997/)

***
Програми партій, котрі прогнозовано ввійдуть до парламенту наступного
скликання, не принесуть приємного читання політичним українцям окупованого
Криму. Висуванці Меджлісу кримськотатарського народу йдуть на парламентські
вибори в різних партійних колонах. Чверть століття української незалежності
політичну силу, яку кримським татарам рекомендувалося підтримувати під час
виборів, визначали або Курултай (національний з’їзд), або його представницьковиконавчий орган Меджліс. І більшість кримських татар дотримувалися їхніх
закликів, щоразу підтверджуючи авторитетність. Кримські татари були й в інших,
“нерекомендованих” партіях – від комуністів до “Батьківщини”. Під час
президентських виборів 2014 і 2019 рр. Меджліс підтримував Петра Порошенка. У
новому парламенті, у кращому разі, можуть опинитися до п’яти-шести кримчан, що
насправді кількісно менше, але, можливо, якісно більше, ніж у нинішньому. Однак
сама собою їхня присутність не гарантує прориву у вирішенні “кримського”, а тим
більше – “кримськотатарського питання”.
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Самар, Валентина. Іспит на Крим переноситься / В. Самар // Українське Слово. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.06. (https://ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/94326.html)

***
Центральна виборча комісія України зареєструвала 675 кандидатів у депутати,
включених до виборчих списків партій на позачергових виборах до Верховної Ради
України 21 липня. Про це повідомила прес-служба ЦВК. „Зокрема, зареєстровані 224
кандидата в народні депутати за списком ВО „Свобода”; 217 – Радикальної партії
Олега Ляшка; 175 – політичної партії „Голос” музиканта Святослава Вакарчука; 59 –
ВО „Факел”, – сказано в повідомленні.
ЦИК Украины продолжает регистрацию кандидатов в депутаты = [ЦВК
України продовжує реєстрацію кандидатів у депутати] // Зеркало. – Баку, 2019. – 20.06.
(http://zerkalo.az/tsik-ukrainy-prodolzhaet-registratsiyu-kandidatov-v-deputaty/)

***
Партія екс-президента України Петра Порошенка „Європейська Солідарність”
з результатом в 5% підтримки виборців замикає п’ятірку політичних сил, які долають
прохідний бар’єр до парламенту (5%). „Лідером електоральних симпатій серед
політичних сил є [пропрезидентська] партія „Слуга народу”, яку готові підтримати
47,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також поки долають
прохідний бар’єр „Опозиційна платформа – За життя” (11,1%), партія „Голос”
[артиста Святослава Вакарчука] (8,1%), „Батьківщина” [Юлії Тимошенко] (7,3%),
„Європейська Солідарність” [Петра Порошенка] (5,0%)”, – повідомляється на сайті
організації. Згідно з підсумками опитування, поблизу прохідного бар’єру в Раду
розташувалася партія „Сила і честь” екс-глави Служби безпеки України Ігоря Смешка
з результатом 4,1%. Решта політичних сил мають набагато меншу підтримку
респондентів. Близько 77% опитаних повідомили, що однозначно готові взяти участь
у голосуванні на виборах до Верховної Ради 21 липня, 12% скоріше готові брати
участь, 8% не планують голосувати, а решта 3% поки не визначилися.
Рейтинг партии Петра Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
= [Рейтинг партії Петра Порошенка на виборах в Раду впав до прохідного бар’єру] //
POINT. – Кишинів, 2019. – 19.06. (https://point.md/ru/novosti/v-mire/reiting-partii-poroshenkona-vyborakh-v-radu-upal-do-prokhodnogo-barera)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ „СЛУГА НАРОДУ”

Чимало політичних партій провели власні передвиборні з’їзди. Зробила це й
найпопулярніша і політична сила – партія нещодавно обраного Президента
Володимира Зеленського „Слуга народу”. Найновіше соціологічне опитування групи
„Рейтинг”, яке провели на початку червня, фіксує популярність партії Володимира
Зеленського на рівні 47,5%. Себто „Слуга народу” – абсолютний фаворит перегонів
на старті кампанії. Враховуючи рівень симпатій, політсила може претендувати на
понад сотню депутатів майбутньої Верховної Ради тільки по пропорційній частині
(так розподіляють 225 крісел, решта – мажоритарники).
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Галата, Ярослав. Чий список привабливіший… / Я. Галата // Українське Слово. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.06. (https://ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/94329.html)

***
Щотижня українські соціологи публікують нові рейтинги політичних партій.
Згідно дослідження соціологічної групи „Рейтинг”, станом на початок червня перше
місце посідає політична партія „Слуга народу”. Її готові підтримати 47,5% виборців.
Проте раніше цей показник становив 48,2% серед виборців, які точно голосуватимуть
і визначилися з вибором. Це вперше, за весь час проведення досліджень, рейтинг
президентської партії почав падати.
Бондаренко, Соломiя. „Слуга народу” здувається, а „Голос” Вакарчука набирає
сили – опитування / С. Бондаренко // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. –
21.06. (https://ukrslovo.net/doli-ludski/tochkazoru/94342.html)

***
Результати опитування громадської думки, проведеного Українським
інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко та центром „Соціальний
моніторинг” свідчать, що на майбутніх дострокових парламентських виборах
подолати п’ятивідсотковий бар’єр і увійти до складу Верховної Ради України можуть
п’ять
політичних
партій.
Лідером
парламентської
гонки
залишається
пропрезидентська партія „Слуга народу”. Її готові підтримати 49,8% українців. Взяти
участь у формуванні Верховної Ради нового скликання також можуть „Опозиційна
платформа – За життя” /10,3%/, Партія „Батьківщина” Юлії Тимошенко /9%/,
„Європейська Солідарність” екс-президента Петра Порошенка /8, 7%/ і партія „Голос”
/5,9%/ відомого рок-музиканта Святослава Вакарчука. Глава партії „Слуга народу”
Дмитро Разумков допустив, що в новому парламенті його політсила може створити
коаліцію з партією „Голос”.
В Верховную Раду Украины нового созыва могут пройти пять партий = [У
Верховну Раду України нового скликання можуть пройти п’ять партій] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 20.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0621/c315199590141.html)

***
До Верховної Ради мають шанси пройти п’ять політичних партій, лідирує
„Слуга народу” Президента України Володимира Зеленського. Про це свідчать
результати опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS,
опубліковані 14 червня. Отже, 84,1% всіх опитаних впевнені, що підуть голосувати на
дострокових парламентських виборах 21 липня (54,3% повністю впевнені, 29,8%
скоріше впевнені), 13,8% не впевнені (7,2% скоріше не впевнені; 6,6% зовсім не
впевнені), 2,1% відмовилися відповідати. Серед опитаних, які визначилися з вибором
і мають намір голосувати, результати розподілилися наступним чином: 51,3% – за
„Слугу народу”; 9,5% – за „Європейську Солідарність” екс-президента Петра
Порошенка; 9,2% – за „Опозиційну платформу – За життя” нардепів Вадима
Рабиновича і Юрія Бойка; 8,7% – за „Батьківщину” Юлії Тимошенко; 5% – за „Силу і
6
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честь” екс-глави СБУ, колишнього начальника Головного управління розвідки
Міноборони Ігоря Смешка. У партії „Голос” Святослава Вакарчука 4,9%, у інших
політсил – менше 3%. Правда, тут потрібно враховувати те, що співзасновником
SOCIS є Ігор Гринів – діючий нардеп ВР, радник екс-президента України Петра
Порошенка. У команді Порошенка Гринів, перш за все, політтехнолог. Саме він
придумав гасло: „Жити по-новому!”, з яким Порошенко виграв президентську
кампанію. Так що, всі ці дані соцопитування від SOCIS потрібно сприймати з
урахуванням політичних уподобань Ігоря Гриніва.
Азербайджанцы, которые могут стать депутатами Верховной Рады =
[Азербайджанці, які можуть стати депутатами Верховної Ради] // Зеркало. – Баку,
2019. – 17.06. (http://zerkalo.az/podderzhim-nashih-azerbajdzhantsy-kotorye-mogut-statdeputatami-verhovnoj-rady/)

***
Партія „Слуга народу” опублікувала список з 201 кандидата в депутати в
загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21
липня. І там є два азербайджанські прізвища. Під номером 116 в списку кандидатів в
депутати ВР від партії „Слуга народу” значиться Аллахвердієва Ірина Валеріївна.
Нічого конкретного про неї в рядах азербайджанської діаспори не знають. Але судячи
по імені та по батькові, Ірина Валеріївна є дружиною азербайджанця. Дещо більше
інформації є з приводу Рагимової Анастасії Борисівни. Вона – дружина Насиба
Рагимова, який, більше 30 років проживає в Україні, є бізнесменом і керівником
громадської організації „Всеукраїнське об’єднання „Захист нації” і автором статей в
українських ЗМІ. Правда, про реальний вплив очолюваної ним організації, м’яко
кажучи, міркувати не доводиться. До речі, сам Насиб Рагімов раніше заявляв про
плани самому висунутися в якості кандидата в депутати ВР від партії „Слуга народу”.
Але, пізніше, плани помінялися. Анастасія Рагимова є видавцем журналу,
громадянською активісткою і фігурою, куди більш відомою, ніж її чоловік. Правда,
вона висунута лише під 170-м номером від партії „Слуга народу”. Це робить її шанси
на потрапляння в ВР практично нульовими.
Процесс пошел: особенности парламентских выборов в Украине = [Процес пішов:
особливості парламентських виборів в Україні] // Зеркало. – Баку, 2019. – 16.06.
(http://zerkalo.az/protsess-poshel-osobennosti-parlamentskih-vyborov-v-ukraine/)

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
Адміністрація Президента України Володимира Зеленського планує переїхати
в новий офіс зі скляними стінами, заявив глава Адміністрації Президента Андрій
Богдан в ефірі телеканалу „Україна”. Крім того, Андрій Богдан не виключив, що
нинішня будівля Адміністрації може бути перероблена на музей. Також він
повідомив, що Адміністрація буде реформована в „європейський орган, який
допомагає Президенту бачити напрямки розвитку України”.
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Администрация Зеленского планирует переезд в стеклянный офис =
[Адміністрація Зеленського планує переїзд в скляний офіс] // Haqqin.az. – Баку, 2019. –
17.06. (https://haqqin.az/news/152334)

***
Президент України Володимир Зеленський разом зі співробітниками
ознайомився з проектом перенесення Адміністрації Президента в будівлю
Українського дому на Європейській площі в центрі Києва, інформує агенція
„Інтерфакс-Україна”, посилаючись на відео, оприлюднене на сторінці „Команди
Зеленського” в соцмережі Facebook. Проект передбачає реорганізацію АП за типом
відкритого офісу. Будівлю планують зберегти в наявних формах, водночас
застосувавши низку сучасних енергоефективних технологій. Також планується
відновлення фонтану, створення актового залу на 500 осіб, коворкінгу для громадян,
які будуть звертатися з певними ініціативами, кафе та спортзалу.
Владимир Зеленский думает о переносе Администрации в Украинский дом =
[Володимир Зеленський думає про перенесення Адміністрації в Український дім] //
Deutsche Welle. – Bonn, 2019. (20.06.2019. – https://p.dw.com/p/3KkkW)

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
В Україні відбулись політичні акції через заяву Володимира Зеленського по
Донбасу. Активісти вимагали від Президента Володимира Зеленського припинити
ганебні наміри піти на мир з Москвою шляхом здачі національних інтересів. Команда
Зеленського вже заявила, що варто припинити стріляти у відповідь, поновити
торгівлю з ОРДЛО. Всі ці заяви – це свідчення готовності Зекоманди до капітуляції,
здачі України Москві. Активісти спалили білий прапор, який є символом капітуляції.
Учасники акції „Ні капітуляції” сформулювали Президенту свої вимоги.
„Ні капітуляції”: вимоги до Зеленського // Гомін України. – Toronto, 2019. – 25.06.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20675/group/5)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Результати опитування населення, проведеного Українським інститутом
соціальних досліджень ім. Яременко та центром „Соціальний моніторинг” свідчать,
що 40,4% українців вважають, що Президент країни, безумовно, повинен піти на
прямий діалог з Російською Федерацією заради встановлення миру на сході країни,
30% вважають, що швидше за повинен піти на такі переговори. При цьому 10,4%
опитаних категорично проти такого рішення, а 8,3% – скоріше проти, ще 10,9% – не
змогли відповісти. 60,7% українців вважають або скоріше схиляються до думки, що
Україна повинна йти на компроміси заради відновлення миру і повернення
окупованих територій, 24,2% дотримуються протилежної думки, 15% не змогли
відповісти.
70% украинцев считают, что президент должен пойти на прямой диалог с РФ
ради установления мира на востоке страны = [70% українців вважають, що Президент
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повинен піти на прямий діалог з РФ заради встановлення миру на сході країни] // Обзор.
– Вильнюс, 2019. – 26.06. (https://www.obzor.lt/news/n50706.html)

