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ВИБОРИ ДО ВР
Місія міжнародних спостерігачів за виборами, яка спостерігала за виборами в
кожному реґіоні України, а також у дипломатичних представництвах у США,
стверджує: Парламентські вибори в Україні відповідали міжнародним стандартам
вільних і чесних виборів, які точно відображають волю електорату.
Україна доводить свою відданість демократії // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. –
24.07.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%d0%b4%d0%b5%d0%bc/)

***
Дострокові парламентські вибори відповідають міжнародним стандартам. Такі
попередні висновки за результатами свого спостереження зробила Міжнародна місія
СКУ. Про це заявив голова місії СКУ зі спостереження за виборами Євген Чолій.
Короткострокові спостерігачі СКУ зафіксували незначні порушення на окремих
виборчих дільницях, в тому числі ускладнений доступ людей похилого віку та людей
з обмеженими фізичними можливостями на виборчі дільниці, розміщені на 2-му та 3му поверхах. «Ці порушення не були системними та не вплинули на результати
виборів», – зазначив Євген Чолій.
Вибори у Раду відповідають міжнародним стандартам – місія СКУ // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 23.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20810/group/5)

***
Дострокові вибори до Верховної Ради України 9-го скликання були мирними,
конкурентними і добре організованими. Про це повідомило агентство ІнтерфаксУкраїна. Так висловилися представники міжнародних спостерігачів, які стежили за
ходом голосування у Верховну Раду.
Международные наблюдатели положительно высказались о ходе выборов в
парламент Украины = [Міжнародні спостерігачі позитивно висловилися про хід виборів
в парламент України] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 23.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0723/c31519-9599423.html)

***
В Євросоюзі уважно спостерігали за позачерговими виборами до Верховної
Ради, причому, в буквальному сенсі: Європарламент відправив в Україну сімох
представників, щоб упевнитися в тому, що вибори в країні проходять з дотриманням
всіх демократичних стандартів. Оцінка міжнародних спостерігачів дозволяє з
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упевненістю сказати, що Україна здала цей іспит і виправдала очікування ЄС, пише
DW.com. Представники Європарламенту заявили, що вибори пройшли з дотриманням
всіх основних правил. У той же час вони відзначили дуже поширені недоліки, такі, як
існування „кандидатів-клонів” або концентрацію впливових ЗМІ в руках кількох
власників, чиї економічні інтереси впливали на висвітлення передвиборної кампанії.
Чего Брюссель ожидает от „Слуги народа” Зеленского? = [Чого Брюссель очікує
від „Слуги народу” Зеленського?] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 23.07.
(https://rus.postimees.ee/6736202/chego-bryussel-ozhidaet-ot-slugi-naroda-zelenskogo)

***
Через два місяці після президентських виборів, які завершилися гучною
перемогою Володимира Зеленського, прийшла черга позачергових парламентських,
які закінчились не менш приголомшливим результатом. На цих виборах багато чого
трапилося вперше. Вперше одна партія бере абсолютну більшість, вперше
мажоритарники від однієї політичної сили перемогли на більшості округів, вперше
тотально “взяли” столицю. Вперше в історії незалежної України більшість у
Верховній Раді отримує одна партія. Станом на сьогоднішнй день “Слуга народу”
проводить у Раду 253 народних депутатів. Про феномен цієї перемоги говоритимуть
ще довго, намагаючись розкрити секрет успіху.
Цікаві факти про склад нової Верховної Ради // Українська газета. – Roma, 2019. –
23.07.
(https://www.gazetaukrainska.com/uncategorized/%d1%86%d1%96%d0%ba%d0%b0%d0%b2%
d1%96-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%97%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be/)

***
Для більшості громадян України партія Володимира Зеленського виявилася
кращим інструментом для вираження свого негативного ставлення до того, як діяла
попередня влада – Президент, уряд, парламент. Але такий результат – це аванс,
кредит довіри, який виданий Президенту і його партії, – заявив кореспонденту
Сіньхуа політолог Володимир Воля. Директор Українського інституту аналізу та
менеджменту політики Руслан Бортник відзначив, що партія „Слуга народу” не
повинна переоцінювати свою перемогу на парламентських виборах, оскільки в
кількісному вираженні підтримка цієї політсили була не настільки масовою.
Більшість в парламенті по суті дає партії карт-бланш: вона зможе сформувати
технократичний уряд, обіцяний В. Зеленським, і приймати потрібні Президенту
закони. Врегулювання конфлікту на Донбасі, боротьба з корупцією, забезпечення
сталого економічного зростання, виплата величезних внутрішніх і зовнішніх боргів,
підвищення рівня життя і інші завдання зажадають від В. Зеленського і його команди
рішучих і часом непопулярних заходів. При цьому відповідальність за зроблене
повністю ляже на їхні плечі.
Монобольшинство в Верховной Раде открывает перед партией „Слуга народа”
широкие возможности = [Монобільшість у Верховній Раді відкриває перед партією
5
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„Слуга народу” широкі можливості] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 26.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0727/c31519-9601057.html)

***
В Україні відбулись позачергові вибори до Верховної Ради. Дива не сталось –
як і прогнозували різні соціологічні опитування, впевнену перемогу здобула
пропрезидентська партія „Слуга народу”, за кандидатів якої виборці віддали понад
43,17% голосів. Не менш упевнено, але зі значно меншою кількістю голосів (13,01%)
друге місце посіла „Опозиційна платформа – За життя”, яку дехто називає
проросійською. Третьою йде „Батьківщина” (8,18%), четвертою фінішувала
„Європейська Солідарність” Петра Порошенка (8,11%), а замикає п’ятірку партій, що
проходять до парламенту, „Голос” Святослава Вакарчука з 5,83% голосів виборців.
Такими є попередні дані, відсоток симпатиків окремих партій може змінитися. Проте
не набагато, й загальна тенденція, напевне, збережеться.
Губаш, Михайло. Дива не сталося, але інтрига зберігається / М. Губаш //
Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 25.07. (https://ukrslovo.net/ukraine/notabene/95148.html)

***
Президент України зараз має безпрецедентний рівень підтримки парламенту.
Молода партія „Слуга народу” здобула понад половину з 424 місць у Верховній Раді
України. Зараз формується перша в історії правляча більшість. Також деякі знайомі
обличчя повернулися до парламенту: на друге місце вийшла коаліція проросійських
сил, за якою йдуть партії колишнього Президента Петра Порошенка та прем’єрміністра Юлії Тимошенко. До парламенту також увійшла партія «Голос», яку очолює
популярна рок-зірка Святослав Вакарчук.
Edwards, Maxim. Welcome to Ukraine’s Post-Post-Maidan Era = [Ласкаво просимо в
Україну після подій на Майдані] / M. Edwards // Foreign Policy. – Washington, 2019. – 24.07.
(https://foreignpolicy.com/2019/07/24/welcome-to-ukraines-post-post-maidan-era/)

***
Президент України Володимир Зеленський отримав бажане. Українські виборці
дали на виборах до парламенту його новоствореній та швидко зібраній партії „Слуга
народу” абсолютну більшість. Тепер він несе повну відповідальність за розвиток
країни. Зараз виклик полягає в тому, чи зможе Зеленський досягти успіху там, де ексПрезидент Порошенко цього не зробив.
Gvosdev, Nikolas. Much Ado About Volodymyr Zelensky = [Багато або про
Володимира Зеленського] / N. Gvosdev // The National Interest. – Washington, 2019. – 24.07.
(https://nationalinterest.org/feature/much-ado-about-volodymyr-zelensky-68922)

***
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Однією з інтриґ дочасних парламентських виборів на Закарпатті є угорський
мандат. Безпрецедентна активність Будапешту напередодні голосування викликала
вже навіть засторогу Міністерства закордонних справ, яке мало відповідну розмову з
угорським послом. Лише за останні дні провідник закарпатських угорців Василь
Брензович зустрівся з Прем’єр-міністром Віктором Орбаном в Будапешті, а на
Закарпаття приїхали керівник його апарату Ґерґелі Ґуляш та Міністр закордонних
справ Угорщини Петер Сіярто. На цей візит гостро відреаґували в Міністерстві
закордонних справ України, назвавши його „неприпустимою практикою“. Що ж
такого важливого відбувається в цій найменшій угорській діаспорі з-поміж решти
сусідів Угорщини? Відповідь очевидна: вибори до українського парламенту, після
яких угорська меншина може опинитися без свого депутата.
Гаврош, Олександер. Чи матимуть закарпатські угорці свого депутата у
Верховній Раді? / О. Гаврош // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 24.07. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%a7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%82%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba
%d1%96-%d1%83%d0%b3%d0%be%d1%80%d1%86%d1%96-%d1%81%d0%b2%d0%be/)

***
Вперше Україна опинилася в руках одного політичного діяча: війна, ціна на
газ, боротьба з корупцією і європейський напрям розвитку залежать від ініціатив
Володимира Зеленського. Партія українського Президента має абсолютну більшість в
українському парламенті шляхом великої перемоги на виборах. Вперше партія
отримує таку велику більшість з часів незалежності країни у 1991 році. Зеленський,
обраний у квітні, розпустив після інавгурації парламент, який зв’язував йому руки,
оскільки у його молодої партії не було жодного депутата. Політичний шок виборів
звільнив значну частину старої еліти, проти якої і було обрано його кандидатуру, що
ґрунтувалося на втомі населення від звичних політиків і міражі його популярного
телесеріалу „Слуга народу” (що дав ім’я самій партії), в якому він втілював
звичайного громадянина, який випадково став керувати країною.
Colás, Xavier. Todo el poder para Zelensky = [Вся влада Зеленському] / X. Colás // El
Mundo.
–
Madrid,
2019.
–
23.07.
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/07/23/5d35fbcafc6c836c2d8b46d8.html)

***
New York Times пише що, в Україні виборці зробили новий „стрибок віри”,
давши ще більше влади новому і невипробуваному лідеру. У квітні колишній актор
Володимир Зеленський перейшов від телевізійної ролі Президента до реальної. У
минулі вихідні під час парламентських виборів він привів свою партію до нової
неймовірної перемоги. Виборці дали йому мандат, який він просив. Ця політична сила
стала першою в історії України з 1991 року, яка може сформувати парламентську
більшість сама. Видання пише, що не варто шукати пояснення цього успіху в
політичному порядку денному Зеленського. Ані він, ані його партія не визначили
конкретну платформу. Вони вели передвиборчі кампанії, обіцяючи боротися з
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корупцією. Але при цьому вони не пояснювали, як саме вони збираються це робити.
Загалом, вони просували зміни заради змін. 2014-й був роком революції. 2019-й – це
рік тотального оновлення, яке було не таким насильницьким, але не менш
радикальним. Очікування і ризики сьогодні такі ж великі, якими вони були й тоді.
Hajdari, Una. The Risks of Radical Renewal in Ukraine = [Ризики радикального
оновлення в Україні] / U. Hajdari // The New York Times. – New York, 2019. – 23.07.
(https://www.nytimes.com/2019/07/23/opinion/ukraine-election-parliamentzelensky.html?searchResultPosition=5)

***
Борець, призер Олімпійських ігор Жан Беленюк стане першим темношкірим
народним депутатом в історії України. Він проходить у Верховну Раду за списком
партії „Слуга народу”, заснованої Президентом Володимиром Зеленським,
повідомляє ВВС. За попередніми результатами, партія Зеленського з великим
відривом лідирує на парламентських виборах. Спортсмен був 10-м номером у її
списку. За підсумками обробки 79% протоколів партія „Слуга народу”, заснована
Зеленським, набирає 42,81% голосів українських виборців.
В Верховную Раду Украины впервые избран темнокожий депутат = [У Верховну
Раду України вперше обраний темношкірий депутат] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 23.07.
(https://www.obzor.lt/news/n51549.html)

***
Розгромну перемогу на дострокових парламентських виборах, за попередніми
даними, здобула президентська партія „Слуга народу”, яка отримає понад 120 місць
за партійними списками та стільки ж може провести мажоритарників. Вдруге в історії
українського парламенту буде більшість однієї партії. Партія, яка на парламентських
виборах здобула 226 і більше мандатів отримує повноваження більшості. Це означає,
що вона самостійно може формувати склад Кабінету Міністрів, приймати більшість
законів, які не потребують внесення змін до Конституції, призначати суддів
Конституційного суду, делегувати своїх представників в конкурсні комісії з відбору
керівників Національного антикорупційного бюро чи Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Прокопчук, Федір. Партія „Слуга народу” отримала владу / Ф. Прокопчук // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 23.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20823/group/28)

***
За даними посольства України в Естонії, на виборах до парламенту України
взяли участь майже 730 громадян України, що проживають в Естонії. Явка склала
15%, передає Rus.ERR з посиланням на „Актуальну камеру”.
Явка граждан Украины в Эстонии на выборах в Верховную раду составила 15% =
[Явка громадян України в Естонії на виборах до Верховної Ради склала 15%] // День за
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днем. – Таллинн, 2019. – 23.07. (https://rus.postimees.ee/6735236/yavka-grazhdan-ukrainy-vestonii-na-vyborah-v-verhovnuyu-radu-sostavila-15)

***
Президент України Володимир Зеленський домігся того, чого не вдалося
жодному з його попередників: завоювати парламентську більшість, позбавившись
необхідності формування коаліції. Чи знає він, як отримати вигоду з цієї
безпрецедентної перемоги, стане ясно з його наступних кроків.
Bershidsky, Leonid. A Comedian’s Triumph Is a Test for Benevolent Populism = [Тріумф
комедійного акту – тест на доброзичливий популізм] / Bershidsky L. // Bloomberg. – NewYork, 2019. – 22.07. (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-07-22/will-ukraine-snew-president-be-a-benevolent-dictator)

***
Президент України Володимир Зеленський вчинив ще один екстраординарний
крок, його неперевірена партія отримала перемогу на парламентських виборах.
Президент зможе сформувати працездатну коаліцію однодумців. Пан Зеленський
назвав парламентські вибори можливо більш важливими, ніж президентські.
Результат виборів надасть йому сильний мандат на здійснення реформ, починаючи
від усунення імунітету для депутатів, податкової амністії та розширення люстрації.
Carroll, Oliver. Ukraine election: Volodymyr Zelensky’s party triumphs as exit polls
predict parliamentary majority for former comedian = [Вибори в Україні: партія Володимира
Зеленського тріумфує, оскільки екзит-поли показують парламентську більшість
колишнього шоумена] / O. Carroll // The Independent. – London, 2019. – 22.07.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-election-volodymyr-zelensky-exitpolls-servant-of-the-people-latest-news-a9014666.html)

***
Українські виборчі органи прогнозували більшість для президентської партії на
парламентських виборах. Результат концентрує виконавчі та законодавчі
повноваження в руках колишнього шоумена, це є вперше для сучасної України. Це
означає, що Зеленський отримає повний контроль над своєю коаліцією і Кабінетом
Міністрів і зможе вибрати прем’єр-міністра за власним бажанням. Як тільки почався
підрахунок результатів виборів, стало зрозуміло, що партія пана Зеленського виграла,
випередивши всі інші партії. Перемога пана Зеленського також приносить свої власні
проблеми. Управління очікуваннями буде важким, але потенційно більшою
проблемою є управління неперевіреною владою.
Carroll, Oliver. Ukraine elections latest: Volodymyr Zelensky projected historical outright
majority in new parliament = [Вибори в Україні: Володимир Зеленський спроектував
історичну абсолютну більшість у новому парламенті] / O. Carroll // The Independent. –
London, 2019. – 22.07. (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-electionslatest-zelensky-president-party-majority-seats-russia-a9014996.html)

***
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Новостворена протестна партія „Слуга народу” стала найсильнішою силою на
парламентських виборах в Україні. Їй припадає трохи менше 44 відсотків голосів.
Впевнена перемога партії „Слуга народу” є значущою для всього континенту. На
відміну від багатьох популістських партій в Європі, Зеленський і його партія „Слуга
народу” не покладаються на конкретний контент і тим самим сприяють поділу
суспільства. Навпаки, вони звертаються до дуже різних груп. Але це може становити
небезпеку не тільки для України, але й для Європи. Той факт, що Росія веде війну в
Україні, ставить „Слугу народу” в положення, якого не має у жодної іншої протестної
партії в Європі – і вона робить цей результат виборів таким важливим для всіх
європейців.
Fritz, Philipp. Warum dieses Wahlergebnis für Europa gefährlich werden kann = [Чому
цей результат виборів може бути небезпечним для Європи] / P. Fritz // Die Welt. – Berlin,
2019. – 22.07. (https://www.welt.de/politik/ausland/article197224963/Ukraine-Warum-diesesWahlergebnis-fuer-Europa-gefaehrlich-werden-kann.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Нова партія Президента Володимира Зеленського готова завоювати більшість
на парламентських виборах в Україні, що дасть колишньому шоумену свободу дій,
щоб прийняти радикальні реформи по боротьбі з корупцією. Вперше в пострадянській
історії України одна партія буде контролювати парламент. Проводилися попередні
коаліційні переговори ще з однією новою партією, заснованою рок-зіркою
Святославом Вакарчуком, яка тепер має отримати 20 місць.
Luhn, Alec. Reformist president’s new party set to win majority in Ukraine’s parliament =
[Нова партія президента-реформатора має намір завоювати більшість у парламенті
України]
/
Al.
Luhn
//
The
Telegraph.
–
London,
2019.
–
22.07.
(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/22/reformist-presidents-new-party-set-win-majorityukraines-parliament/)

***
Парламент України тільки був обраний з великими надіями вперше вивести
Україну з поганої політики та гіршої економіки. Якщо молодий реформатор
Володимир Зеленський зможе перетворити свою президентську і парламентську
більшість на реформування поліції, прокуратури, служб безпеки та судової влади,
призначивши чітких реформаторів для того, щоб очолити ці державні установи,
Україна може рухатися вперед. Зростаюча, енергійна Україна, яка повністю входить
до європейської демократичної орбіти, є стратегічною втратою для російського
націоналістичного світогляду російського президента Путіна.
MacShane, Denis. Zelensky’s victory in Ukraine is bad news for the oligarchs and a
strategic loss for Putin = [Перемога Зеленського в Україні – погана новина для олігархів і
стратегічна втрата Путіна] / D. MacShane // The Independent. – London, 2019. – 22.07.
(https://www.independent.co.uk/voices/ukraine-election-zelensky-poroshenko-european-uniona9015626.html)

***
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Володимир Зеленський на парламентських виборах здобув дозвіл собі і своїй
новоствореній партії розпочати управління Україною. Зеленський повинен зробити
великий наступний крок і використати свій новий офіс, щоб просунути свій
реформаторський бренд до української громадськості. Залишається з’ясувати, чи
зможе його уряд виконати свої антикорупційні обіцянки за допомогою суттєвих
реформ і ефективно управляти.
McSwain, Grayson. Will Zelensky’s Big Act get the Ratings? = [Чи отримає Великий
акт Зеленського рейтинги?] / G. McSwain // The National Interest. – Washington, 2019. –
22.07.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/will-zelensky%E2%80%99s-big-act-get-ratings68412)