***
Команда Володимира Зеленського презентувала підсумки першого місяця його
роботи на посаді глави держави. Досягнення склали 20 пунктів, серед яких:
відновлення повноцінної роботи ТКГ в Мінську, отримання підтримки західних
лідерів позиції України в питанні звільнення полонених і санкцій тиску на Росію,
подання у Раду 16 законопроектів, обіцяних в період передвиборної кампанії, початок
перезапуску судової реформи.
У Зеленского назвали 20 достижений президента за первый месяц работы = [У
Зеленського назвали 20 досягнень Президента за перший місяць роботи] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 25.06. (https://www.obzor.lt/news/n50675.html)

***
Українське суспільство визріло до глибоких якісних змін і вже бачить перед
собою можливість ступити на вищу сходинку у саморозвитку. А відчуття таке, що
українська держава хитається на невидимому вістрі й кожної хвилини може впасти й
відкотитися назад, де її чекають ще тяжчі, ніж сьогоднішні, випробування. Президент
видав указ про розпуск Верховної Ради, грубо порушивши Конституцію України.
Конституційний Cуд, за позовом кількох десятків народних депутатів, почав
розглядати указ В. Зеленського про розпуск Верховної Ради на предмет законності.
На остаточне рішення вони мають, в законному порядку, місяць часу, термін спливає
в кінці червня. Яким воно буде, ніхто не знає. Швидше за все – на користь
Вододимира Зеленського.
Часто, Петро. Ой, щось забагато питальних знаків / П. Часто // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
20.06.
(http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9e%d0%b9%d1%89%d0%be%d1%81%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d1%96%d0%b2/)

***
Половина громадян України позитивно оцінюють діяльністю Президента
Володимира Зеленського, наводить дані опитування соціологічна група „Рейтинг”.
49% опитаних задоволені діяльністю глави держави, 14% – протилежної думки, ще
38% – поки не змогли сформувати своє ставлення до нього. Також зросла кількість
тих, хто оптимістично дивиться на стан справ в країні. Найбільше оптимістів серед
жителів півдня України, молодих респондентів, виборців партій „Слуга народу”,
„Сила і честь”, а також „Голос”. У той же час прихильники партій „Європейська
Солідарність” і „Опозиційна платформа – За життя” – найбільш песимістичні в цьому
питанні.
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Как украинцы относятся к главе государства = [Як українці ставляться до глави
держави] // Minval.az. – Баку, 2019. – 19.06. (https://minval.az/news/123896329)

***
Половина жителів України задоволені діяльністю Президента України
Володимира Зеленського, ще майже 40% респондентів поки не змогли сформувати
своє ставлення до нього, свідчать дані опублікованого опитування соціологічної
групи „Рейтинг”. Опитування проводилося у червні 2019 року по всій території
України за винятком непідконтрольних Україні частин Донбасу. Опитано 2 тисячі
респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
Половина жителей Украины довольны деятельностью Зеленского, показал опрос
= [Половина жителів України задоволені діяльністю Зеленського, показало опитування]
// Республика Армения. – Ереван, 2019. – 19.06. (https://armenpress.am/rus/news/979047/)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Законодавці в Раді Європи домовилися дозволити російським представникам
повернутися після п’ятирічної перерви. Це рішення було прийняте з обуренням
Україною, яка наполягає на відсутності міжнародних поступок перед Москвою, поки
вона не поверне Крим і не припинить підтримку сепаратистів на сході України. Цей
крок відкриває шлях до того, щоб Росія взяла участь у виборах нового генерального
секретаря Ради Європи.
Kiev slams Moscow’s return to Council of Europe = [Київ засуджує повернення
Москви до Ради Європи] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 26.06.
(https://www.dailysabah.com/europe/2019/06/26/kiev-slams-moscows-return-to-council-ofeurope)

***
Видання інформує, що Президент України Володимир Зеленський намагався
особисто переконати пана Макрона і пані Меркель, що повернення російської
делегації в ПАРЄ можливе лише після того, як Росія виконає принципові вимоги
асамблеї. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про рішення
відкликати свого посла в Раді Європи. Офіційна причина – для проведення
консультацій. Глава українського МЗС Павло Клімкін прокоментував бажання
української делегації в ПАРЄ тимчасово призупинити свою роботу, назвавши такий
крок цілком логічним.
Владимир Зеленский о решении ПАСЕ: „Жаль, что наши европейские партнеры
нас не услышали” = [Володимир Зеленський про рішення ПАРЄ: „Шкода, що наші
європейські партнери нас не почули”] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 25.06.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30019484.html)

***
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Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу висловив міністру закордонних справ
України Павлу Клімкіну беззастережну підтримку територіальної цілісності України.
Рейнсалу підтвердив свою позицію і назвав прикрим крок ПАРЄ, що дає Росії
можливість повернутися в члени асамблеї. Рейнсалу підкреслив, що хоча це
малоймовірно, він все ж сподівається, що ПАРЄ відхилить пропозицію про надання
повноважень делегації Росії, оскільки Росія продовжує порушувати територіальну
цілісність і суверенітет України і Грузії, в тому числі, незаконно анексувавши Крим.
Рейнсалу выразил поддержку министру иностранных дел Украины = [Рейнсалу
висловив підтримку міністру закордонних справ України] // День за днем. – Таллинн,
2019.
–
25.06.
(https://rus.postimees.ee/6715599/reynsalu-vyrazil-podderzhku-ministruinostrannyh-del-ukrainy)

***
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) офіційно
оголосила про рішення зупинити роботу в асамблеї в знак протесту проти повернення
делегації РФ. Про це заявив глава делегації Володимир Ар’єв. Українська делегація
вирішила припинити участь в роботі ПАРЄ, крім питань, пов’язаних з позбавленням
повноважень російської делегації. Делегація звертається до Верховної Ради з
необхідністю терміново розглянути питання зупинення участі України в ПАРЄ в
подальшому. Також делегація звертається до Президента України і МЗС – негайно
виробити чітку позицію щодо подальшої участі України в органах Ради Європи.
Украина официально остановила работу в ПАСЕ = [Україна офіційно зупинила
роботу
в
ПАРЄ]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
25.06.
(https://rus.postimees.ee/6715398/ukraina-oficialno-ostanovila-rabotu-v-pase)

***
Україна погрожує бойкотувати Раду Європи після того, як парламентська
асамблея проголосувала за скасування п’ятирічних обмежень, накладених на
делегацію Росії за анексію Криму. Асамблея ПАРЄ у Страсбурзі проголосувала 118
на 62 за пропозицію обмежити механізм санкцій, який позбавив російську делегацію
права голосу у ПАРЄ. Це дозволить Росії взяти участь у виборах нового генерального
секретаря Ради Європи. Президент України, заявив, що він „розчарований” рішенням.
Українська делегація стверджувала, що через те, що Росія не поступилася вимогам
Ради Європи стосовно Криму та окупованих східних областей України, скасування
заборони буде означати „здачу”.
Oliphant, Roland. Ukraine threatens Council of Europe boycott as Russia rejoins PACE
five years after Crimea annexation ban = [Україна загрожує бойкотом Раді Європи, оскільки
Росія повертається до ПАРЄ через п’ять років заборони] / R. Oliphant // The Telegraph. –
London, 2019. – 25.06. (https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/25/pace-votes-allow-russiareturn-five-years-ban-crimea-annexation/)

***
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Українська делегація залишила ПАРЄ на знак протесту проти реадмісії
російських депутатів через п’ять років після анексії Криму. Асамблея підтримала
повернення Росії 118 голосами проти 62. Президент України Володимир Зеленський
заявив, що розчарований рішенням, і Україна заявила, що відкликає свого посла в
Раді Європи на невизначений час на знак протесту.
Roth, Andrew. Ukraine walks out of Europe human rights body as Russia returns =
[Україна виходить з Європейського правозахисного органу, якщо Росія повертається] / A.
Roth
//
The
Guardian.
–
London,
2019.
–
25.06.
(https://www.theguardian.com/law/2019/jun/25/ukraine-walks-out-council-europe-humanrights-assembly-protest-russia-return)

***
П’ять років тому Москві було заборонено членство у Раді Європи через
анексію Криму, а повернення її викликало обурення в уряду України. Асамблея
підтримала повернення Росії 118 голосами проти 62. Президент Франції Емманюель
Макрон, який разом з лідером Німеччини Ангелою Меркель був одним з основних
лобістів змін, заявив, що не членство завдає шкоди російським громадянам, а його
уряд. Делегація України залишила Раду на знак протесту проти цього рішення.
Президент України зі свого боку висловив „розчарування” після голосування.
Stone, Jon. Sanctions against Russia at Council of Europe lifted sparking outrage from
Ukraine = [Скасування санкцій проти Росії в Раді Європи викликали обурення з боку
України] / J. Stone, O. Carroll // The Independent. – London, 2019. – 25.06.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-sanctions-council-europe-ukrainecrimea-echr-human-rights-malaysian-airlines-a8973791.html)

***
Депутати ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка дає Росії право на безумовне
і негайне повернення в асамблею. Латвійський депутат-соціаліст Борис Цілевіч
застеріг, що прийняття резолюції підірве довіру до організації, це буде схоже на те,
що „ми здалися”, що „підтримуємо дії Росії”. Незважаючи на серйозне скорочення
санкцій, ПАРЄ все ще може приймати штрафні заходи проти національних делегацій.
Складно сказати, чи погодиться Москва повернутися в асамблею на таких умовах.
Росія вступила в серйозний конфлікт з ПАРЄ в квітні 2014 року, коли делегація
Держдуми була позбавлена права голосу через анексію Криму. Оскільки Москва
жодної з вимог резолюції по Україні не виконала, санкції проти неї в ПАРЄ
продовжувалися ще кілька разів.
ПАСЕ проголосовала за возвращение России = [ПАРЄ проголосувала за повернення
Росії] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 25.06. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/paseprogolosovala-za-vozvraschenie-rossii.d?id=51217963&all=true)

***
П’ять років тому Росію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї
Ради Європи у зв’язку з анексією Криму. Швейцарське видання „Neue Zürcher
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Zeitung” пише, що це рішення скасували з раболіпством, яке не можна не помітити.
Важко зрозуміти і те, що для повернення права голосу Росії не довелося робити
ніяких поступок – більш того, вона навіть отримала додаткові послаблення з боку
Ради Європи. Наприклад, нові положення, які можуть ускладнити введення санкцій в
майбутньому, і виключення колишнього прем’єр-міністра Литви Кубілюса з боротьби
за пост генерального секретаря. Газета робить висновок, що все це не тільки залишає
неприємне почуття, а й підриває авторитет організації.
СМИ: Совет Европы прогибается перед Россией = [ЗМІ: Рада Європи
прогинається
перед
Росією]
//
DELFI.
–
Таллінн,
2019.
–
25.06.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/smi-sovet-evropy-progibaetsya-peredrossiej.d?id=51220571)

***
ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Росії. Документ змінює
правила асамблеї і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно РФ.
За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, утрималися 10.
Українська делегація в ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в
асамблеї в знак протесту проти повернення делегації РФ. Про це заявив глава
делегації Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.
Украина официально остановила работу в ПАСЕ = [Україна офіційно зупинила
роботу в ПАРЄ] // Литовский курьер. – Вильнюс, 2019. – 25.06.
(https://www.kurier.lt/ukraina-oficialno-ostanovila-rabotu-v-pase/)

***
ПАРЄ підтримала резолюцію про повернення делегації Росії. Документ змінює
правила асамблеї і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема стосовно РФ.
Українська делегація в ПАРЄ офіційно оголосила про рішення зупинити роботу в
асамблеї на знак протесту проти повернення делегації РФ. Також делегація
звернулася до Президента і МЗС – негайно виробити чітку позицію щодо подальшої
участі України в органах Ради Європи.
Украина приостановила участие в ПАСЕ = [Україна призупинила участь у ПАРЄ]
// Minval.az. – Баку, 2019. – 25.06. (https://minval.az/news/123898632)

***
Парламентська асамблея Ради Європи знову розглядає можливість включення
Росії до органу. Росія була санкціонована в 2014 році за вторгнення та анексію
частини України, що спричинило призупинення її членства в ПАРЄ. З тих пір Кремль
не доклав зусиль, щоб скасувати санкції: продовжується агресія і окупація України і
Грузії.
Eristavi, Maxim. Europa sendet das falsche Zeichen an die Autokraten = [Європа
посилає автократам неправильне повідомлення] / M. Eristavi // Die Welt. – Berlin, 2019. –
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23.06. (https://www.welt.de/debatte/kommentare/article195724525/Russland-Sanktionen-Europasendet-das-falsche-Zeichen-an-die-Autokraten.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Після дев’ятигодинних дебатів і дискусій ПАРЄ затвердила резолюцію, що
дозволяє російській делегації повернутися в організацію. У Москві рішення вітали, в
Грузії і Україні – жорстко розкритикували. Тбілісі і Київ об’єдналися проти Москви в
ПАРЄ – ініціатором оскарження відновлення прав російської делегації в
Парламентській асамблеї Ради Європи стала депутат від Грузії Ніно Гогуадзе. Як
заявила парламентарій, причиною її протесту стала окупація Росією територій Грузії і
України, етнічні чистки в Абхазії і Південній Осетії, в Криму, а також відсутність
співпраці Москви з моніторинговими органами ПАРЄ. При цьому представник
України – глава української делегації Володимир Ар’єв подав окрему скаргу, навівши
як обґрунтування неприпустимості відновлення прав російської делегації
процедурній підставі.
Унанянц, Владимир. Россия в ПАСЕ: „Хуже, чем преступление, – ошибка” =
[Росія в ПАРЄ: „Гірше, ніж злочин, – помилка”] / В. Унанянц // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 25.06. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30020189.html)