***
Партія українського Президента Зеленського заявила, що отримала абсолютну
більшість місць на виборах у новий парламент. Після безпрецедентних в історії
незалежної України виборів прозахідний Президент Володимир Зеленський хоче
вивести країну з кризи парламентською більшістю. Зеленський може керувати більш
ніж 240 з 424 депутатів без коаліційних партнерів, як заявила його партія. Офіційний
підрахунок голосів триває. Партія Зеленського обіцяла у виборчій кампанії
припинити війну на сході збідненої країни і боротися з корупцією. Цю мету
підтвердив колишній актор у ніч виборів. Першочерговим завданням є також
повернення українських в’язнів з Росії, сказав глава держави.
Präsidentenpartei sieht doch absolute Mehrheit = [Президентська партія України
отримала абсолютну більшість] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 22.07.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/ukraine-wahl-praesidentenpartei-sieht-doch-absolutemehrheit/24686370.html)

***
Українці обирають новий парламент, адже Президент Володимир Зеленський
прагне консолідувати владу та залучити інших політичних новоприбулих.
Опитування громадської думки показують, що партія Зеленського має виграти
приблизно половину голосів, набагато випереджаючи суперників. Очікується, що
Зеленський шукатиме партнера по коаліції в іншому новому русі – новій партії
„Голос” Святослава Вакарчука.
Ukraine’s Zelensky looks to consolidate power in parliament vote = [Український
Президент Зеленський прагне закріпити владу в парламенті] // The News. – Karachi, 2019.
– 22.07. (https://www.thenews.com.pk/print/501928-ukraine-s-zelensky-looks-to-consolidatepower-in-parliament-vote)

***
Президент Володимир Зеленський, здобув переконливу перемогу на
парламентських виборах в Україні, використовуючи обіцянки по боротьбі з
корупцією, відновлення економіки і припинення конфлікту з підтримуваними Росією
сепаратистами. Партія Зеленського підняла хвилю суспільного невдоволення з
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приводу відсутності прогресу у вигнанні брудних чиновників з державних установ.
Його партія „Слуга народу”, названа на честь телесеріалу, що привів його до слави,
вперше в історії країни отримала абсолютну більшість в Раді, згідно з майже
остаточними опублікованими результатами.
Verbyany, Volodymyr. Ukrainian President Clinches Majority in Shock Election Result =
[Президент України закріпив більшість в результаті шокових виборів] / V. Verbyany //
Bloomberg. – New-York, 2019. – 22.07. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-0721/anti-establishment-uprising-set-to-upend-ukraine-s-parliament)

***
Український Президент став на шлях повного домінування на політичній арені
країни після того, як результати парламентських виборів показали, що його
новостворена партія „Слуга народу” отримає більшість місць. Якщо це буде
підтверджено, то це буде вперше в пострадянській історії України, коли одна партія
набере абсолютну більшість. До голосування були припущення, що Слуга народу
може створити коаліцію з партією „Голос” Вакарчука, враховуючи те, що обидві
партії йшли на платформі реформ і політичних змін. При абсолютній більшості це не
буде необхідним.
Walker, Shaun. Ukraine election: early results indicate big win for president’s party =
[Вибори в Україні: перші результати свідчать про велику перемогу партії Президента] /
Sh.
Walker
//
The
Guardian.
–
London,
2019.
–
22.07.
(https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/ukraine-election-early-results-indicate-big-winpresident-party)

***
В Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради 9-го скликання. За
результатами Національного екзит-полу, до парламенту проходять п’ять політсил:
пропрезидентська партія „Слуга народу” (44,2%.), „Опозиційна платформа – За
життя” (11,4%.), „Європейська солідарність” колишнього глави держави Петра
Порошенка (8,8%.), „Батьківщина” Юлії Тимошенко (7,4%.) і „Голос” відомого рокмузиканта Святослава Вакарчука (6,5%.). Тим часом Національний екзит-пол не дає
повного уявлення про те, як будуть розподілені місця у Верховній Раді, оскільки він
лише відображає підсумки голосування в загальнодержавному багатомандатному
окрузі за партійними списками. В Україні ж діє змішана виборча система: одна
половина з 450 парламентаріїв обирається за партійними списками, інша – за
мажоритарною системою в одномандатних округах.
Анализ: Какой будет правящая коалиция в новом парламенте Украины = [Аналіз:
Якою буде правляча коаліція в новому парламенті України] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 22.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0722/c31519-9599335.html)

***
Партія „Слуга народу” Президента України Володимира Зеленського лідирує
на виборах до Верховної Ради з відривом від найближчого конкурента майже в 30
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відсотків голосів. Про це свідчать дані на сайті ЦВК. З урахуванням перемог в
одномандатних округах, партія Зеленського, швидше за все, отримає більше 50
відсотків місць в парламенті України.
„Порошенко – в прошлом”. Партия Зеленского может получить больше
половины мест в Раде = [„Порошенко – в минулому”. Партія Зеленського може
отримати більше половини місць у Раді] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 22.07.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/poroshenko-v-proshlom-partiya-zelenskogo-mozhetpoluchit-bolshe-poloviny-mest-v-rade.d?id=51299287)
***
Міжнародні ринки позитивно відреагували на результати позачергових виборів
до Верховної Ради України 9-го скликання. Керівник аналітичного відділу
інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вказав на те, що після
голосування всі єврооблігації України почали рости в ціні. Експерт зазначив, що
західні інвестори підтримують ідею консолідації влади в Україні в одних руках,
оскільки це покладе край політичній нестабільності і дасть шанс на швидке
проведення прозахідних реформ.
Результаты выборов в Верховную Раду Украины вызвали положительную
реакцию на международных рынках = [Результати виборів до Верховної Ради України
викликали позитивну реакцію на міжнародних ринках] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 22.07. (http://russian.people.com.Cn/n3/2019/0723/c31519-9599421.html)

***
В Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради нового, дев’ятого
скликання. Згідно з результатами обробки 24,5 відсотка протоколів, в український
парламент проходять п’ять партій. П’ятивідсотковий бар’єр долають „Слуга народу”
Президента Володимира Зеленського (42,03 %, а також „Опозиційна платформа – За
життя” (12,6 %) Крім того, в Раду увійдуть партія „Європейська солідарність” (8,6 %)
Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина” (8,3 %) та „Голос” (6,3 %).
Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать = [Результати
парламентських виборів в Україні: що потрібно знати] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 22.07.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rezultaty-parlamentskih-vyborov-v-ukraine-chto-nuzhnoznat.d?id=51298163&all=true)

***
В Україні відбулися дострокові вибори до Верховної Ради нового, дев’ятого
скликання. Згідно з результатами обробки 65,2 відсотка протоколів, в український
парламент проходять п’ять партій. Вибори в Раду проходили за змішаною,
пропорційно-мажоритарною виборчою системою. 225 депутатів проходять в
парламент за партійними списками в загальнодержавному окрузі, а ще 199 – за
мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. Остаточні підсумки
будуть підведені на початку серпня.
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Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать = [Результати
парламентських виборів в Україні: що потрібно знати] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 22.07.
(https://www.obzor.lt/news/n51531.html)

***
Проживаючі в Литві громадяни України на позачергових парламентських
виборах в основному голосували за партії нинішнього і колишнього Президентів. У
посольстві України у Вільнюсі в цілому проголосували 299 чоловік з 3142
зареєстрованих, повідомив BNS глава виборчої комісії Михайло Дзядзін. За його
словами, найбільше голосів – 86 – отримала партія Президента Володимира
Зеленського „Слуга народу”. 77 виборців проголосували за партію Петра Порошенка
„Європейська солідарність”.
Украинцы в Литве голосовали в основном за партии В. Зеленского и П. Порошенко
= [Українці в Литві голосували в основному за партії В. Зеленського і П. Порошенка] //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 22.07. (https://www.obzor.lt/news/n51525.html)

***
Президент Володимир Зеленський хоче сприяти грандіозній реформі в країні,
яка продовжує перебувати у війні з проросійськими сепаратистами Донбасу на сході,
після перемоги на парламентських виборах. Президент України Володимир
Зеленський вже має парламентську більшість. Але якщо він хоче провести свої
реформи і шукати альтернативу для досягнення миру на Донбасі, йому доведеться
домовлятися. Його партія „Слуга народу” отримала 43,9% за результатами перших
опитувань на виході з виборчих дільниць, це помітний прорив, адже на сьогодні у
нього не було жодного депутата в парламенті. Можливим партнером по коаліції, яка
найкраще відповідає партії Президента, є партія „Голос”, яка набирає 6,3% голосів і
зуміла увійти до українського парламенту. Очолювана рокером Святославом
Вакарчуком, вона зосереджена на наймолодших верствах суспільства і нагадує
президентську кампанію Зеленського. Поза цією партією Зеленському буде дуже
важко досягти домовленостей, не відмовляючись від свого образу „сучасної
простоти”. Решта партій орієнтовані на Росію або пов’язані зі старою українською
елітою.
Colás, Xavier. Una mayoría para pacificar Ucrania: Zelensky gana las elecciones con un
43,9% = [Більшість для умиротворення України: Зеленський перемагає на виборах з
43,9%]
/
X.
Colás
//
El
Mundo.
–
Madrid,
2019.
–
21.07.
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/07/21/5d34a53521efa04b278b45a0.html)

***
Українці озброїли Президента Володимира Зеленського безпрецедентною
владою. Володимир Зеленський очікує комфортної більшості в українському
парламенті – Раді. З цим він зможе сформувати свою владу. Після трьох десятиліть
фальшивих стартів на шляху до демократії, революцій, що передували лише переходу
від однієї олігархічної групи до іншої, через неодноразові реформи та невимовну
корупцію, українські виборці перебувають під загрозою. Тому що вони насправді не
14
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знають цього Президента. Для (західної) європейської політики Україна довго
залишатиметься важкою справою.
Herold, Frank. Denn sie wissen nicht, wen sie wählen = [Тому, що вони не знають, за
кого голосувати] / F. Herold // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 21.07.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/parlamentswahl-in-der-ukraine-denn-sie-wissen-nicht-wensie-waehlen/24684328.html)

***
Українці втомилися від війни і корупції в країні. На парламентських виборах
переконливу перемогу отримала партія прозахідного глави держави Володимира
Зеленського. У кризовій Україні партія, яка прагне до ЄС і НАТО на парламентських
виборах передбачала перемогу і набрала майже 44 відсотки голосів. Очікується, що
треба буде сформувати коаліцію для вирішення нагальних реформ в Раді. Партнерами
по коаліції може стати Національно-ліберальна партія рок-співака Святослава
Вакарчука або партія екс-прем’єра Юлії Тимошенко.
Selenskijs Partei gewinnt Wahl in der Ukraine = [Партія Зеленського виграє вибори в
Україні]
//
Der
Tagesspiegel.
–
Berlin,
2019.
–
21.07.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/staerkste-kraft-im-parlament-selenskijs-partei-gewinnt-wahlin-der-ukraine/24685102.html)

***
Екзит-поли показали, що партія Володимира Зеленського отримає рекордний
рахунок на парламентських виборах. На другому місці опинилася промосковська
опозиційна платформа „За життя”. Без більшості, президентська партія повинна буде
сформувати коаліцію і вона віддає перевагу іншій новій політичній силі – партії
„Голос”
рок-зірки
Святослава
Вакарчука.
Результатом
є
кульмінація
приголомшливого повороту в українській політиці, яка приведе до парламенту та
уряду безліч новачків.
Volodymyr Zelensky Ukrainian comedian-turned-president on course for election win =
[Президент Володимир Зеленський виграє на виборах] // The Telegraph. – London, 2019. –
21.07. (https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/21/volodymyr-zelensky-ukrainian-comedianturned-president-course/)

***
Голосування до Верховної Ради дев’ятого скликання, проведене на зарубіжній
ділянці в Ізраїлі, принесло перемогу партії „Слуга народу”. Такі дані публікує
Центральна виборча комісія України.
Израиль поддержал партию Зеленского на выборах в Раду = [Ізраїль підтримав
партію Зеленського на виборах в Раду] // Вести Израиля. – Ришон-ле-Цион, 2019. – 21.07.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5555157,00.html)

***
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Завершилися парламентські вибори у Верховну Раду. Згідно з попередніми
результатами національного екзит-полу, найбільше депутатів зуміла провести партія
„Слуга народу” Володимира Зеленського.
Партия Зеленского победила на парламентских выборах в Украине = [Партія
Зеленського перемогла на парламентських виборах в Україні] // Вести Израиля. – Ришонле-Цион, 2019. – 21.07. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5554966,00.html)

***
У Донецькій області члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів з
підсумками результатів голосування до Верховної Ради і планували їх підсунути в
скриньки для голосування. Про це повідомляє „112 Україна”. Уточнюється, що
інцидент стався в школі м. Бахмут. Члени комісії могли в будь-який момент вписати
потрібні їм прізвища кандидатів і назви партії в бланки і здати їх. В даний час по
відношенні до них вже відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 158 КК України.
Причетним до діяння загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Сфальсифицировать выборы попытались на Украине = [Сфальсифікувати вибори
спробували в Україні] // Новое время. – Ереван, 2019. – 21.07. (https://www.novoyevremya.com/posts/sfalsifitsirovat-vybory-popytalis-na-ukraine-2019-07-21-095352)

***
В Україні буде обрано новий парламент. Андрій Мельник, посол України в
Німеччині пояснює, чого очікує його країна і чому вона більше не хоче покладатися
виключно на Німеччину і європейців, коли мова йде про захист від Росії. На
парламентських виборах в Україні партія Президента Володимира Зеленського,
швидше за все, досягне величезного успіху. Це може бути дуже корисним для
стабільності країни. У попередника Зеленського Петра Порошенка була незначна
більшість. Тому важливі реформи не завжди проходили в парламенті.
Fritz, Philipp. „Das Vertrauen vieler Ukrainer in Deutschland ist erschüttert” =
[„Впевненість багатьох українців у Німеччині похитнулася”] / Ph. Fritz, R. Herzinger //
Die Welt. – Berlin, 2019. – 20.07. (https://www.welt.de/politik/ausland/article197130515/KiewsBotschafter-Das-Vertrauen-vieler-Ukrainer-in-Deutschland-isterschuettert.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Очікується, що партія пана Зеленського отримає від 40 до 50 відсотків голосів
на парламентських виборах. Жоден з кандидатів від партії раніше не працював у
парламенті, тобто законодавчий орган отримав великий приплив молодої крові. У
знак його намірів похитнути існуючу систему, пан Зеленський, який відкрито
зіткнувся з міністром закордонних справ, призначеним його попередником, звільнив
11 послів.
Luhn, Alec. Ukraine’s comedian-turned-president seeks parliamentary majority via rock
star coalition = [Шоумен, ставши Президентом України, шукає парламентську більшість
16
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через коаліцію з рок-зіркою] / Al. Luhn // The Telegraph. – London, 2019. – 20.07.
(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/20/ukraines-comedian-turned-president-seeksparliamentary-majority/)

***
В липні в Україні пройдуть вибори до Верховної Ради. Згідно з прогнозами
соціологів, до Верховної Ради України мають пройти, принаймні, 4-5 партій. Може, й
більше – якщо декому пощастить. Але ті партії, що гарантовано проходять чи мають
високу ймовірність потрапити до парламенту, доволі помітно відрізняються одна від
одної. Автор викладає свою точку зору щодо виборів до Верховної Ради.
Рибаченко, Віктор. Чиї голоси почують українські виборці? / В. Рибаченко // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.07. (https://www.chasipodii.net/article/23186/)

***
Жан Беленюк, олімпійський борець з руандійським корінням, прагне вступити
до українського парламенту як перший депутат змішаної раси, прагнучи подолати
расистські установки і підтримати молодого нового лідера країни Володимира
Зеленського. Зеленський сподівається, що його партія буде домінувати на
парламентських виборах.
Ukraine wrestler tackles prejudice in run for parliament = [Боротьба з упередженнями
в
парламенті
України]
//
The
News.
–
Karachi,
2019.
–
17.07.
(https://www.thenews.com.pk/print/499584-ukraine-wrestler-tackles-prejudice-in-run-forparliament)

***
В липні 2019 року в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради
України. Міжнародні організації прислали на ці вибори своїх офіційних спостерігачів.
Спостерігатимуть за парламентськими виборами й представники Світового конґресу
українців на чолі з його колишнім керівником Євгеном Чолієм. Натомість серед
спостерігачів не буде представників Російської Федерації і Парламентської асамблеї
Ради Європи.
Клен, Євген. У новому парламенті проукраїнські депутати будуть у меншості / Є.
Клен // Міст. – New York, 2019. – 17.07. (http://meest-online.com/ukraine/policy/u-novomuparlamenti-proukrajinski-deputaty-budut-u-menshosti/)

***
Президент України Володимир Зеленський закликав виборців остерігатися
аферистів, які імітуватимуть приналежність до партії „Слуга народу”. Своє
відеозвернення глава держави опублікував в Facebook. Також Зеленський висловив
упевненість в перемозі „Слуги народу”.
Зеленский научил украинцев голосовать = [Зеленський навчив українців
голосувати] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 17.07. (https://noi.md/ru/v17
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mire/ursula-fon-der-lyajen-izbrana-glavoj-evrokomissii-zelenskij-nauchil-ukraincev-golosovatiiran-ne-nameren-otchityvatisya)

***
1719 міжнародних спостерігачів стежитимуть за ходом позачергових виборів
до Верховної Ради України. Про це на своєму офіційному сайті повідомила
Центральна виборча комісія, завершивши процес реєстрації спостерігачів. У ЦВК
уточнили, що здійснювати моніторинг виборчого процесу зможуть 1602 спостерігача
від 22 міжнародних організацій і 117 спостерігачів від 12 іноземних держав.
За выборами в Верховную Раду Украины будут следить 1719 международных
наблюдателей – ЦИК = [За виборами до Верховної Ради України будуть стежити 1719
міжнародних спостерігачів – ЦВК] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 16.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0716/c31519-9597408.html)

***
Лідер партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко запропонувала Президенту
України Володимиру Зеленському об’єднати всі проєвропейські партії, крім
політсили „Європейська солідарність”, яку очолює колишній глава держави Петро
Порошенко. Це необхідно зробити незалежно від того, як багато місць в парламенті
отримає президентська партія „Слуга народу”, вважає Тимошенко. Вона уточнила, що
якщо Зеленський не прислухається до її поради, і „Слуга народу”, вважаючи себе
самодостатньою силою, не стане формувати коаліцію, „Батьківщина” не піде в
опозицію.
Тимошенко предложила Зеленскому объединиться = [Тимошенко запропонувала
Зеленському об’єднатися] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 16.07.
(https://noi.md/ru/v-mire/timoshenko-predlozhila-zelenskomu-obiedinitisya)

***
Всі опитування передбачають, що партія „Слуги народу” Президента України
Володимира Зеленського стане найсильнішою політичною силою на парламентських
виборах. Проте через змішану виборчу систему точність не може бути передбачена.
Абсолютна парламентська більшість для Зеленського не є абсолютно неможливою,
але досить сумнівною. У опитуваннях щодо результату партії „Опозиційна платформа
– за життя” з 9 до 15 відсотків чітко посідає друге місце. „Платформа” хоче виступати
за мир на сході України і заявила про зближення з Росією.
Parlament in Ukraine vor Machtwechsel = [Парламент в Україні до зміни влади] //
Wiener
Zeitung.
–
Vienna,
2019.
–
16.07.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2018549-Parlament-in-Ukraine-vorMachtwechsel.html)

***

18

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 31 липня 2019 р.