***
Виступаючи на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, що
проходить у Львові, заступник прем’єр-міністра України з питань європейської і
євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що перші візити
нового українського Президента Володимира Зеленського в Брюссель, Париж і
Берлін, а також отримані ним запрошення відвідати США і Канаду свідчать про
незмінність курсу України на вступ до ЄС і НАТО і підтримки Києва з боку його
головних партнерів. І. Климпуш-Цинцадзе також додала, що Урядовий офіс
координації європейської та євроатлантичної інтеграції спільно з офісом віцепрем’єра готують рекомендації щодо продовження політики зближення з ЄС і НАТО
для наступного Кабінету міністрів.
В Украине следует обеспечить преемственность курса на интеграцию в ЕС и
НАТО – вице-премьер Украины = [В Україні слід забезпечити спадкоємність курсу на
інтеграцію в ЄС і НАТО – віце-прем’єр України] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
24.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0625/c31519-9591117.html)

***
Президент України Володимир Зеленський привітав Естонію з обранням
держави до Ради безпеки ООН на період 2020-2021. Про це йдеться в його вітальному
листі, який минулого тижня зареєстрували в канцелярії президента Естонії Керсті
Кальюлайд.
Владимир Зеленский прислал Керсти Кальюлайд поздравительное письмо =
[Володимир Зеленський надіслав Керсти Кальюлайд вітального листа] // День за днем. –
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Таллинн, 2019. – 24.06. (https://rus.postimees.ee/6714565/vladimir-zelenskiy-prislal-kerstikalyulayd-pozdravitelnoe-pismo)

***
У Берліні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і
канцлера Німеччини Ангели Меркель, на якій обговорювалися відносини двох країн і
питання врегулювання конфлікту на Донбасі. В ході переговорів В. Зеленський і А.
Меркель приділили особливу увагу перспективам торгового, економічного та
інвестиційного співробітництва між Україною та ФРН. Президент України в ході
обговорення проблеми Донбасу заявив про те, що питання припинення війни і
встановлення миру на сході України є для нього пріоритетним. А. Меркель висловила
задоволення від відновлення роботи Тристоронньої контактної групи і вказала на
важливість виконання Мінських угод для врегулювання конфлікту на Донбасі.
В. Зеленский и А. Меркель обсудили отношения Украины и ФРГ и проблему
Донбасса = [В. Зеленський і А. Меркель обговорили відносини України та ФРН і проблему
Донбасу]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
20.06.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0620/c31519-9589763.html)

***
Очікується, що страсбурзький орган, який підтримує закони про права людини
в Європі, проголосує, щоб повернути Росію, коли члени ПАРЄ приймуть остаточне
рішення. Президент України Володимир Зеленський підняв це питання з
французьким президентом Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою
Меркель. Проте обидві країни воліють, щоб Рада Європи відновила право голосу
Росії. Прихильники компромісу стверджують, що членство Росії в Раді Європи є
важливим, тому що це означає, що Москва підпадає під дію Європейської конвенції з
прав людини, що дозволяє російським громадянам вдаватися до правосуддя у
випадках зловживань з боку держави. Але критики, включаючи Україну, говорять, що
це буде сигналом про те, що Європа більше не серйозно ставиться до покарання Росії
за анексію Криму та постійну участь у п’ятирічній війні на сході України.
Rothwell, Jamesl. Ukraine urges Council of Europe not to lift Russia ban = [Україна
закликає Раду Європи не скасовувати заборону для Росії] / J. Rothwell, R. Oliphant // The
Telegraph. – London, 2019. – 23.06. (https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/23/ukraineurges-council-europe-not-lift-russia-ban/)

***
Німецькі парламентарі докладають величезних зусиль для повернення Росії до
Парламентської асамблеї Ради Європи, що розглядається багатьма аналітиками як
перший крок до поступового зняття санкцій з Росії за анексію Криму та розв’язання
війни на Донбасі. Про те, що відбувається з німецькою політикою щодо Росії та
України „Радіо Свобода” мало можливість поговорити з німецьким журналістом,
спеціалістом по Росії, колишнім керівником московського бюро журналу „Фокус”
Борисом Райтшустером.
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Щур, Марія. Кремль навіть не погрожує Німеччині, він бере її у спільники, –
Райтшустер / М. Щур // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 20.06.
(https://www.chasipodii.net/article/23018/)

***
В той час, як Росія добивається ослаблення НАТО, Євросоюзу і США,
західному союзу демократій потрібно дати відсіч агресії Кремля. І місце, де потрібно
це зробити – Україна. Про це заявив колишній посол США в Україні й директор
Євразійського центру „Atlantic Council” Джон Гербст в Конгресі, виступаючи перед
членами Комітету Сенату з питань закордонних справ. „І хоч західна підтримка
Україні була суттєвою і важливою, за словами Гербста, вона не була настільки
гнучкою й ефективною, як варто було б”, – йдеться в статті „Atlantic Council”.
Колишній посол США підкреслив, що нова західна допомога дуже важлива для
України. Оскільки її новому Президенту Володимиру Зеленському доведеться вести
одразу дві битви: проти агресії Кремля і проти внутрішніх зацікавлених сторін, які
блокують реформи. „З допомогою з боку США і ЄС він може здобути перемогу на
обох фронтах. Конгрес повинен продовжувати виконувати свою роль у забезпеченні
підтримки”, – наголосив Гербст.
Wemer, David. The West Must Do More to Help Ukraine, Atlantic Council’s John Herbst
Tells Congress = [Джон Гербст заявив, що Захід повинен зробити більше, щоб допомогти
Україні] / D. Wemer // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 18.06.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-west-must-do-more-to-help-ukraineatlantic-council-s-john-herbst-tells-congress)

***
Володимир Зеленський побував у Парижі з першим закордонним державним
візитом в якості Президента України. Він провів переговори з президентом
Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці. Президенти говорили про розвиток
економічного співробітництва між двома країнами. Головною темою переговорів
стало обговорення способів завершення війни на сході України. На думку
українського Президента, єдиною можливістю завершити війну на Донбасі є
дипломатичний тиск і санкції. Емманюель Макрон запевнив свого українського
колегу в повній підтримці Франції і готовності продовжувати посередницьку місію в
діалозі з Росією. Обидва президенти погодилися у відсутності альтернативи
Нормандському формату і Мінським угодами.
„Не зря монетку бросил”: Зеленский побывал с госвизитом в Париже = [„Не
дарма монетку кинув”: Зеленський побував з держвізитом в Парижі] // Обзор. – Вильнюс,
2019. – 18.06. (https://www.obzor.lt/news/n50488.html)

***
У Парижі відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського і Емманюеля
Макрона. В ході прес-конференції за підсумками зустрічі, глава французької держави
заявив, що бачить готовність українського лідера знаходити нові формати Мінських
переговорів, домагатися припинення вогню і вести діалог з сепаратистами, передає
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РБК. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова продовжувати переговори в
Мінському форматі й попросив міжнародних партнерів зберегти санкційний тиск на
Росію.
„Украина не готова к переговорам с сепаратистами” = [„Україна не готова до
переговорів з сепаратистами”] // Новое время. – Ереван, 2019. – 18.06. (https://www.novoyevremya.com/posts/ukraina-ne-gotova-k-peregovoram-s-separatistami-2019-06-18-003518)
***
Незалежний політичний аналітик, юридичний представник Ради з етики
досліджень Університету МакМастер, аналітик уряду провінції Онтаріо (Канада), у
минулому – автор й керівник правових досліджень „Carswell Legal
Solutions/Thomson” Аріяна Гіць в інтервю кореспонденту видання розповіла про
наслідки повернення делегації Росії до ПАРЄ.
Малишко, Дмитро. Путін за жодних умов не зупиниться перед метою підкорення
України – Аріяна Гіць / Д. Малишко // Гомін України. – Toronto, 2019. – 18.06.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20632/group/6)

***
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор прибув в
Україну. Тейлор вже обіймав посаду посла США в Україні з 2006 по 2009 рік, а перед
останнім призначенням був виконавчим віце-президентом Інституту миру США.
На Украину прибыл новый поверенный в делах США = [В Україну прибув новий
повірений у справах США] // Республика Армения. – Ереван, 2019. – 18.06.
(https://armenpress.am/rus/news/978832.html)

***
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції за
підсумками переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном озвучив
конкретні кроки для відновлення переговорів в „нормандському форматі”. За словами
Зеленського, ці кроки нескладні, їх можна виконати найближчим часом і повернутися
до вирішення цього серйозного конфлікту. При цьому український Президент
підкреслив, що Україна не готова до прямого діалогу з самопроголошеними
республіками Донбасу. „Ми готові діяти в Мінському форматі, продовжувати
відносини, припинити вогонь”, – заявив Володимир Зеленський.
Зеленский поставил условия возвращения к „нормандскому формату” =
[Зеленський поставив умови повернення до „нормандського формату”] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 17.06. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/06/17/zelenskiypostavil-usloviya-vozvrashcheniya-k-normandskomu-formatu)

***
Конфлікт на сході України і анексія українського півострова Крим дуже
впливають на відносини Європи і Росії, заявив Франк-Вальтер Штайнмаєр в
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Фінляндії. Європейським країнам слід підтримувати з Росією менш близькі
відносини, ніж раніше, вважає Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Президент ФРГ заявил о невозможности вести дела с Россией по-старому =
[Президент ФРН заявив про неможливість вести справи з Росією по-старому] // DELFI.
– Таллінн, 2019. – 17.06. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/prezident-frg-zayavil-onevozmozhnosti-vesti-dela-s-rossiej-po-staromu.d?id=51197235&all=true)

***
Формування нового уряду в Молдові не викликало ніякої реакції в української
влади. Офіційний Київ поки не надто поспішає визнавати нову молдовську владу. Як
пояснюють експерти, мовчання влади в Україні пов’язане з роздумами про те, „чи
зможе нова коаліція в Республіці Молдова утримати владу”.
Флоря, Ксения. Новые члены кабмина Молдовы – кто они? Часть 1. Министр “из
Парижа” = [Нові члени кабміну Молдови – хто вони? Частина 1. Міністр „з Парижа”] /
К.
Флоря
//
Независимая
Молдова.
–
Кишинев,
2019.
–
16.06.
(https://noi.md/ru/analitika/novye-chleny-kabmina-molodvy-kto-oni)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Європейський Союз може не визнати російські паспорти, які були видані
жителям самопроголошених ДНР і ЛНР. В схваленому на саміті ЄС документі
наголошується, що Євросоюз буде уважно відстежувати ситуацію на Донбасі і може
обміркувати варіант невизнання російських паспортів. Крім того, в заяві йдеться про
подальші заходи, в разі виявлення порушень українських і міжнародних законів.
ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта РФ = [ЄС
може не визнати паспорти РФ, які видаються жителям Донбасу] // Бизнес&Балтия. –
Рига, 2019. – 21.06. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/06/21/es-mozhet-ne-priznatj-vydavaemyezhiteljam-donbassa-pasporta-rf)

***
В заяві Ради ЄС говориться, що Європейський Союз на рік продовжив санкції
проти Росії за анексію Кримського півострова в 2014 році. Обмежувальні заходи
поширюються на імпорт продукції з Криму і Севастополя в країни ЄС, інвестиції в
цей регіон і експорт деяких товарів і технологій.
ЕС на год продлил антироссийские санкции по Крыму = [ЄС на рік продовжив
антиросійські санкції по Криму] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 21.06.
(https://www.obzor.lt/news/n50598.html)

***
Євросоюз виступив за якнайшвидше відновлення переговорів для реалізації
Мінських угод. Відзначається, що ЄС хоче провести переговори для того, щоб
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Мінські угоди були реалізовані. Український лідер Володимир Зеленський заявив про
готовність виконувати мінські домовленості.
ЕС призвал возобновить переговоры по минским соглашениям = [ЄС закликав
відновити переговори за Мінськими угодами] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 21.06.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/06/21/es-prizval-vozobnovitj-peregovory-po-minskimsoglashenijam)