Для того, щоб потрапити до парламенту політичні партії витратили на
телевізійну рекламу 427,7 млн грн. На другому місці за витратами – зовнішня
реклама, на яку загалом витратили майже 77,2 млн. Найбільше на зовнішню рекламу
витрачали ті партії, які мають менші виборчі фонди. Це означає, що ті політичні сили,
які не змогли дозволити собі дорогої реклами на телебаченні (до 300 тис. грн за
хвилину в прайм-таймі), розглядали зовнішню рекламу як дешевшу її альтернативу.
Третя за обсягами стаття витрат – друкована агітація. На неї офіційно витратили 18
млн грн (3,3% від загальних витрат). Ще на 15 млн грн оплатили рекламу на радіо
(2,7%). Значна увага на цих виборах була прикута до витрат в Інтернеті, особливо в
соціальних мережах Facebook та Instagram. Проте скільки реально коштувала агітація
для політичних партій на цих парламентських виборах, узялися полічити громадські
активісти. Вони стверджують, що різниця між офіційними звітами та „чорною
бухгалтерією” – дуже суттєва.
Клен, Євген. У ВРУ нового скликання проукраїнські сили залишилися в меншості /
Є. Клен, А. Калюжний // Міст. – New York, 2019. – 24.07. (http://meestonline.com/ukraine/policy/u-vru-novoho-sklykannya-proukrajinski-syly-zalyshylysya-vmenshosti/)

***
Перемога Володимира Зеленського на виборах стала наслідком незадоволеного
попиту на нормальні відносини з Росією. Поки Президент України все ще
залишається темною конячкою, тому він цілком може задовольнити цей попит і
здобути перемогу на майбутніх парламентських виборах. Однак зусилля опозиції
щодо налагодження відносин з Росією вже принесли їй настільки помітні
електоральні вигоди, що опозиціонери в результаті зможуть кинути виклик
безпосередньо Зеленському, якщо він сам не очолить цей процес. Ніхто не може
точно сказати, за що саме виступає імпровізована партія Зеленського „Слуга народу”.
Однак відбулася важлива подія, яка цілком може виявитися передвісником того, що
очікує Україну під керівництвом „Команди Z”. Російський телеканал „Росія-24” і
український телеканал NewsOne оголосили про те, що вони проведуть в прямому
ефірі двогодинний телеміст під назвою „Треба поговорити”. Проти ідеї початку
діалогу з Росією рішуче виступили практично всі політичні партії.
Petro, Nicolai N. Will Nationalism Poison Ukraine’s New President? = [Чи отруїть
націоналізм нового Президента України?] / N. N. Petro // The National Interest. –
Washington, 2019. – 16.07. (https://nationalinterest.org/feature/will-nationalism-poisonukraines-new-president-66897?page=0%2C1)

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Соратники колишнього Президента України Петра Порошенка планують
створити протестний рух. Про це повідомило агентство новин РІА, пославшись, в
свою чергу на публікацію в газеті „Комерсант”. Російські ЗМІ цитують при цьому
анонімні джерела в оточенні. Порошенка. За словами джерел, в планах експрезидента – дискредитація партії нового глави держави Володимира Зеленського
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„Слуга народу” і в підсумку – призначення нових дострокових виборів в Україні. За
повідомленнями в російській пресі, Державне бюро розслідувань України порушило
11 кримінальних справ проти екс-президента країни Петра Порошенка та інших
високопоставлених осіб. Про це повідомив директор бюро Роман Труба.
Российские СМИ раскрыли „заговор Порошенко” против Зеленского = [Російські
ЗМІ розкрили „змову Порошенка” проти Зеленського] // Вести Израиля. – Ришон-леЦион, 2019. – 21.07. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5555806,00.html)

***
Київ є епіцентром політичних змін в Україні де виборці обрали Президента,
який не має політичного досвіду, і схоже дуже хочуть появи нової партії
законодавців, яка виведе Україну з кризового стану і сприятиме тому, щоб Україна
стала передовою демократією.
Mackinnon, Amy. Once Again, Ukraine Steps Into the Unknown = [Україна знову йде
до невідомого] / A. Mackinnon, R. Gramer // Foreign Policy. – Washington, 2019. – 19.07.
(https://foreignpolicy.com/2019/07/19/once-again-ukraine-steps-into-the-unknown-zelenskyelections-parliament-corruption-reform-politics-eastern-europe-russia-putin-ukrainianseparatists-europe-european-union-west/)

***
До Верховної Ради України на початку липня надійшов документ під номером
№ 10444, який називається „Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо очищення влади”. У законопроєкті пропонують відсторонити від
посад на десять років осіб, котрі займали високі державні пости із лютого 2014-го по
травень 2019 року і не звільнилися за власним бажанням. Під „очищення” підпадають
й усі, хто був народним депутатом у цей період часу. Ініціатор – Президент
Зеленський – визначив його розгляд як невідкладне завдання.
Передерій, Андрій. Зеленський хоче усунути всіх високопосадовців і нардепів часів
Порошенка / А. Передерій // Міст. – New York, 2019. – 17.07. (http://meestonline.com/ukraine/policy/zelenskyj-hoche-usunuty-vsih-vysokoposadovtsiv-i-nardepiv-chasivporoshenka/)

***
Ініціатива Президента Зеленського розширити Закон про люстрацію і додати до
переліку усіх посадовців, які прийшли до влади після перемоги Революції Гідності,
викликала обурення серед тих людей, хто в умовах розв’язаної Росією і Путіним
війни, анексією Криму та окупацією Донбасу, взяв відповідальність за країну:
Законопроєкт про посилення люстрації підготували в Офісі Президента. Про це
повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook. «До переліку посад,
які підпадають під люстрацію, хочуть додати, зокрема людей, які займали посади
Президента, всіх членів уряду та народних депутатів, від лютого 2014-го до травня
2019 років», – сказав Зеленський у зверненні.
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УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Президент України в Одесі відвідав концерт „Ліги сміху”. Спецпредставник
США Курт Волкер у той же час перебував на Донбасі. Президент України Володимир
Зеленський відвідав Одесу з неофіційним візитом. Як повідомляє одеське видання
„Думская”, глава держави відвідав концерт „Ліги сміху”, ведучим якого він сам був
до президенства. Видання зазначає, що об’єктами жартів коміків цього разу стали експрезидент України Петро Порошенко, лідерка ВО „Батьківщина” та інші політики,
про Зеленського ж критичних жартів не було. Також український президент виніс на
громадське обговорення п’ять кандидатур на посаду голови Одеської обласної
державної адміністрації.
Мехед, Наталія. Одночасно: Зеленський – на „Лізі сміху”, Волкер – на Донбасі / Н.
Мехед // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 27.07. (https://p.dw.com/p/3Mocb)

***
Президент України Володимир Зеленський ініціював початок оновлення
дипломатичного корпусу України. Вже прийнято рішення про заміну 12 керівників
посольств по всьому світу. Зокрема, посла України в США. Паралельно з цим, йде
робота із підбору та оформлення нових послів. Так, закінчується відрядження до
Вашингтона для посла України в США Валерія Чалого. В яких ще країнах будуть нові
посли України, в документі не уточнюється.
Владимир Зеленский сменит послов Украины в 12 странах = [Володимир
Зеленський змінить послів України в 12 країнах] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 16.07.
(https://rus.postimees.ee/6730983/vladimir-zelenskiy-smenit-poslov-ukrainy-v-12-stranah)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Співтовариство ромів в Європі найбільш переслідувана меншість. По всій
Європі антироманські забобони залишаються в основному незайманими донині. Але
оскільки злочини ненависті та напади на 10–12 мільйонів ромських жителів
континенту зростають, стає все більш важливим питання вирішити цю проблему та
відкрито визнати її існування. Рада Європи провела в Одесі конференцію, на якій
керівники української, молдавської та словацької поліції обговорили способи
запобігання антиромським атакам. Зокрема, в Італії спостерігається сильна
концентрація злочинів ненависті проти них, в основному вчинених коаліцією
неофашистських банд та розлючених місцевих жителів у Римському передмісті.
Carlo, Andrea. We need to talk about the rising wave of anti-Roma attacks in Europe =
[Нам потрібно поговорити про наростаючу хвилю антироманських атак у Європі] / A.
Carlo // The Independent. – London, 2019. – 28.07. (https://www.independent.co.uk/voices/romaantiziganist-romani-discrimination-italy-matteo-salvini-ukraine-a9024196.html)
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АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Після обрання Президентом України Володимира Зеленського, котрий не лише
не олігарх, а й навіть не політик, багато заможних українців задумалися. Бо ж добре
запам’ятали: глава держави анонсував старт нової епохи для українських олігархів,
котрі тепер відповідатимуть за вирішення конкретних питань у країні. Тому й
заметушились: як бути, аби все „зароблене” не привласнили конкуренти? Причому
Ахметов, найбагатший із них, переконався: дія формули „Роттердам+”, яка приносила
йому чималий прибуток, припинилася. При цьому сам Президент каже, що вже
зустрівся з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем
Коломойським, роздав кожному завдання: Пінчук має опікуватися проблемами
соціальної допомоги всіх військовослужбовців; Ахметов реінкарновуватиме Донбас,
у відновлення інфраструктури якого великі гроші вкладатиме ще й Коломойський.
Однак чи погодяться українські олігархи віддавати власні гроші на потреби країни
просто так, що можуть зажадати взамін і як та про що домовлятимуться чи принаймні
спробують домовитися з новим Президентом, аби не втратити здобуті позиції? Про це
розповіли політолог Владислав Дзівідзінський, політтехнолог Андрій Золотарьов і
кандидат політичних наук Ігор Петренко.
Волошин, Марія. Чи скоїть Зеленський політичне самогубство? / М. Волошин //
Міст. – New York, 2019. – 24.07. (http://meest-online.com/ukraine/policy/chy-skojit-zelenskyjpolitychne-samohubstvo/)