***
Євросоюз виділив 29,5 млн євро в рамках реалізації програми з управління
державними фінансами в Україні /EU4PFM/. Про це заявив керівник EU4PFM Егон
Веерме в Києві в ході прес-конференції, присвяченій запуску даної програми. Е.
Веерме зазначив, що головним завданням EU4PFM є надання підтримки Україні в
розвитку сучасної, ефективної та прозорої системи адміністрування податків і зборів.
Заступник міністра фінансів України Юрій Гелетій, заявив, що EU4PFM стане
важливим елементом втілення в життя 4-річної стратегії управління державними
фінансами України, яка була затверджена в 2017 році.
ЕС предоставил Украине 29,5 млн евро на поддержку налоговой и таможенной
реформ = [ЄС надав Україні 29,5 млн євро на підтримку податкової та митної реформ] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 20.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0620/c315199589752.html)

***
Новим послом Європейського Союзу в Україні стане віце-канцлер МЗС Естонії
Матті Маасікас. Як зазначає український портал „Європейська правда”, майбутня
заміна на цій посаді планова і не пов’язана ні з українськими, ні європейськими
виборами. У серпні закінчується три роки каденції нинішнього посла Хюґа
Мінгареллі: в 2019 році йому виповнюється 65 років. І хоча формально ЄС міг
залишити посла на четвертий рік, сталося інакше: ще в минулому році в Брюсселі
вирішили включити українську дипмісію в нинішню планову ротацію. Кандидатура
Маасікаса схвалена як на рівні ЄС, так і в Києві.
Новым послом Европейского Союза на Украине станет эстонец = [Новим послом
Європейського Союзу в Україні стане естонець] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 20.06.
(https://rus.postimees.ee/6711307/novym-poslom-evropeyskogo-soyuza-na-ukraine-stanetestonec)

НАТО
Вступ України в НАТО стримують серйозні перешкоди, пише експерт
аналітичного центру „Brookings Institution” Стівен Пайфер. Новообраний Президент
України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя підтвердив наміри
України інтегруватися як в ЄС, так і в НАТО. Російська агресія протягом останніх
п’яти років посилила внутрішню підтримку членства в НАТО в Україні. Та Україні
ще доведеться чимало зробити, щоб відповідати всім необхідним критеріям вступу в
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альянс, переконаний Пайфер. „Один з викликів – це Росія, яка очевидно хоче
повернути Україну до своєї сфери впливу”, – наголосив експерт.
Савчук, Тетяна. Кремль хоче або впливати на Україну, або розвалити її (світова
преса)
/
Т.
Савчук
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
18.06.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20631/group/28)

***
Сполучені Штати і Україна підписали меморандум про зберігання зброї, за
умовами якого американська сторона готова виділити Україні 4 мільйони доларів на
будівництво складів боєприпасів, що наблизить країну до виконання відповідних
стандартів НАТО.
США дадут Украине денег на строительство военных объектов = [США дадуть
Україні грошей на будівництво військових об’єктів] // Minval.az. – Баку, 2019. – 26.06.
(https://minval.az/news/123899015)

***
Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги в розмірі 250 млн
доларів Україні для зміцнення військово-морської та сухопутної боєготовності. Ця
сума є частиною серії платежів Пентагону, які наразі складають 1,5 млрд доларів.
US announces $250m in mly aid to Ukraine = [США оголосили про надання допомоги
Україні в розмірі 250 млн доларів] // The News. – Karachi, 2019. – 19.06.
(https://www.thenews.com.pk/print/486637-us-announces-250m-in-mly-aid-to-ukraine)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Українські військові катери „Нікополь” і „Бердянськ”, а також буксир „Яни
Капу”, захоплені ФСБ біля берегів анексованого Криму в листопаді 2018 року, зникли
з акваторії стоянки суден „Генмол” в Керчі, де вони перебували останні місяці.
Українські перемістили в невідомому напрямку. У прес-службі прикордонного
управління ФСБ публічно не повідомляли про переміщення українських військових
суден і буксира.
Захваченные украинские военные корабли исчезли из керченского порта =
[Захоплені українські військові судна зникли з керченського порту] // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 25.06. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30019435.html)

***
Автор наголошує, що Росія не може жити без війн і конфліктів. Кремль з усіх
сил намагається перетворити міжнародну політику на арену боротьби без правил. Де,
за його задумом, в непередбачуваному світі анулюються всі колишні домовленості, а
Москва диктує іншим державам свої власні „правила”, не зважаючи на те, хочуть
вони цього, чи ні. На прикладі розв’язання Росією війни і спроб нав’язати Україні
„мир” на умовах капітуляції, прослідковуються головні тенденції геополітичних
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бажань Путіна і його авантюристична зовнішня політика. Москва так заплуталася у
своїх бажаннях силою підкорити Україну, що анексія Криму і війна на Донбасі давно
вже переросли самі себе, ставши частиною глобального геополітичного протистояння
Росії зі Сполученими Штатами і Європою.
Каспрук, Віктор. Москва: дотиснути чи відпустити? / В. Каспрук // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 25.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20674/group/6)

***
Голова політвиконкому партії „Опозиційна платформа – За життя” Віктор
Медведчук розповів, що Росія зняла частину з санкцій з України. За його словами, це
питання вирішилося після його зустрічі з головою уряду РФ Дмитром Медведєвим і
головою правління „Газпрому” Олексієм Міллером. Крім зниження ціни на газ і
створення газотранспортного консорціуму, обговорювалися також питання
відновлення взаємовигідних економічних відносин, в тому числі транзиту
українських вантажів через територію РФ. Політик вважає, що такі кроки показують,
що Москва готова до налагодження відносин з Києвом.
Россия сняла часть санкций с Украины = [Росія зняла частину санкцій з України]
// Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 25.06. (https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/06/25/szhalilisrossiya-snyala-chast-sankciy-s-ukrainy)

***
У кінці холодної війни Радянський Союз випустив ряд унікальних авіаносців,
відомих як київський клас. Історія київських перевізників – це також історія
сухопутної держави, що прагне реалізувати флот, який може кинути виклик
могутньому флоту США. У 1975 році з’явився авіаносець „Київ”, за яким слідували
його сестринські судна „Мінськ” (1978), „Новоросійськ” (1982), „Баку” (1987). Всі
чотири судна були побудовані на Миколаївському Південному суднобудівному заводі
в Україні, єдиному у Радянському Союзі з будування великих бойових суден.
Справжнім нововведенням у класі „Києва” були авіаційні можливості судна. Розпад
Радянського Союзу залишив судна в руках Російської Федерації, яка не могла
дозволити собі їх підтримку. Миколаївські суднобудівні заводи залишилися у окремій
країні – Україні. Всі київські авіаносці „вийшли на пенсію” і п’яте неназване судно
ніколи не було побудоване.
Mizokami, Kyle. Meet Russia’s Kiev-Class Aircraft Carrier (Armed with Nuclear
Weapons) = [Познайомтеся з російським авіаносцем Київського класу (з ядерною зброєю)]
/ K. Mizokami // The National Interest. – Washington, 2019. – 20.06.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-russias-kiev-class-aircraft-carrier-armed-nuclearweapons-63557)

***
В інтерв’ю впливовому німецькому виданню „Bild” Президент України
Володимир Зеленський пояснив як „телевізійний президент” може стати справжнім
Президентом. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що „в Україні є величезна
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потреба в змінах. Старі політичні еліти, які були при владі з 1991 року, не змогли
забезпечити українцям рівень життя, якого вони заслуговують. 45 мільйонів сильних
людей, які успадкували великий економічний та інтелектуальний потенціал, але
соромилися бути однією з найбідніших держав континенту, і люди прийшли до
висновку, що корінь проблеми в керівництві державою”. Володимир Зеленський
сказав, що „коли „телевізійний президент” показав людям надію, яку вони прийняли і
повірили, то справжній Зеленський зрозумів, що більше не може стояти осторонь і
повинен намагатися зробити все можливе, щоб стати справжнім Президентом і „зараз,
тут я намагаюся перетворити цю надію на реальність”.
Interview with Ukrainian president Zelensky I will tell Putin: Crimea is Ukraine =
[Інтерв’ю з Президентом України Зеленським. Я скажу Путіну: Крим – це Україна] /
Paul Ronzheimer and Julian Röpcke // Bild. – Berlin, 2019. – 18.06.
(https://www.bild.de/politik/international/bild-international/interview-with-ukraine-presidentzelensky-i-will-tell-putin-crimea-is-ukraine-62694806.bild.html)

***
Журналісти німецької газети „Bild” попросили главу української держави
Володимира Зеленського, який знаходиться в європейському турне, змоделювати
ситуацію, коли він вперше зустрінеться з російським колегою Володимиром Путіним.
На що він відповів, що відразу б вказав своєму співрозмовнику на територіальну
приналежність втрачених Україною територій. Володимир Зеленський розповів
німецьким журналістам про свої надії на повернення Криму Україні. Він також
закликав західні країни не відмовлятися від такого дієвого „дипломатичного
інструменту” впливу на Москву, як санкції. „Мова про скасування обмежувальних
заходів щодо РФ може йти лише після відновлення територіальної цілісності
України”, – вважає Володимир Зеленський.
Зеленский придумал, что скажет Путину при первой встрече = [Зеленський
придумав, що скаже Путіну при першій зустрічі] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 18.06.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/06/18/zelenskiy-pridumal-chto-skazhet-putinu-pri-pervoyvstreche)

***
Президент України Володимир Зеленський заявив, що при можливій зустрічі зі
своїм російським колегою Володимиром Путіним, в першу чергу, підніме питання
Донбасу і Криму. „Почнемо з того, що Донбас і Крим – це Україна”, – сказав
Зеленський в інтерв’ю німецькій газеті „Bild”. Глава української держави висловив
сподівання, що Крим в якнайшвидшому часі повернеться до складу України.
Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной встрече = [Зеленський
розповів, що скаже Путіну при можливій зустрічі] // Республика Армения. – Ереван,
2019. – 18.06. (https://armenpress.am/rus/news/978804.html)
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МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міністр сільського господарства Естонії Март Ярвік в Римі зустрівся з
заступником міністра аграрної політики і продовольства України Оленою
Ковальовою, щоб обговорити міждержавне співробітництво в галузі сільського та
рибного господарства. За словами Марта Ярвіка, співпрацю з Україною можна
вважати дуже добре налагодженою.
Ярвик: эстонские производители рыбной продукции заинтересованы в украинском
рынке = [Ярвік: естонські виробники рибної продукції зацікавлені в українському ринку] //
День за днем. – Таллинн, 2019. – 23.06. (https://rus.postimees.ee/6714206/yarvik-estonskieproizvoditeli-rybnoy-produkcii-zainteresovany-v-ukrainskom-rynke)

***
Делегація, очолювана керівником Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження Сергієм Савчуком, взяла участь у круглому столі „Україна 2019:
нові економічні горизонти, нові можливості для бізнесу” в Цюріху, а також в 12-му
засіданні Українсько-швейцарського спільного комітету в Берні. Сторони домовилися
налагодити тісну взаємодію між Україною та профільними відомствами Швейцарії в
сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики. Дві країни мають намір
вивчити можливості для реалізації спільних проектів в таких важливих для України
сферах, як введення нових потужностей „зеленої” енергетики, підвищення
енергоефективності промислових підприємств, будівництво заводів з виробництва
енергії зі сміття та ін.
Украина намерена усилить сотрудничество со Швейцарией в области „зеленой”
энергетики = [Україна має намір посилити співпрацю зі Швейцарією в галузі „зеленої”
енергетики]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
21.06.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0622/c31519-9590523.html)

***
„Левова” частка українського експорту йде через порти Азовського і Чорного
морів. Продукція гірничо-металургійного комплексу перевантажується на морський
транспорт в азовських портах, а сільськогосподарська продукція – у портах Чорного
моря. Така ситуація становить чи не найбільшу потенційну загрозу для національної
безпеки України. Росія це наочно продемонструвала своїми нещодавніми діями з
блокування Керченської протоки. Тому одним з першорядних питань національної
безпеки є диверсифікація ключових каналів постачання експортних товарів,
заснування нових ланцюжків. Найбільш реалістичним проектом з диверсифікації
каналів постачання аграрної (а в перспективі й іншої) продукції на світовий ринок є
створення „Європейського аграрного хабу”, у межах якого можна поєднати
ресурсний потенціал України з транзитно-логістичним потенціалом історичних
партнерів – Литовської Республіки і Республіки Польща. Така інтеграція, якщо її
проводити системно і зважено, може дати потужний синергетичний ефект і принести
колосальні вигоди всім її учасникам.
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Педько, Андрій. Український вимір європейського аграрного хабу / А. Педько // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 20.06. (https://www.chasipodii.net/article/23002/)