***
Впевнена перемога „Слуги народу” – це і небезпека, і шанс для України.
Виборчий хайп пройде, і українці чекатимуть від Зеленського зі соратниками
реальних результатів, вважає український журналіст і політичний оглядач Сергій
Руденко. Буквально за місяць, коли новообрана Верховна Рада України почне свою
роботу, Президент Зеленський і його команда отримають у свої руки майже безмежну
владу в країні. Однопартійна більшість в парламенті і формування нею ж уряду, з
одного боку, відкриває вікно можливостей для країни, а з іншого – створює умови для
монополізації влади пропрезидентською партією „Слуга народу”. Як новачки
української політики на чолі з Володимиром Зеленським розпорядяться кредитом
довіри від виборців, ніхто поки не знає. Але те, що за цю довіру треба буде
відповідати, схоже, ні в кого не викликає сумнівів, вважає Сергій Руденко.
Руденко, Сергій. Перемога „Слуги народу” – у Зеленського вся влада в Україні / С.
Руденко // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 26.07. (https://p.dw.com/p/3Mmn4)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян привітав Президента України
Володимира Зеленського та його партію з перемогою на виборах в Раду. Як передає
„УКРІНФОРМ”, Нікол Пашинян опублікував привітання в своєму мікроблозі в
Twitter українською мовою.
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Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Раду =
[Пашинян привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах в Раду] //
Республика Армения. – Ереван, 2019. – 22.07. (https://armenpress.am/rus/news/982454.html)

***
Radio Free Europe / Radio Liberty пише про те що, новому українському
Президенту доведеться переконати лідера США, що його країна важливіша, ніж
дружба з Кремлем. Зустріч з Трампом може виявитися складною для Зеленського.
Вони обоє політичні новачки, які скористалися громадським невдоволенням, щоб
перемогти на виборах, всупереч всім сумнівам. Але багато речей вказують на те, на
думку видання, що Зеленському може виявитися складніше завоювати прихильність
Трампа, ніж українських виборців. Навіть попри те, що США зробили кроки, щоб
покарати Москву за вторгнення в Україну, американський президент постійно
говорить про бажання покращити відносини з Росією. Видання пише, що точна дата
зустрічі президентів США й України не була оголошена. Однак, швидше за все, це
станеться до кінця літа. Очікується, що вони будуть обговорювати американську
військову допомогу Україні.
Prince, Todd. Zelenskiy Won Ukrainian Voters Over With Ease; Winning Trump Over
May Be Tougher = [Зеленський переміг українських виборців з легкістю; Перемога над
Трампом може виявитися склпднішою] / T. Prince // RFERL. – Прага, 2019. – 19.07.
(https://www.rferl.org/a/zelenskiy-won-ukrainian-voters-over-with-ease-winning-trump-overmay-be-tougher/30064299.html)

***
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під
час візиту до США обговорив з високопоставленими американськими чиновниками
шляхи поглиблення відносин двох країн в різних сферах. Про це повідомила пресслужба РНБО. У прес-службі відзначили, що в рамках візиту А. Данилюк обмінявся
думками
щодо
можливості
інтенсифікації
українсько-американського
співробітництва в галузі безпеки зі спецпредставником Держдепартаменту США у
справах України Куртом Волкером і радником президента США з національної
безпеки Джоном Болтоном.
Глава СНБО Украины обсудил с американскими чиновниками пути углубления
сотрудничества = [Глава РНБО України обговорив з американськими чиновниками
шляхи поглиблення співпраці] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 16.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0716/c31519-9597424.html)

***
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаніягу планує відвідати Україну в серпні. Про
це повідомила радіостанція „Решет бет” з посиланням на власні джерела. За даними
джерел, в даний час ведеться узгодження термінів візиту і порядку денного.
Очікується, що Нетаніягу буде радитися з Президентом Володимиром Зеленським.
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Нетаниягу собрался в Киев к Зеленскому = [Нетаніягу зібрався в Київ до
Зеленського]
//
Вести
Израиля.
–
Ришон-ле-Цион,
2019.
–
16.07.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5551247,00.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує на сприяння
Європейського Союзу в стабілізації ситуації в Україні. Про це він заявив на зустрічі з
главою представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторин. «Свого часу Європейський
Союз дав багато обнадійливих сигналів для цієї братської для нас країни і братнього
для нас народу», – сказав О. Лукашенко.
А. Лукашенко рассчитывает на содействие Европейского союза стабилизации
ситуации в Украине = [О. Лукашенко розраховує на сприяння Європейського Союзу в
стабілізації ситуації в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 23.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0724/c31519-9599764.html)

***
Президент Білорусі Олександр Лукашенко в розмові з керівником
представництва Євросоюзу в республіці Андреа Вікторин назвав Україну „спільною
бідою”, повідомляє Sputnik Білорусь. За словами глави білоруської держави,
Євросоюз повинен посприяти стабілізації ситуації в сусідній країні. Лукашенко
попросив Андреа Вікторин подати сигнал до Євросоюзу, що „країна потребує
підтримки”, зазначивши пропозицію України зблизитися з Європою, яке звучало
раніше.
Лукашенко: Украина – „общая беда” Европы = [Лукашенко: Україна – „спільна
біда” Європи] // Новое время. – Ереван, 2019. – 22.07. (https://www.novoyevremya.com/posts/lukashenko-ukraina-ndash-laquoobshchaya-bedaraquo-evropybr-nbsp-201907-22-205132)

***
Робота з інтеґрації до ЄС та НАТО, яку команда Петра Порошенка виконувала
останні п’ять років, зараз фактично поставлена на паузу. Про це заявила віце-прем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеґрації, кандидат в народі
депутати від партії „Європейська Солідарність” Іванна Климпуш-Цинцадзе під час
презентації результатів всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і
поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО. „Саміт
Україна-ЄС засвідчив успішне виконання програм, над якими працювала команда
Петра Порошенка.
„Ніхто у новій команді не бере на себе відповідальність за продовження
євроінтеґрації України” // Гомін України.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20785/group/5)

–

Toronto,

2019.

–

16.07.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
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Поведінка України у випадку з затриманням російського танкера „NEYMA” є
хорошим прецедентом для мирного вирішення суперечок. Таку думку висловило
посольство США в Україні. У диппредставництві відзначили, що історія з „NEYMA”
стала підтвердженням намірів нової української влади захищати інтереси країни „не
тільки твердо, але і гуманно і відповідно до міжнародних норм”. Екіпаж танкера
„NEYMA” був відпущений на свободу. Всі російські моряки повернулися додому в
Краснодарський край РФ.
Посольство США в Украине высказалось по поводу задержания украинцами
российского танкера „NEYMA = [Посольство США в Україні висловилося з приводу
затримання українцями російського танкера „NEYMA] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 26.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0727/c31519-9601056.html)

***
Україна захопили російський танкер. Влада заявила, що танкер
використовувався в російській операції для блокування українських суден від
плавання через Керченську протоку. Інцидент може ускладнити спроби Президента
Володимира Зеленського щодо більш працездатних відносин з Росією та обговорення
обміну полоненими між двома країнами. Служба безпеки України допитала 10 росіян,
які перебували на борту Nika Spirit, раніше відомого як NEYMA.
Luhn, Alec. Ukraine seizes Russian tanker in Black Sea in retaliation move = [Україна
захопила російський танкер у Чорному морі в якості помсти] / Al. Luhn // The Telegraph.
– London, 2019. – 25.07. (https://www.telegraph.co.uk/news/2019/07/25/ukraine-seizes-russiantanker-black-sea-retaliation-move/)

***
„NEYMA” брав участь у блокаді українських катерів. Влада України зупинила
судно для його обшуку. Росія обурена і назвала процедуру провокацією. Це
ускладнить переговори щодо звільнення моряків, заявив член Ради Федерації
Володимир Джабаров, зазначивши, що це спрямовано на підрив нормалізації
відносин між Україною і Росією при новому Президенті Володимирі Зеленському.
Ukraine hält russischen Tanker in Donauhafen fest = [Україна заарештувала
російський танкер в придунайському порту] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 25.07.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/zwischenfall-im-schwarzen-meer-ukraine-haelt-russischentanker-in-donauhafen-fest/24699978.html)

***
Die Welt прогнозує, що Володимир Зеленський відмовиться від політики ексПрезидента України Петра Порошенка і буде домагатися компромісу з Москвою.
Країни Європейського Союзу побоюються можливості зближення Росії і України
після виборів до Верховної Ради. Газета підкреслює, що серед жителів України, які
підтримали партію Президента Володимира Зеленського „Слуга народу”, велика
кількість людей, які схвалюють нормалізацію відносин з російською стороною.
Економіст і політолог Олександр Дудчак вважає, що німецьке видання перебільшує
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можливу загрозу ЄС від зближення Росії і України після виборів до Верховної Ради.
Однак деякі політичні сили в Європі виступають за те, щоб між Росією і Україною
поновилися нормальні відносини у всіх сферах, в тому числі в політичній і
економічній, каже експерт.
Политолог оценил опасения газеты Die Welt по поводу сближения России и
Украины = [Політолог оцінив побоювання газети Die Welt з приводу зближення Росії і
України] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 24.07. (https://www.obzor.lt/news/n51577.html)