***
Китайська держкомпанія „China Harbour Engineering company Ltd” /CHEC/
завершила реалізацію проекту щодо днопоглиблення в порту „Чорноморськ”,
розташованому на півдні України. В рамках зазначеного проекту CHEC
реконструювала підхідний канал до „Чорноморська” і поглибила одну з операційних
акваторій Сухого лиману, на березі якого знаходиться порт. Глава адміністрації
морських портів України Райвис Вецкаган зазначив, що реалізований CHEC проект
дозволить „Чорноморську” приймати великотоннажні судна. Це підвищить
конкурентоспроможність порту в Чорноморському басейні й дасть можливість
залучати нові вантажопотоки і розвивати свою діяльність.
Китайская компания завершила дноуглубительные работы в украинском порту
„Черноморск” = [Китайська компанія завершила днопоглиблювальні роботи в
українському порту „Чорноморськ”] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 19.06.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0620/c31519-9589729.html)

***
Нещодавно створений український громадський союз „Відкритий Китай” і
Китайське народне товариство дружби із закордоном підписали меморандум про
дружбу і співробітництво. Головними цілями „Відкритого Китаю” його творці
називають поглиблення дружніх зв’язків між Україною та КНР і зміцнення співпраці
двох країн в гуманітарній, торговельно-економічній та інших сферах. Віце-президент
Китайського народного товариства дружби із закордоном Сун Цзін’у, високо оцінив
стан китайсько-українських відносин, вказавши на те, що в даний момент вони
знаходяться на важливому етапі свого розвитку. Одночасно він заявив, що співпраця
між Товариством та „Відкритим Китаєм” послужить подальшому зміцненню
двосторонніх зв’язків.
Украинский союз „Открытый Китай” намерен наладить сотрудничество с
Китайским народным обществом дружбы с заграницей = [Український союз „Відкритий
Китай” має намір налагодити співпрацю з Китайським народним товариством дружби
із
закордоном]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
19.06.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0620/c31519-9589711.html)

Вашингтон і Київ уклали новий меморандум про взаєморозуміння з управління
запасами звичайних озброєнь, повідомили в Держдепартаменті США. Документ
передбачає виділення українському Міноборони чотирьох мільйонів доларів на
будівництво шести складів боєприпасів. Кошти військове відомство отримає в
найближчі два роки.
США выделят Украине $4 млн на строительство арсеналов = [США виділять
Україні 4 млн дол. на будівництво арсеналів] // Новое время. – Ереван, 2019. – 26.06.
(https://www.novoye-vremya.com/posts/ssha-vydelyat-ukraine-4-mln-na-stroitelstvo-arsenalov2019-06-26-082947)
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Міністерство фінансів повідомило, що з початку 2019 року інвестиції
нерезидентів в гривневі облігації внутрішньої держпозики України зросли у вісім
разів і зараз перевищують 51 млрд гривень /1,9 млрд доларів США/. Одним з
головних чинників, який забезпечив позитивну динаміку, у відомстві назвали
приєднання України до міжнародного центральному депозитарію цінних паперів
Clearstream. За словами глави Мінфіну Оксани Маркарової, Clearstream спрощує
доступ до українського ринку для іноземних інвесторів.
С начала 2019 года нерезиденты увеличили инвестиции в гривневые облигации
внутреннего госзайма Украины в восемь раз = [З початку 2019 року нерезиденти
збільшили інвестиції в гривневі облігації внутрішньої держпозики України у вісім разів] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 25.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0626/c315199591509.html)

***
Міністр фінансів України Оксана Маркарова сказала, що на тлі підготовки до
позачергових парламентських виборів Україна веде дуже активну дискусію з МВФ
про нову програму допомоги. Торік фонд погодився виділити 3,9 мільярда доларів,
які Київ мав отримати впродовж 2019-го року. Однак, перерахунок коштів був
заморожений до появи нового уряду. Коли це станеться, нова програма стане
можливою, – пише Bloomberg. Маркарова вважає, що програма буде тривати три
роки.
Okov, Slav. Ukraine in ’Very Active’ Talks With IMF Over Longer Aid Program =
[Україна дуже активно веде переговори з МВФ про нову програму] / S. Okov // Bloomberg.
– New York, 2019. – 24.06. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-24/ukraine-invery-active-talks-with-imf-over-longer-aid-program)

***
У 2020 фінансовому році Україна може отримати від США допомогу на суму
до 700 млн доларів. Як пояснили в посольстві України в США, надання допомоги
передбачено законопроектами, які були схвалені Палатою представників Конгресу
США. Однак для вступу в силу всіх законопроектів, які зачіпають надання допомоги
Україні, їх має схвалити остаточно Сенат Конгресу США, а також підписати
президент США Дональд Трамп.
В следующем финансовом году Украина может получить от США помощь на
сумму до 700 млн долларов = [В наступному фінансовому році Україна може отримати
від США допомогу на суму до 700 млн доларів] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 22.06.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0622/c31519-9590550.html)
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ЕКОНОМІКА
Дослідницьке агентство Newzoo спрогнозувало підвищення у 2019 доходу
ринку відеоігор в Україні більш ніж на 13%. За словами Дмитра Базилевича,
українського представника великого світового розробника відеоігор free-to-play
компанії Wargaming, прогноз Newzoo відображає поступове збільшення кількості
інтернет-користувачів в Україні, викликане поширенням покриття 4G і поліпшенням
стану економіки. Зростанню ринку також сприяє той факт, що платити за відеоігри
готовий кожен другий український геймер, додав Д. Базилевич. Річний дохід галузі
відеоігор в Україні в 2018 році склав 179,2 млн доларів. За цим показником країна
посіла 46-е місце в світі.
В 2019 году рост дохода отрасли видеоигр в Украине превысит 13% = [У 2019 року
зростання доходу галузі відеоігор в Україні перевищить 13%] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 25.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0626/c31519-9591513.html)

***
Підтримка з боку держави цементної галузі виявилася своєчасною. Україна
ввела п’ятирічне антидемпінгове мито на цемент і цементні клінкери, імпортовані з
Росії, Білорусі та Молдови. Мито на цемент з Білорусі складе 57,03% (з Росії –
114,95%, з Молдови – 94,46%). Експерти ці мита називають заборонними так, як їх
мета – введення заборони на імпорт товарів, щодо яких вони вводяться. „Укр-цемент”
звинуватив Білорусь в поставках продукції за заниженими цінами. Також
невдоволення викликало і те, що при виробництві цементу Білорусь використовує
енергоносії, насамперед газ, який купує в Росії. Україна – другий ринок за обсягами
споживання білоруського цементу після Росії.
Сычевич, Владислав. Старые проблемы и новые решения: как намерена выходить
из непростой ситуации цементная отрасль = [Старі проблеми і нові рішення: як
збирається виходити з непростої ситуації цементна галузь] / В. Сычевич // Советская
Белоруссия. – Минск, 2019. – 17.06. (https://www.sb.by/articles/vse-ottenki-serogo-cement.html)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Як пише „Gazeta Wyborcza”, якщо в 2009 році „Газпром” вперше в історії
раптово на три тижні припинив поставки газу в Західну Європу українськими
газопроводами, то на цей раз російський концерн передрікає газову кризу відкрито.
Глава українського концерну „Нафтогаз” Андрій Коболєв вказав, що в кінці весни
російська компанія несподівано збільшила обсяг транзиту своєї сировини через
Україну в країни Західної Європи, почавши раніше, ніж зазвичай, нарощувати запаси
газу на зиму в підземних газосховищах. Якщо росіяни припинять транзит через
Україну, завдяки цим резервам вони зможуть протягом деякого часу покривати
потребу західноєвропейських клієнтів і обмежити наслідки газової кризи.
Уповноважений уряду Польщі з питань стратегічної енергетичної інфраструктури
Петро Наїмський сумнівається, що Росія припинить транзит газу через українську
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територію. Він вважає, що контракти будуть підписані в кінці року в останній
момент.
Кремль готовится к очередной „газовой войне” = [Кремль готується до чергової
„газової
війни”]
//
Бизнес&Балтия.
–
Рига,
2019.
–
25.06.
(https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/06/25/kreml-gotovitsya-kocherednoy-gazovoy-voyne)

***
Росія дуже зацікавлена в тому, щоб уникнути перебоїв у потоці палива через
Україну. Як пише „Bloomberg”, Росія, яка лишається найбільшим постачальником на
континенті, загрожує провалити переговори з Україною і ЄС про новий контракт на
транзит. Дія домовленостей спливає в кінці цього року. Причини укласти нову угоду
переконливі. Україна може втратити мільярди доларів за транзит, які сплачує
російська сторона. А „Газпром” ризикує мільярдами доларів доходу від продажу газу.
Крім того, пише видання, ЄС попереджає, що йому потрібно посилити зусилля з
відмови від викопних енергоносіїв на користь відновлюваних джерел, щоб виконати
свої плани щодо зменшення шкідливих викидів у атмосферу. І це становить
довгострокову загрозу для постачальників газу.
Carr, Mathew. Fears of Winter Gas Supply Crunch Ease in Europe = [Побоювання
зимової газової кризи в Європі слабшають] / M. Carr, A. Shiryaevskaya // Bloomberg. – New
York, 2019. – 19.06. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-19/gas-cutoff-risk-easesin-europe-with-pressure-for-transit-deal)

***
Виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко повідомив, що
„Нафтогаз” запропонував „Газпрому” замість транзитного договору укласти контракт
на своп газу. За його словами, Київ може взяти на себе зобов’язання з прийому
російського газу на кордоні з РФ і його поверненню на кордоні з Європейським
Союзом. Це дозволить російській компанії не брати на себе ризики, пов’язані з
українським регулятором і оператором газотранспортної системи. У договорі плата за
транзит газу через територію України буде оформлена не як тариф на
транспортування, а як маржа. Її розмір „Нафтогаз” розрахує відповідно до правил ЄС
і погодить з європейськими представниками. Вітренко наголосив, що для укладення
такої документа „Газпром” і „Укртрансгаз” повинні будуть підписати угоду „про
з’єднання української та російської газотранспортних систем”.
Нафтогаз предложил Газпрому альтернативу транзитному договору =
[Нафтогаз запропонував Газпрому альтернативу транзитному договору] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 19.06. (https://www.obzor.lt/news/n50524.html)

***
„Укртрансгаз” запропонував Молдові налагодити імпорт газу з ЄС через
газотранспортну систему України в умовах, коли транзит російського газу по ній
може бути припинений. „Використання можливостей української газотранспортної
системи дозволить мінімізувати потенційні ризики, пов’язані з можливим
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перериванням транзиту природного газу з РФ, і гарантувати безпеку поставок газу
молдовським споживачам”, – вважають в „Укртрансгазі”.
„Укртрансгаз” предложил Молдове наладить импорт газа из ЕС =
[„Укртрансгаз” запропонував Молдові налагодити імпорт газу з ЄС] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 17.06. (http://www.vedomosti.md/news/ukrtransgaz-predlozhilmoldove-naladit-import-gaza-iz-es)
***
Як пише „Bloomberg”, заступник міністра закордонних справ України Олена
Зеркаль сказала, що поки Росія затягує переговори щодо майбутнього контракту,
варто серйозно розглядати сценарій початку газової кризи. „Саме тому кожна
європейська країна, включно з Україною, збільшує газові запаси в сховищах”, –
додала вона. Україна пропонує доступ до своїх великих газосховищ і розраховує на
допомогу міжнародних фінансових інститутів у розширенні їхніх можливостей для
захисту від ризику раптової зупинки поставок з Росії. Міністр енергетики РФ
Олександр Новак сказав, що Москва сподівається на нову угоду про транзит і хоче
обговорити дату про відповідні тристоронні переговори з ЄС і Україною у вересні.
Dezem, Vanessa. Ukraine Warns of Gas Crisis as Negotiations With Russia Drag On =
[Україна попереджає про газову кризу, оскільки переговори з Росією затягуються] / V.
Dezem
//
Bloomberg.
–
New
York,
2019.
–
16.06.
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-19/trump-weighs-new-sanctions-on-turkeyover-buying-russia-s-s-400)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
На Запорізькій АЕС на південному сході України, почалося будівництво
ангарного сховища легкого типу для розміщення радіоактивних відходів /РАО/.
Держкомпанія „Енергоатом”, оператор всіх АЕС країни, повідомила, що нове
сховище розраховане на 1,3 тис залізобетонних контейнерів по чотири „бочки” з РАО
в кожному. Згодом ці контейнери планується вивозити в державне сховище на
постійне захоронення.
На юго-востоке Украины строят новое хранилище для радиоактивных отходов =
[На південному сході України будують нове сховище для радіоактивних відходів] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 24.06. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0625/c315199591123.html)

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Американський діловий журнал розповідає про аварію на четвертому
енергоблоці атомної електростанції поблизу українського міста Чорнобиль.
Розплавившись під температурою понад 1200 градусів за Цельсієм, уран, цирконій і
розтоплений метал утворили разом радіоактивну лаву, яка пропалювала сталевий
корпус реактора і бетонний фундамент. Це відбувалося зі швидкістю 30 сантиметрів
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на годину. Через вісім місяців після аварії на ЧАЕС за допомогою камер
дистанційного керування затверділу радіоактивну лаву виявили серед руїн реактора.
Схожий на лаву матеріал, який виник в результаті ядерного розплавлення, назвали
„коріум”. А невідомий до того сплав урану, цирконію і силіцію отримав назву
„чорнобіліт”.
Bressan, David. How The Chernobyl Nuclear Plant Meltdown Formed World’s Most
Dangerous Lava = [Катастрофа в Чорнобилі створила найнебезпечнішу у світі лаву] / D.
Bressan
//
Forbes.
–
New
York,
2019.
–
18.06.
(https://www.forbes.com/sites/davidbressan/2019/06/14/how-the-chernobyl-nuclear-plantmeltdown-formed-worlds-most-dangerous-lava-flow/#70f7822f1691)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Міжнародні українсько-американські навчання Sea Breeze 2019 на початку
липня будуть проходити на Дунаї і в Чорному морі, а також на суші і в повітрі. Про
це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
Багатонаціональні військові навчання Sea Breeze 2019 проводяться в Україні з 1997
року.
На Украине 1 июля начнутся совместные с США учения Sea Breeze 2019 = [В
Україні 1 липня почнуться спільні з США навчання Sea Breeze 2019] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 26.06. (https://armenpress.am/rus/news/979856.html)

***
У Держдепі заявили, що США виділять Україні 4 млн дол. на будівництво
шести сховищ для вибухових речовин. На думку відомства, дані кошти дозволять
Україні досягти стандартів НАТО в управлінні запасами боєприпасів. Як
зазначається, за 14 років США виділили Україні 40 млн дол. на знищення радянської
зброї.
США выделят Киеву $4 млн на постройку складов боеприпасов = [США виділять
Києву 4 млн доларів на будівництво складів боєприпасів] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019.
– 25.06. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/06/26/ssha-vydeljat-kievu-4-mln-na-postroiku-skladovboepripasov)

***
Міністерство оборони Сполучених Штатів офіційно оголосило, що планує
виділити Україні 250 млн доларів на співробітництво у сфері безпеки для надання
додаткової підготовки, забезпечення обладнанням, а також консультативних зусиль з
метою нарощування потенціалу Збройних сил України. Про це повідомляється на
офіційному сайті Пентагону.
Пентагон дає Україні $250 мільйонів на посилення „оборонки” // Час і Події. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 20.06. (https://www.chasipodii.net/article/23019/)

***
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Міністерство оборони США оголосило про новий транш військової допомоги
для України, на суму 250 мільйонів доларів. Україна отримає не тільки летальну
зброю у вигляді снайперських гвинтівок і зенітних гранатометів, але і допоміжні
системи, в тому числі контр-артилерійські радари і інструменти безпечного зв’язку. У
Пентагоні заявили, що військова допомога надається в рамках співпраці США і
України в сфері безпеки, для поліпшення можливостей української армії шляхом
навчань, поставок обладнання та консультацій. У заяві говориться, що співпраця
стала можливою завдяки реформам, які наблизили українську армію до діючих в
НАТО стандартів.
США поставят Украине военную помощь на 250 миллионов долларов = [США
поставлять Україні військову допомогу на 250 мільйонів доларів] // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 18.06. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30006831.html)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Про відомі та невідомі деталі злочинної діяльності клану Плахотнюка Сорін
Статі розповів в ефірі телеканалу TV8. Сорін Статі, який був директором „Posta
Moldovei” і держпідприємства щодо забезпечення безпеки польотів MoldATSA,
стверджує, що влада кришувала контрабанду цигарок, спирту, анаболіків і бурштину
у величезних обсягах. Через кишинівський аеропорт йшла контрабанда бурштину. У
Молдову бурштин завозився контрабандою через Придністров’я з України. За
словами С. Статі, щодня привозять в Молдову з України і відправляють в Румунію та
інші країни Європи і величезні обсяги етилового спирту та інших товарів.
Підприємець каже, що має інформацію про те, що зараз ведуться переговори з
певними людьми з нового керівництва Молдови щодо збереження налагоджених схем
контрабанди.
Бородинский, Михаил. Сорин Стати: „Ведутся переговоры с новым руководством
Молдовы о сохранении налаженных схем контрабанды” = [Сорін Статі: „Ведуться
переговори з новим керівництвом Молдови про збереження налагоджених схем
контрабанди”] / М. Бородинский // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2019. – 21.06.
(http://www.vedomosti.md/news/sorin-stati-vedutsya-peregovory-s-novym-rukovodstvommoldovy)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Київський суд закрив справу про заборону на в’їзд в Україну, порушену
австрійським кореспондентом Крістіаном Вершютцем. Скарга втратила свою
безпосередню актуальність у зв’язку зі скасуванням заборони на в’їзд, яка мала місце
за кілька днів до другого туру президентських виборів в Україні. Крістіан Вершютц у
своєму інтерв’ю говорив про існуючі загрози його життю в Україні. Щоб запобігти
можливим провокаціям під час перебування австрійського журналіста в Україні, СБУ
відповідно до законів вирішила заборонити йому в’їзд в країну. Другий позов проти
секретної служби СБУ все ще працює відповідно до судового реєстру.
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Die Klage gegen den Geheimdienst SBU läuft weiter = [Позов проти спецслужб СБУ
триває]
//
Wiener
Zeitung.
–
Vienna,
2019.
–
24.06.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/medien/2015340-Ukraine-stellt-WehrschuetzVerfahren-ein.html)

СУСПІЛЬСТВО
У гей-параді, який пройшов у Києві, взяли участь 8000 учасників, серед яких
політики і іноземні дипломати. Серед учасників цього року – Джудіт Гоф, посол
Великобританії в Україні, який поділився фотографіями себе та інших послів на
марші. Подія була мирною, повідомляє Reuters, сотні співробітників поліції
оточували натовп. Президент України Володимир Зеленський, напередодні параду
заявив на своїй сторінці в Facebook: „Конституція України передбачає, що громадяни
мають рівні конституційні права і свободи”.
Ritschel, Chelsea. Ukraine holds country’s largest ever gay pride parade = [Україна
проводить найбільший в країні гей-парад] / C. Ritschel // The Independent. – London, 2019. –
23.06.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-pride-parade-kiev-lgbta8971371.html)

***
Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв розглянула звернення
посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну
офіційної назви столиці України з Kiev на Kyiv у міжнародній базі. Про це
повідомляє прес-служба посольства. Зокрема, позиція українського дипломата була
також підтримана зверненням членів Українського Кокусу (Caucus) Конґресу США, а
також Українським Конґресовим Комітетом Америки.
У США офіційно змінили назву столиці України з Kiev на Kyiv // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 18.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20640/group/29)

ІСТОРІЯ
Громадянам України відкриють доступ до секретних архівів радянських
спецслужб. Документи 1917–1991 років будуть зберігатися в окремій архівній
установі в Києві.
Украина раскроет секретные архивы спецслужб СССР = [Україна розкриє
секретні архіви спецслужб СРСР] // Minval.az. – Баку, 2019. – 24.06.
(https://minval.az/news/123898528)

***
Національному музеєві історії України виповнюється 120 років. За свою довгу
історію музей неодноразово змінював назву та будівлю. Здолавши усі випробування,
музей став одним з найвідоміших музеїв країни. Розпочалася його історія у 1899 році,
коли у Києві відбулася археологічна виставка, організована на честь ХІ
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Археологічного з’їзду. Проте офіційно Музей старожитностей і мистецтв почав
працювати з грудня 1901 року, коли було відкрито експозицію для відвідувачів. До
колекції увійшли експонати, які передали меценати Терещенки, Ханенки, Вікентій
Хвойко, Микола Тарнавський та інші. У лютому 1902 року директором музею було
призначено відомого знавця музейної справи Миколу Біляшівського. У грудні 1904
року відбулося урочисте відкриття та освячення Київського художньо-промислового і
наукового музею.
Срібна, Марія. Національному музеєві історії України – 120 років / М. Срібна //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
20.06.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%94%d0%b2%d1%96%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97/)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
У червні 2019 року українська громада округу Маком та агломерації Детройт
вітали колишнього конгресмена Сандера Левіна і його дружину д-р Памелу КоулЛевін в Українському Культурному Центрі (УКЦ) у м. Воррен. Широкі кола
громадських лідерів та активістів зібралися, щоб висловити подяку „Сенді” за майже
чотири десятиліття його лідерської позиції як співзасновника та співголови
Української фракції у Палаті представників США. Цей захід був особливим ще тим,
що на ньому був присутній син Сандера Левіна, новообраний конгресмен Енді Левін
(9-й виборчий округ Конґресу), який також виступив перед представниками громади.
Потапенко, Борис. Подяка Сандеру Левіну від української громади у Мічиґані / Б.
Потапенко
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
25.06.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20673/group/19)

***
Представники української діаспори зі США та Канади їдуть в Україну, аби
навчитися народного танцю. Про це пише Голос Америки. „Кожен українець мусить
танцювати – у цьому переконані багато українців американської діаспори. Щоб
опанувати польку і гопак, вони беруть позички в банку і приїздять вчитися в Україну.
Американські танцюристи – любителі і професіонали – 10 місяців живуть у різних
регіонах України, навчаються народних танців у різних хореографічних колективах”,
– йдеться у повідомленні. У діаспорі українські народні танці дуже популярні,
подеколи навіть більше за бандуру, і чи не в кожному містечку, де живуть вихідці з
України, є танцювальна студія.
Українці з діаспори їдуть в Україну навчатися народного танцю // Гомін України.
– Toronto, 2019. – 25.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20672/group/19)

***
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Як зробити так, щоб українська мова, культура й традиції збереглися для
наступних поколінь української громади Америки? Про це йшлося на Першій
щорічній конференції українських освітян США, яка відбулася в Посольстві України
в Вашингтоні, де побував власний кореспондент Укрінформу. Подібний форум
проводиться в Сполучених Штатах уперше за понад 70 років – з часів заснування
Шкільної Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки (УККА). Нині
Рада об’єднує більше сорока українських шкіл. Американські учасники конференції
обговорили проблеми освіти та поспілкувалися з представниками української влади, у
тому числі заслухали звернення міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.
Довгопол, Ярослав. У Вашингтоні обговорили, як зберегти українську освіту в
США / Я. Довгопол // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.06.
(https://ukrslovo.net/ukrainian-community/94307.html)

***
Дух українського села, музики і пісні – саме такі відчуття залишив Український
фестиваль на Стетен Айленді (Нью-Йорк), що традиційно відбувся у першу неділю
червня. Розпочався фестивальний день подячною Літургією в Українському
католицькому храмі Пресвятої Трійці, яку відслужив отець Василь Годенчук. Зі
словом привітання до присутніх звернувся Генеральний консул України у Нью-Йорку
Олексій Голубов.
Роздольська, Мирослава. Духом українського села був сповнений фестиваль / М.
Роздольська // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 20.06. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%94%d1%83%d1%85%d0%be%d0%bc%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b
3%d0%be-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b2%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8/)

***
Канадські та американські лікарі днями розпочали свій візит в Україну у
рамках програми „The Ukraine Paediatric Fellowship Program”. Про це повідомляється
на сторінці „Ukrainians in Toronto” у Facеbook. Канадські та американські лікарі,
організовані торонтською командою програми „The Ukraine Paediatric Fellowship
Program” в Києві почали майстер-класи зі збору коштів, зустрічі з українськими
благодійниками, обмін досвідом та консультації. Співпраця між українським та
канадським лікарями триває вже понад 6 років.
Канадські лікарі-діаспоряни приїхали в Україну у рамках педіатричної програми //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 18.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20643/group/5)

***
У Казахстані днями відбувся урочистий захід із вручення атестатів учням
школи-гімназії №47 із вивченням української мови. Про це повідомляє прес-служба
посольства України в Республіці Казахстан. Школа-гімназія №47 є єдиною установою
в Центральній Азії, де факультативно вивчається українська мова. Учні школи, з
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участю посольства, часто ініціюють заходи та свята, присвячені українським
традиціям.
У Казахстані вручили атестати учням школи із вивченням української мови //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 18.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20637/group/19)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Автор розповідає про видатного українського письменника Юрія Мушкетика,
який написав багато історичних романів. Про роль письменника у формуванні
історичної пам’яті, роботу за часів цензури та відповідальність, насамперед, перед
нацією йдеться у розмові автора з Юрієм Мушкетиком. Ця розмова була останньою –
у червні 2019 року Юрія Мушкетика не стало.
Чадюк, Марія. „Нам потрібне піднесення” / М. Чадюк // Гомін України. – Toronto,
2019. – 18.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20629/group/9)

***
В Цзинані, столиці провінції Шаньдун в Східному Китаї, було офіційно
підписано угоду про створення центру океанічної мега-науки між урядом провінції,
Академією наук Китаю і муніципальним урядом Циндао. Він був підписаний на
Симпозіумі академіків з інноваційного розвитку, в якому взяли участь понад 110
академіків. П. Стрижак, академік Національної академії наук України, високо оцінив
проект „Подвійна сотня” – проект, який здійснюється урядом Шаньдуна для
залучення іноземних фахівців для роботи в країні. Він надає унікальну можливість
для міжнародного співробітництва з китайською командою з розробки нових
гібридних матеріалів, які дуже важливі для виробництва нових товарів.
Ruixue, Zhao. Ocean mega-science center slated for Qingdao = [Океанський меганауковий центр призначений для Циндао] / Z. Ruixue // China Daily. – Beijing, 2019. –
17.06. (http://africa.chinadaily.com.cn/a/201906/17/WS5d078664a3103dbf14328b36.html)