***
Український політик і рок-музикант Святослав Вакарчук, лідер гурту „Океан
Ельзи” і партії „Голос”, заявив, що Україні потрібен новий закон, який би чітко
регламентував всі відносини з Росією, повідомляє Newsru.com. В Україні відбулися
вибори до Верховної Ради. Партія „Голос” набрала 6,39% і замкнула п’ятірку лідерів,
що подолали п’ятивідсотковий бар’єр для проходження в Раду. Тепер партія
Вакарчука може розраховувати на 20 місць у парламенті і на створення коаліції з
партією „Слуга народу” Президента України Володимира Зеленського. Але у
Вакарчука є ряд умов для коаліції – „Україна рухається в Європу, ЄС і НАТО; закон
один для всіх; економіка без олігархів; депутатів спускаємо з неба на землю”. В
інтерв’ю державному інформаційному агентству „Укрінформ” політик і музикант
Святослав Вакарчук запропонував, зокрема законодавчо врегулювати ту область
діяльності, яка йому як музиканту знайома найкраще, а саме – гастрольну діяльність
українських артистів на території Росії.
Новые политики Украины предлагают принять новый закон – о сосуществовании
с Россией = [Нові політики України пропонують прийняти новий закон – про
співіснування з Росією] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 23.07.
(https://rus.postimees.ee/6736513/novye-politiki-ukrainy-predlagayut-prinyat-novyy-zakon-ososushchestvovanii-s-rossiey)

***
Президент Росії Володимир Путін спростив отримання російського
громадянства всім українцям з Донецької та Луганської областей України хто
проживає на території країни. Указ опублікований на офіційному порталі правової
інформації. Влада України відмовилися визнавати нові посвідчення особи і
пригрозили Москві точковими санкціями.
Путин упростил путь к российскому гражданству жителям двух областей
Украины = [Путін спростив шлях до російського громадянства жителям двох областей
України] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 17.07. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/putinuprostil-put-k-rossijskomu-grazhdanstvu-zhitelyam-dvuh-oblastej-ukrainy.d?id=51287627)

***
Президент Володимир Зеленський вперше провів телефонні переговори з
президентом Росії Володимиром Путіном. Про це розповів речник Путіна Дмитро
Пєсков російському виданню ТАСС. „Обговорювалися питання вреґулювання на
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південному сході України і спільної роботи по поверненню утримуваних з обох
сторін осіб. Досягнута домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів”,
– сказав Пєсков. За словами Пєскова, ініціатором бесіди була українська сторона.
Зеленський провів напівтаємні переговори з Путіном // Гомін України. – Toronto,
2019. – 16.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20779/group/6)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Литовське міністерство освіти, науки і спорту пропонує фінансувати в країні
навчання молодих людей з охоплених військовими діями Луганської та Донецької
областей України у вищих школах. Це питання найближчим часом планується
винести на розгляд уряду. Литва приймає дітей з України, які постраждали від війни,
з 2014 року. За даними міністерства, щорічно для навчання в Вільнюський
литовський будинок прибувають на навчання до 15 школярів їх Луганської та
Донецької областей. Литва фінансує витрати з навчання та проживання цих дітей.
Предлагается финансировать обучение в Литве молодежи из военных зон
Украины = [Пропонується фінансувати навчання в Литві молоді з військових зон
України] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 16.07. (https://www.obzor.lt/news/n51320.html)

***
Доки в Україні всі інтернетстрічки та випуски телевізійних новин присвячені
майже винятково результатам дочасних парламентських виборів, майже непоміченим
пройшло повідомлення про те, що Крістін Лагард, директорка-розпорядниця
Міжнародного валютного фонду (МВФ), котра останні вісім років очолювала цю
міжнародну організацію, офіційно подала у відставку. Хоча зміна керівництва МВФ,
який є головним міжнародним фінансовим донором України, формально Україні
нічим не загрожує, однак насправді взаємна співпраця вже давно викликає багато
нарікань з обох сторін.
Берчак, Ігор. Який зв’язок між відставкою Крістін Лагард і виборами в Україні / І.
Берчак // Міст. – New York, 2019. – 24.07. (http://meest-online.com/ukraine/economy/yakyjzvyazok-mizh-vidstavkoyu-kristin-lahard-i-vyboramy-v-ukrajini/)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Українці товаришують із білоруським населенням, але влада Білорусі
остерігається імпорту з України демократії. Тому тримає щільний нагляд і контроль.
Тим більше, що цей контроль над населенням і, зокрема, над українським, залежить
від Москви. За різними підрахунками у Білорусі проживає десь 200 тис. українців, із
яких хіба 40 тис. – громадяни України, хоча на обліку в українському консульстві –
лише 11 тис. Українська діаспора у Білорусі – специфічна і заслуговує окремого
зацікавлення з боку України.
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Лозинський, Аскольд. Розповідь про українців Білорусі / А. Лозинський // Міст. –
New York, 2019. – 24.07. (http://meest-online.com/diaspora/europe-diaspora/rozpovid-proukrajintsiv-bilorusi/)

***
Асоціація „Клівленд Майдан“ (Клівленд) разом з Українським Музеєм-архівом
провели другий Благодійний фестиваль. Перший відбувся минулого року і планується
продовжувати таке дійство щороку. Метою фестивалю було ознайомлення
багатонаціонального населення Клівленду з українською культурою, мистецтвом та
традиціями народу. Заробленими на святі грошима Асоціація допомагає дітям, батьки
яких загинули під час Революції Гідности на Майдані та у боротьбі з московським
агресором в Україні. Друга половина виручених грошей йде на утримання
Українського Музею-архіву.
Федорчук, Олександр. Провели Благодійний фестиваль / О. Федорчук // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
24.07.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%91%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b
9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c/)

***
Поштову марку з нагоди відзначення 70-ї річниці поселення українців на
„зеленому континенті” випустять в Австралії. Про це йдеться на сторінці Української
громади Південної Австралії (Association of Ukrainians in SA) у Facebook. Також має
бути випущений пам’ятний конверт, підготовлений і надрукований у Львові, з нагоди
25-ї річниці створення UCS. Основна хвиля еміґрації українців до Австралії
розпочалася наприкінці 1940-х років, а найбільшого розмаху набула 1949 року – з
Німеччини, з так званих таборів переміщених осіб. Перша українська громада
Південної Австралії була заснована у травні 1949 року. Наразі в Австралії проживає
близько 38 тис. представників української діаспори.
В Австралії випустять марку з нагоди 70-річчя поселення українців на
континенті
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
23.07.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20816/group/19)

***
Українська громада США зібралася у місті Кергонксон (штат Нью-Йорк) на 13й щорічний фестиваль української культури „Союзівка”. Фестиваль відвідали
урядовці штату Нью-Йорк, а також надзвичайний та повноважний посол України у
США Валерій Чалий, повідомляє Укрінформ. „Мета “Союзівки” – створити
своєрідний центр спадщини, де всі б почувалися як українці”, – розповіла Рома
Лісович, фінансова директорка Українського народного союзу. Вона додала, що з
року в рік фестиваль (а він відбувається вже втринадцяте) відвідують до 10 тисяч
гостей. Назва „Союзівка” походить від найдавнішої української організації США,
Українського народного союзу, який цьогоріч відзначає своє 125-річчя. 1952 року
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УНС придбав цю землю у горах на півночі штату Нью-Йорк, яка нагадувала
карпатські краєвиди, аби створити центр української спадщини.
У США відбувся найбільший щорічний фестиваль української культури // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 23.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20815/group/19)

***
Рада Українських Державницьких Організацій Світу (РУДОС) провела щорічну
церемонію вшанування пам’яті Героїв України „Свято Героїв” в Оселі Спілки
Української Молоді (СУМ) в Елленвілі, Нью-Йорк. Цього року були відзначені
наступні ювілеї: 90-річчя від дня заснування ОУН, 110-річчя від дня народження, 60-і
роковини вбивства Степана Бандери та 5-і роковини загибелі Небесної Сотні.
Церемонія була завершена урочистим покладанням вінків до пам’ятника українським
героям на території Оселі СУМ.
Вшанування пам’яті Героїв України в Оселі СУМ, Елленвіль, Нью-Йорк, 6 та 7
липня
//
Час
і
Події.
–
Chicago
[Illinois,
USA],
2019.
–
18.07.
(https://www.chasipodii.net/article/23204/)

***
Людині властиво зберігати пам’ять про своїх батьків і прабатьків і шанувати
своє коріння. Без цієї пам’яті не може бути теперішнього, а що важливіше, не може
бути майбутнього. Історія кожного народу складається зі знаних і незнаних героїв,
котрі своєю невтомною працею долучились до слави й процвітання нації. Саме такий
день пам’яті у вигляді Свята героїв відбувся в оселі Спілки української молоді (СУМ)
в Елленвілі (штат Нью-Йорк). Традиційним організатором цього свята впродовж
багатьох років є Організація оборони чотирьох свобід України (ООЧСУ), яка
впродовж десятиліть щороку його проводить. Проте цей рік став особливим, адже на
нього припали такі вважливі ювілеї як 90-ліття ОУН, 110-ліття народження та 60-та
річниця вбивства провідника ОУН Степана Бандери, п’ята річниця загибелі героїв
„Небесної сотні”.
Гаврилюк, Богдан. Свято героїв-2019 / Б. Гаврилюк // Міст. – New York, 2019. –
17.07. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/svyato-herojiv-2019/)

***
Наприкінці червня в Онтаріо, Канада, відбувся 11-тий музичний фестиваль
„Золотий Клен”, організований Ліґою Українок Канади, Ліґою Українців Канади та
Спілкою Української Молоді. Фестиваль присвячений Дню Канади. Фестиваль на
„Веселці” – це великий родинний пікнік. Це спілкування, нові знайомства,
ознайомлення новоприбулих українців із працею громадських організацій у Канаді.
Спеціально запрошеними з України гостями фестивалю були популярні в Україні та
за її межами гурти „Фліт” („FliT”) з Америки, та „Юркеш” („Yurca$h”) з України, які
до вечора запалювали публіку своєю енерґійною рок-музикою. Завершився фестиваль
святковим фейєрверком та запалюванням ватри.
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Попович, Наталка. „Золотий Клен” 2019, 11-й музичний фестиваль / Н. Попович
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
16.07.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20801/group/19)