РЕЛІГІЯ
У конференц-залі готелю „Favor Park”, що біля Спасо-Преображенського
собору міста Києва, з благословення Предстоятеля Православної Церкви України
Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Епіфанія відбувся
Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ’я.
Організатори форуму: Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова,
Ставропігійна парафія Преображення Господнього міста Києва, ПереяславськоВишневська єпархія Православної Церкви України. Мета форуму – донести до
суспільства інформацію про необхідність та важливість церковної єдності в умовах
сучасної України.
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В Києві відбувся Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності
Українського Православ’я // Гомін України. – Toronto, 2019. – 25.06.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20669/group/5)

***
Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення позбавити
почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією, але
залишив у складі єпископату ПЦУ. Про відповідне рішення Синоду ПЦУ
поінформував журналістів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря.
Синод ПЦУ позбавив Філарета права керувати Київською єпархією // Міст. – New
York, 2019. – 24.06. (http://meest-online.com/news/synod-ptsu-pozbavyv-filareta-prava-keruvatykyjivskoyu-jeparhijeyu/)

***
У червні 2019 року в передмісті Чикаго, в містечку Бенсенвіль, відбулося
святкування 10-річного ювілею Української Православної Церкви Святої Трійці та
30-річчя священницької служби настоятеля церкви – отця Богдана Калинюка. При
церкві Святої Трійці діє школа українознавства „Калина”, яка була створена під
керівництвом і опікою отця Богдана Калинюка, директор школи – Наталя Горбач.
Упродовж 10 років школа наповнює юні серця любов’ю до церкви та України.
Молоде покоління українців Чикаго виховується в українських традиціях. Головне
завдання школи – вивчення та поширення української мови та культури. При школі
створені різноманітні гуртки.
Підгорна, Марія. Ювілей парафії Української Православної Церкви Святої Трійці /
М. Підгорна // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 20.06.
(https://www.chasipodii.net/article/23011/)

***
На помісному соборі в Києві, який був проведений під головуванням почесного
патріарха Філарета, Українська православна церква Київського патріархату вирішила
залишити в своїй власності все майно і банківські рахунки. Про це йдеться в проекті
постанови після проведення собору. У постанові стверджується, що УПЦ КП
зареєстрована державним органом і продовжує своє існування. Главою релігійної
структури, згідно з документом, продовжує бути патріарх Філарет довічно.
Відзначено, що всі монастирі Києва: Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський,
Видубицький, Михайлівський, а також Миколаївський Богуславський, як і всі парафії
Києва, належать управлінню Київської патріархії.
УПЦ КП решила не передавать имущество в ПЦУ, отклонила Томос и утвердила
Филарета патриархом пожизненно = [УПЦ КП вирішила не передавати майно в ПЦУ,
відхилила Томос і затвердила Філарета патріархом довічно] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
20.06. (https://www.obzor.lt/news/n50591.htm)
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Український депутат Тарас Козак, який має зв’язки з Росією, купив
національний український новостійний телеканал ZIK, що викликало побоювання з
боку журналістів, що заміна власника канала зробить його проросійським. Тарас
Козак з промосковської партії „Платформа опозиції” вже володів двома
національними телеканалами, перш ніж викупив канал ZIK. Козак є близьким
союзником політика Віктора Медведчука, спірної фігури в Україні.
Journalists resign after pro-Russia MP buys Ukraine channel = [Журналісти подадуть
у відставку після того, як проросійський депутат викупить український канал] // The
News. – Karachi, 2019. – 16.06. (https://www.thenews.com.pk/amp/485294-journalists-resignafter-pro-russia-mp-buys-ukraine-channel)

СПОРТ
Олімпійська чемпіонка 2008 року, триразова призерка Ігор 2012 та 2016 років
українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи-2019 з
фехтування, який у червні стартував у Дюссельдорфі (Німеччина). У фіналі
особистого турніру шаблісток 28-річна уродженка Миколаєва Ольга Харлан взяла
гору над француженкою Манон Брюне з рахунком 15:12.
Фехтування // Час і Події.
(https://www.chasipodii.net/article/23027/)

–

Chicago

[Illinois,

USA],

2019.

–

20.06.

***
Молодіжна збірна України з футболу перемогла команду Південної Кореї в
фінальному матчі чемпіонату світу з рахунком 3:1. Це – найвищий успіх за всю
історію українського футболу. Президент України Володимир Зеленський привітав
збірну України з футболу U-20 зі світовим чемпіонством.
Молодежная сборная Украины – чемпион мира по футболу = [Молодіжна збірна
України – чемпіон світу з футболу] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 16.06.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30001911.html)

***
Фінальний матч чемпіонату світу з футболу для гравців не старше 20 років між
збірними Південної Кореї та України завершився перемогою України. Україна
вперше в історії піднялася на найвищу сходинку.
Украина выиграла чемпионат мира по футболу = [Україна виграла чемпіонат
світу
з
футболу]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
16.06.
(https://rus.postimees.ee/6708531/ukraina-vyigrala-chempionat-mira-po-futbolu)
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ТУРИЗМ
Чеський приватний пасажирський перевізник RegioJet почав продаж квитків за
маршрутом Прага-Кошице-Ужгород і Прага-Кошице-Мукачево. На маршруті є
пересадка – від Праги до Кошице (Словаччина) їде поїзд з вагонами різної
комфортності, потім здійснюється пересадка на автобус партнерської компанії.
RegioJet продает билеты Прага-Ужгород и Прага-Мукачево = [RegioJet продає
квитки Прага-Ужгород і Прага-Мукачево] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 23.06.
(https://www.prague-express.cz/economics/70177-regiojet-prodaet-bilety-praga-uzhgorod-ipraga-mukachevo)

***
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликає громадян України
відправлятися на відпочинок до Грузії замість росіян. Політик оголосив про початок
кампанії на підтримку грузинської туристичної галузі в зв’язку з рішенням російської
влади про закриття прямого пасажирського авіасполучення з Грузією на
невизначений термін. Екс-президент також пообіцяв почати переговори з
керівництвом українських авіакомпаній і туроператорів, щоб ті знизили „нелюдські”
ціни на авіаквитки і тури.
Саакашвили начал кампанию по привлечению в Грузию украинских туристов =
[Саакашвілі почав кампанію по залученню до Грузії українських туристів] // Эхо Кавказа.
– Вашингтон, 2019. – 23.06. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30015184.html)

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Британія надає своїм хваленим спецслужбам особливу роботу: боротьбу з
маленькими зеленими чоловіками, сірими війнами і чорними операціями. Всі ці
кольори належать до стратегії російської „гібридної війни”, яка уникає масової
військової сили на користь більш тонких засобів, таких як політичні маніпуляції,
кібервійни та спецназ, що функціонують інкогніто („маленькі зелені чоловічки” у
немаркованих формах, які очолили захоплення Криму). План називається
„Концепцією спеціальних операцій”. У російській ситуації сіра війна означає
відправлення військ на підтримку сепаратистів в Україні, використання хакерів для
викрадення таємниць або порушення економіки противника та медіа для
маніпулювання виборами, як це відбулося в США у 2016 році.
Peck, Michael. Britain Is Sending Its Special Forces to Fight Russian “Little Green Men”
= [Британія відправляє свої спеціальні сили для боротьби з російськими „маленькими
зеленими чоловічками”] / M. Peck // The National Interest. – Washington, 2019. – 22.06.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/britain-sending-its-special-forces-fight-russian%E2%80%9Clittle-green-men%E2%80%9D-63622)
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КРИМ
Президент Чехії Мілош Земан закликав Україну і світове співтовариство
змиритися з тим фактом, що Крим став частиною Росії. Про це він заявив в інтерв’ю
телеканалу Barrandov. Глава держави зазначив, що антиросійські санкції не вплинули
на економіку і політику Росії. Крім того, він зазначив про пом’якшення позицій
канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Емманюеля Макрона з
приводу обмежувальних заходів.
Президент Чехии призвал Украину смириться с потерей Крыма = [Президент
Чехії закликав Україну змиритися з втратою Криму] // Minval.az. – Баку, 2019. – 21.06.
(https://minval.az/news/123896995)

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Тема біженців актуальна для всього світу. Представник Управління верховного
комісара ООН у справах біженців в Білорусі Жан-Ів Бушарда зазначив, що в 2018 році
895 осіб звернулися за наданням захисту, більшість з них – громадяни України,
Афганістану і Сирії. Це приблизно на 150 осіб більше в порівнянні з 2017 роком.
Начальник Департаменту з громадянства і міграції МВС Олексій Бігун підкреслив,
що за останні роки в зв’язку з подіями в південно-східних регіонах України і
збройними конфліктами в ряді країн Азії і Африки значно збільшилася кількість
прибуваючих на територію держави людей, які просять про захист, 92% з них –
громадяни України.
Бакун, Константин. Проблема беженцев актуальна для всего мира = [Проблема
біженців актуальна для всього світу] / К. Бакун // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. –
18.06. (https://www.sb.by/articles/v-bede-ne-ostavyat-bezhenci.html)

ДОНБАС
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання
ситуації на сході України Мартін Сайдік повідомив, що учасники переговорів по
Донбасу не змогли узгодити так зване „хлібне перемир’я”. За його словами,
незважаючи на очевидну зацікавленість сторін, в так званому, „хлібному перемир’ї”,
вони поки не прийшли до єдиної думки з тексту спільної заяви про нього. Дипломат
також поінформував, що „економічна підгрупа контактної групи веде роботу по
зняттю економічної блокади самопроголошених республік Донбасу, але говорити про
деталі ще рано”.
Стороны переговоров по ситуации на Донбассе пока не договорилась о „хлебном
перемирии” = [Сторони переговорів по ситуації на Донбасі досі не домовилася про
„хлібне
перемир’я”]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
20.06.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0620/c31519-9590015.html)

***
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Литовська делегація на чолі з канцлером Міноборони республіки Дайвою
Белецкене відвідала район проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.
Представники Литви побували в районах, підконтрольних Україні. Іноземні гості
ознайомилися з організаційною структурою системи медичного забезпечення ООС,
алгоритмом і особливостями надання медичної допомоги українським військовим.
Сторони також обговорили питання про взаємні інтереси і розширення подальшої
співпраці.
Делегация минобороны Литвы посетила район проведения ООС в Донбассе =
[Делегація Міноборони Литви відвідала район проведення ООС на Донбасі] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 19.06. (https://www.obzor.lt/news/n50517.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
На прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським
канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в незаконному поводженні по
відношенню до України. Вона сказала, що „санкції не можуть бути скасовані і тепер
мова йде про продовження діючих санкцій”.
Merkel zittert bei Empfang von Selenski = [Зустріч Ангели Меркель з Володимиром
Зеленським]
//
Die
Welt.
–
Berlin,
2019.
–
18.06.
(https://www.welt.de/politik/deutschland/article195495199/Angela-Merkel-zittert-bei-Empfangvon-Selenski.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Президент України Володимир Зеленський, який відвідує Париж, заявив, що
санкції проти Росії не будуть скасовані і що французький лідер, у свою чергу,
пообіцяв допомогти Україні досягти миру на сході України і вести переговори з
Росією.
V. Zelenskis tikisi, kad sankcijos Rusijai nebus panaikintos = [В. Зеленський
сподівається, що санкції не будуть зняті з Росії] // Lietuvos rytas. – Вільнюс, 2019. – 17.06.
(https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2019/06/17/news/v-zelenskis-tikisi-kad-sankcijos-rusijainebus-panaikintos-10786855/)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону визнав
винними п’ятьох фігурантів першої сімферопольської „справи Хізб ут-Тахрір” в
організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до
відбування покарання в колонії суворого режиму. Військова колегія засудила
Теймура Абдуллаєва на 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – на 13 років, Рустема
Ісмаїлова – на 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – на 12 років.
Суд в РФ оголосив вироки 5 кримським татарам // Гомін України. – Toronto, 2019.
– 25.06. (http://www.homin.ca/news.php/news/20667/group/6)
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***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до країн „Великої
двадцятки” з проханням вплинути на Росію, щоб звільнити українських моряків,
затриманих після інциденту в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Політик
нагадав, що, для Росії минув термін виконання рішення Міжнародного трибуналу з
морського права щодо затриманих українських моряків, яких вища інстанція
постановила звільнити. Він висловив надію, що міжнародні партнери України
обмежать військове співробітництво з Росією, поки Москва не виконає постанову
трибуналу.
Украина пожаловалась „Большой двадцатке” на Россию = [Україна
поскаржилася „Великій двадцятці” на Росію] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 25.06.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/06/25/ukraina-pozhalovalas-bolshoy-dvadcatke-na-rossiyu)

***
„Українська асоціація полонених” звернулася до Президента Володимира
Зеленського з проханням провести зустріч з колишніми заручниками, а також
родичами утримуваних проросійськими сепаратистами на Донбасі, а також зниклих
без вісті. Укладачі документа вказують, що ситуація з українськими заручниками є
гострою гуманітарною проблемою. Активісти повідомили про готовність представити
Президенту законопроект і дорожню карту щодо звільнення українців, утримуваних
сепаратистами на Донбасі і які знаходяться під вартою в Росії.
„Украинская ассоциация пленных” попросила Зеленского о встрече = [„Українська
асоціація полонених” попросила Зеленського про зустріч] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 21.06. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30011693.html)

***
Україна і США будуть разом розшукувати українців, які брали участь у
В’єтнамській війні або служили у В’єтнамі. Відповідний меморандум підписали
Міністерство у справах ветеранів України та управління Міністерства оборони США
щодо розшуку військовополонених і зниклих без вісти. Обидва відомства будуть в
рамках українського та американського законодавства, а також за допомогою наявних
ресурсів залучатися до пошуку українських ветеранів радянської доби, які брали
участь у бойових діях під час В’єтнамської війни (1959-1975) або проходили
військову службу у В’єтнамі (1975-1986). Знайдених ветеранів будуть опитувати
щодо наявної у них інформації про військові операції, в ході яких військові США
потрапили в полон або пропали без вісти.
Киев решил сдать американцам советских ветеранов Вьетнамской войны = [Київ
вирішив здати американцям радянських ветеранів В’єтнамської війни] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 17.06. (https://www.obzor.lt/news/n50425.html)

***
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Українському політв’язню Станіславу Клиху, якого в Росії засудили за нібито
участь у війні в Чечні, погрожували перевести до камери з “недружніми
засудженими”, якщо він почне голодування. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла
російська правозахисниця, член Уральської правозахисної групи Тетяна Щур. Вона
розповіла, що за стіною у Клиха довгий час утримувалися чеченці, а його саме
засудили за звинуваченням в участі у Чеченській війні.
Чергові погрози українському політв’язню Станіславу Клиху // Міст. – New York,
2019. – 17.06. (http://meest-online.com/news/cherhovi-pohrozy-ukrajinskomu-politvyaznyustanislavu-klyhu/)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Члени спільної слідчої групи під керівництвом Нідерландів назвали
підозрюваних у збитті рейсу Malaysia Airlines MH17 в 2014 році. Міжнародні слідчі
оголосили, що троє росіян і українець зіткнуться з обвинуваченнями у вбивстві за
ракетний напад на сході України, який збив лайнер MH17 Малайзійських авіаліній,
убивши 298 чоловік. Докази пов’язують цих осіб з урядом Путіна. Пускова установка
„Бук”, що використовувалася під час нападу, відстежується від її бази в Курську до
України і назад. Росія ж стверджує, що не мала жодного стосунку до цієї трагедії.
Tisdall, Simon. In Moscow, Riyadh and Washington, this is the age of the shameless lie =
[У Москві, Ер-Ріяді та Вашингтоні вік безсоромної брехні] / S. Tisdall // The Guardian. –
London, 2019. – 22.06. (https://www.theguardian.com/world/2019/jun/22/age-of-the-shamelesslie-moscow-riyadh-washington)

***
Звинувачення у вбивстві та міжнародні ордери на арешт були видані проти
трьох російських громадян і одного українця. Російський президент Володимир Путін
з’явився у своєму щорічному загальнонаціональному телевізійному шоу в Москві.
Він гнівно відкинув висновки нідерландських слідчих, які пов’язують Кремль з
падінням літака „Malaysia Airlines MH17” над Східною Україною. П’ятнадцять членів
екіпажу та 283 пасажири загинули, коли літак був збитий в липні 2014 року.
Carroll, Oliver. MH17 crash: Putin claims there is ’no proof’ Russia is responsible for
downing jet over Ukraine = [Крах MH17: Путін стверджує, що „немає доказів” того, що
Росія відповідає за збитий літак над Україною] / O. Carroll // The Independent. – London,
2019. – 20.06. (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17-crash-putin-russiainvestigation-ukraine-evidence-malaysia-airlines-a8967331.html)

***
Міжнародні слідчі звинувачують трьох росіян і одного українця за трагедію,
під час якої загинуло 298 людей внаслідок збиття рейсу „Malaysia Airlines” MH17.
Нідерландські слідчі заявили, що чотирьох обвинувачених будуть судити в
Нідерландах, ймовірно, заочно, оскільки ні Росія, ні Україна не видають своїх
громадян.
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Four charged over downing of MH17 = [Чотирьох осіб звинувачено у збитті MH17]
// The News. – Karachi, 2019. – 20.06. (https://www.thenews.com.pk/print/487183-four-chargedover-downing-of-mh17)

***
Президент Росії Володимир Путін звернеться до нації в прямому ефірі після
того, як після розслідування, проведеного під керівництвом Нідерландів, були
звинувачені чотири сепаратисти з Росії за збиття пасажирського літака над Східною
Україною. Путін заперечує звинувачення в тому, що Росія поставляла сепаратистам
ракети „земля-повітря” і відхив заяви про те, що Росія укриває підозрюваних у справі.
Roth, Andrew. Vladimir Putin to hold national phone-in after Russians charged over
MH17 = [Володимир Путін проведе національний телефонний зв’язок після того, як
росіян звинуватили у збитті MH17] / A. Roth // The Guardian. – London, 2019. – 20.06.
(https://www.theguardian.com/world/2019/jun/20/vladimir-putin-to-hold-national-phone-inafter-russians-charged-over-mh17)

***
Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер закликав Кремль
припинити безпардонну кампанію дезінформації щодо причин аварії над Донецьком в
липні 2014 року лайнера Boeing-777 Малазійських авіаліній, що слідував рейсом
MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур. Про це дипломат заявив на своїй сторінці в
Twitter. В результаті цієї катастрофи загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на
борту.
Волкер призвал РФ прекратить лгать о причинах крушения MH17 = [Волкер
закликав РФ припинити брехати про причини катастрофи MH17] // День за днем. –
Таллинн, 2019. – 20.06. (https://rus.postimees.ee/6711880/volker-prizval-rf-prekratit-lgat-oprichinah-krusheniya-mh17)

***
„New York Times” в редакційній статті пише, що „спроби підлаштувати
реальність до своїх політичних маневрів – це давня традиція Кремля”. Тому дуже
важливо, щоб інститути, покликані захищати верховенство закону, які опираються на
перевірені факти, повинні завдати удар у відповідь. І саме тому звинувачення у
вбивстві, виголошені міжнародними прокурорами проти трьох росіян і одного
громадянина України у справі про знищення рейсу MH17 Malaysia Airlines, грають
таку важливу роль. Видання пише, що причетність Росії була очевидною вже давно.
Через день після знищення MH17 над Україною уряд США на основі наявних доказів
зробив висновок, що літак був збитий російською ракетою класу „земля-повітря”,
запущеною з окупованої частини Донбасу.
Was the Downing of Flight MH17 State-Sponsored Murder? = [Чи була загибель
пасажирів рейсу MH17 державним вбивством?] // The New York Times. – New York, 2019. –
19.06.
(https://www.nytimes.com/2019/06/19/opinion/mh17-ukraine-russiasuspects.html?searchResultPosition=2)
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***
Минуло майже п’ять років з моменту, коли літак Малайзійських авіаліній був
збитий над Україною. Слідчі під керівництвом Нідерландів, які порушили
кримінальну справу проти відповідальних, мають намір оголосити про хід
розслідування. Всі 298 пасажирів і екіпаж на рейсі MH17 загинули 17 липня 2014
року, коли ракета потрапила у літак Boeing 777. Російський президент Володимир
Путін описав падіння MH17 як „страшну трагедію”, але заявив, що Москва не винна і
є інші пояснення того, що сталося. Уряди Нідерландів і Австралії заявили, що
вважають Росію юридично відповідальною.
Cockburn, Harry. MH17 investigators to name first suspects five years after Malaysia
Airlines plane was shot down = [Слідчі зі справи MH17 назвали перших підозрюваних через
п’ять років після того, як літак авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий] / H. Cockburn
//
The
Independent.
–
London,
2019.
–
19.06.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17-investigation-suspects-trial-malaysiaairlines-russia-ukraine-latest-a8964746.html)

***
Чотирьох підозрюваних звинувачують у загибелі пасажирів літака Malaysia
Airlines MH17, троє з яких росіяни, повідомили міжнародні слідчі. Пройшло майже
п’ять років після того, як літак був збитий над Східною Україною, загинули всі 298
людей на борту, прокуратура заявила, що є достатньо доказів для порушення
кримінальної справи. Слідчі повідомили, що підозрювані „утворили ланцюг, що
зв’язує самопроголошену ДНР з Російською Федерацією”. Оголошення результатів
розслідування ставить Нідерланди і міжнародне співтовариство в конфронтацію з
Москвою.
Harding, Luke. Three Russians and one Ukrainian to face MH17 murder charges = [Три
росіянина та один українець зіткнулися з обвинуваченням у вбивстві пасажирів MH17] /
L.
Harding
//
The
Guardian.
–
London,
2019.
–
19.06.
(https://www.theguardian.com/world/2019/jun/19/mh17-criminal-charges-ukraine-russia)

***
Чотирьох осіб, які мають зв’язки з російськими військовими, звинувачують у
вбивстві майже 300 чоловік на борту авіалайнера, збитого над Україною.
Нідерландські слідчі видали міжнародні ордери на їх арешт. Чоловіків звинувачують
у придбанні та організації розгортання російської ракетної установки, яка в 2014 році
збила лайнер MH17. Головний прокурор Нідерландів засудив Кремль за спроби
перешкодити розслідуванню. „У нас є доказ того, що Російська Федерація так чи
інакше була залучена до цієї трагедії”, – сказав він. Росія завжди заперечувала і
заперечує свою причетність.
Oliphant, Roland. Dutch investigators to charge four suspects with murder over downing
of MH17 = [Нідерландські слідчі звинувачують чотирьох підозрюваних у вбивстві
пасажирів збитого MH17] / R. Oliphant, Al. Luhn // The Telegraph. – London, 2019. – 19.06.
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(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/19/dutch-investigators-expected-name-russiansuspects-downing-mh17/)

***
Судовий процес щодо МН17 необхідний навіть у тому випадку, якщо
обвинувачені у вбивстві 298 пасажирів ніколи не потраплять у в’язницю. Війна на
сході України забрала більше 13 000 життів, але знищення MH17 залишається однією
з найжахливіших трагедій: 298 людей загинули в конфлікті, до якого вони не мали
ніякого відношення. Слідчі впевнені, що мають достатньо доказів – принаймні у
випадку чотирьох осіб – для забезпечення засудження в нідерландському суді.
Walker, Shaun. MH17 court case will finally put truth on record = [Судова справа
MH17 нарешті встановить істину] / Sh. Walker // The Guardian. – London, 2019. – 19.06.
(https://www.theguardian.com/world/2019/jun/19/mh17-court-case-will-finally-set-truth-onrecord)

***
Спільна слідча група Нідерландів назвала імена чотирьох підозрюваних в
загибелі рейсу Boeing МН17 Малазійських авіаліній в небі над Україною 17 липня
2014 року. Підозрюваних судитимуть – зокрема, за вбивство 298 пасажирів –
оголосив під час прес-конференції нідерландський прокурор Фред Вестербеке. Він
зазначив також, що у групи досить доказів причетності Росії до катастрофи. Росія
дистанціюється від результатів роботи слідчої групи і не співпрацює з нею.
„Они знают, что случилось”: подозреваемые по делу МН17 – руководство ДНР, у
следствия есть доказательства их связи с РФ = [„Вони знають, що сталося”:
підозрювані у справі МН17 – керівництво ДНР, у слідства є докази їх зв’язку з РФ] //
Белорусская Деловая Газета. – Минск, 2019. – 19.06. (http://bdg.by/news/world/oni-znayutchto-sluchilos-podozrevaemye-po-delu-mn17-rukovodstvo-dnr-u-sledstviya-est)

***
Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повинна представити нові
свідчення в розслідуванні MH17, і, як очікується, назве перших чотирьох
підозрюваних у справі. Звинувачення, швидше за все, будуть спрямовані на членів
сепаратистського руху, які підтримуються Росією, і включатиме російський
службовий персонал, який командував або допомагав транспортувати зенітний
ракетний комплекс, що використовувався для збивання літака.
Roth, Andrew. MH17: prosecutors to identify suspects and file first charges = [MH17:
прокуратура визначила підозрюваних та висунула перші звинувачення] / A. Roth, L.
Harding
//
The
Guardian.
–
London,
2019.
–
18.06.
(https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/mh17-prosecutors-to-identify-suspects-andfile-first-charges)
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