***
Громадські організації української діаспори у США продовжують активно
допомагати пораненим українським військовим. Про це йдеться у сюжеті “Як
українська діаспора у США допомагає армії – Поставити на ноги і повернути до
життя” програми “Невигадані історії” на 5 каналі. Героїнею випуску стала колишня
спортсменка-легкоатлетка, яка виступала за збірну України, Ірина Ващук. Зараз вона
волонтер і президент благодійного фонду „Revived soldiers Ukraine”. Ващук виїхала в
Америку і створила там благодійний фонд. Разом з українською діаспорою почала
збирати кошти і відправляти воїнів АТО з травмами на реабілітацію до США. В
Америці є філія реабілітаційних центрів Next Step у кількох містах.
Як українська діаспора у США допомагає пораненим українським військовим //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 16.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20782/group/19)

РЕФОРМИ
Донецька і Луганська області України розширять співпрацю з Програмою
розвитку ООН (ПРООН) в Україні. У прес-службі Донецької обласної
держадміністрації пояснили, що зміцнення взаємодії передбачено меморандумами
про взаєморозуміння, які були підписані новими главами Донецької та Луганської
ОДА Павлом Кириленком і Віталієм Комарницьким з постійною представницею
ПРООН в Україні Дафіною Герчевою. Головними напрямами взаємодії сторін,
стануть проведення реформи місцевого самоврядування, активізація економічної
діяльності в громадах, полегшення доступу до послуг із забезпечення безпеки і
правосуддя, підвищення енергоефективності, поліпшення регіональної системи
охорони здоров’я на обласному та місцевому рівнях.
Донецкая и Луганская области Украины расширят сотрудничество с ПРООН =
[Донецька і Луганська області України розширять співпрацю з ПРООН] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 23.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0724/c315199599753.html)

***
Автор статі поспілкувалась з Романом Шеремета. Він український економіст,
професор Школи менеджменту при Західному резервному університеті Кейса в
Клівленді (штат Огайо), лідер рейтинґу „Кращий економіст України в світі” за
версією видання Forbes-2015. Роман Шеремета розповів про економіку, про своє
ставлення до реформ.
Дружук, Ірина. Роман Шеремета: „Людина, котра озвучує заяви про дефолт, –
маніпулює” / І. Дружук // Міст. – New York, 2019. – 17.07. (http://meest-
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online.com/interview/roman-sheremeta-lyudyna-kotra-ozvuchuje-zayavy-pro-defoltmanipulyuje/)

ЕКОНОМІКА
Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Лев Парцхаладзе повідомив, що у першій половині
поточного року будівельні підприємства України виконали робіт на 66 млрд гривень
(2,6 млрд доларів), що на 21,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За
його словами, в січні-червні 2019 року найбільше зростання продемонструвала
область будівництва інженерних споруд. Останні три з половиною роки будівельна
галузь України демонструє стабільне зростання після певного спаду, що спостерігався
в 2013-2015 роках. У 2018 році обсяг виконаних будівельних робіт склав 141,2 млрд
гривень (5,5 млрд доларів), збільшившись на 33,6% в порівнянні з попереднім роком.
В первой половине 2019 года объем строительства в Украине вырос на 21,2% = [У
першій половині 2019 року обсяг будівництва в Україні зріс на 21,2%] // Жэньминь жибао.
– Пекин, 2019. – 24.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0725/c31519-9600218.html)

***
Зернопереробне підприємство Rīgas Dzirnavnieks розпочало реалізацію своєї
продукції в декількох країнах Африки і відновило експорт в Україну, в інтерв’ю
агентству LETA розповіла директор і член правління компанії Аніта Скудра.
Підприємство входить в одну з найбільших зернопереробних груп в країнах Балтії
Baltic Mill, група базується в Литві. „Після періоду затишшя в цьому році знову
активізувався ринок України. Також кілька африканських країн висловили інтерес до
нашої продукції і зробили замовлення”, – сказала вона.
Латвийское предприятие возобновило экспорт на Украину и „открывает”
Африку = [Латвійське підприємство відновило експорт в Україну і „відкриває” Африку] //
DELFI. – Таллінн, 2019. – 22.07. (https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/latvijskoe-predpriyatievozobnovilo-eksport-na-ukrainu-i-otkryvaet-afriku.d?id=51299171&all=true)

***
Україна бореться з високою інфляцією і великим торговим дефіцитом. В країні
проводяться дострокові парламентські вибори. Переможця виборів жде найскладніша
робота у Східній Європі – і це може бути подолано лише в тому випадку, якщо ЄС та
МВФ забезпечать масовий економічний захист. Після підписанням Угоди про
асоціацію з ЄС, початку громадянських протестів на Майдані, війни на сході України
та російського вторгнення в Крим, Україна занурилася у важку економічну кризу. Але
найбільша проблема країни це корупція. Тим не менш, напрям є зрозумілим: Україна
хоче зосередитися ще більше на ЄС як найважливішому торговельно-коопераційному
партнері.
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Eick, Felix. An der langen Leine des Westens = [На довгому повідку Заходу] / F. Eick //
Die Welt. – Berlin, 2019. – 19.07. (https://www.welt.de/wirtschaft/article197076997/Ukraine-Sosteht-es-vor-den-Parlamentswahlen-um-die-Wirtschaft.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Ринки, що розвиваються, у всьому світі очікує валютна криза, попереджають
експерти. Аргентина, Туреччина, Пакистан, Південна Африка, Шрі-Ланка та Україна
знаходяться в небезпечній зоні, за показником Nomura.
Tom Rees, Tom. Turkey and Argentina risk fresh currency crisis = [Туреччина і
Аргентина мають ризики нової валютної кризи] / T. Tom Rees // The Telegraph. – London,
2019. – 16.07. (https://www.telegraph.co.uk/business/2019/07/15/turkey-argentina-risk-freshcurrency-crisis/)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Міністерства аграрної політики і продовольства повідомило, що за перше
півріччя 2019 року Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції на
18,6% – до 10,3 млрд доларів. У зазначений період Україна в основному поставляла за
кордон зернові, масла і насіння олійних культур. На них припадає, відповідно, 44,2%,
22,9% і 6% від сукупного обсягу агроекспорту. Список головних покупців української
сільгосппродукції очолив Китай. За ним слідують Єгипет і Індія. АПК забезпечує
приблизно 40% валютної виручки країни.
В первом полугодии 2019 года Украина нарастила агроэкспорт на 18,6% = [У
першому півріччі 2019 року Україна наростила агроекспорт на 18,6%] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 25.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0726/c315199600583.html)

***
Носівська селекційно-дослідна станція у червні проводить свято – День поля.
Носівська селекційно-дослідна станція – одна з найстаріших наукових установ
України, заснована в червні 1911 року. Розташована в селищі Дослідне, Носівського
району, Чернігівської області, поряд із залізницею Ніжин-Київ, між містом Носівка та
селом Володькова. Щорічно на станції вирощується 150-200 т оригінального та 600800 т елітного насіння, яке реалізовується в переважну більшість областей України.
Свищ, Павло. Земля славних науковців. Носівська селекційно-дослідна станція / П.
Свищ
//
Час
і
Події.
–
Chicago
[Illinois,
USA],
2019.
–
18.07.
(https://www.chasipodii.net/article/23199/)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Європейська федерація енерготрейдерів попередила главу української
держкомпанії „Нафтогаз України” Андрія Коболєва про негативні наслідки, пов’язані
з боргами за постачання технічного газу компанії „Укртрансгаз”. У листі, текст якого
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наводить видання „Українські новини”, йдеться про те, що борг досяг суми в 4,1 млрд
гривень, передає РБК. Якщо гроші не будуть виплачені, це призведе до припинення
комерційних поставок, результатом чого стане ризик колапсу системи. Наслідком
стане недовіра міжнародної спільноти до цього сектору української економіки і
подальша ізоляція країни.
В Европе Украину предупредили о серьезных проблемах из-за долгов за газ = [В
Європі Україну попередили про серйозні проблеми через борги за газ] // DELFI. – Таллінн,
2019. – 24.07. (https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/v-evrope-ukrainu-predupredili-o-sereznyhproblemah-iz-za-dolgov-za-gaz.d?id=51305037&all=true)

***
У разі втрати транзиту російського газу Україну чекає справжня техногенна
катастрофа, заявив екс-міністр економіки країни Віктор Суслов в ефірі телеканалу
NewsOne. Раніше про загрозу техногенної катастрофи говорив глава „Нафтогазу”
Андрій Коболєв. Він пообіцяв, що Україна „без перебільшення замерзне”, якщо на
початок опалювального сезону не зможе закачати в сховища 20 мільярдів кубометрів
газу. Політик зазначив, що Україна не зможе підтримувати необхідний тиск в
газопроводах, якщо втратить транзит. За його словами, для нормальної роботи
газотранспортної системи необхідно, щоб через неї проходили 45 мільярдів
кубометрів палива.
На Украине предсказали „настоящую” катастрофу без транзита российского
газа = [В Україні передбачили „справжню” катастрофу без транзиту російського газу] //
Новое время. – Ереван, 2019. – 17.07. (https://www.novoye-vremya.com/posts/na-ukrainepredskazali-quotnastoyashchuyuquot-katastrofu-bez-tranzita-rossiyskogo-gaza-2019-07-17080707)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
В Києві діє справжній ядерний реактор. Щоправда, невеликий, дослідницький.
Якщо на звичайній атомній станції у реактор завантажують близько 200 тон палива,
то у реактор на території Інституту ядерних досліджень НАН України – усього п’ять
кілограмів. Звісно, „усього”, коли йдеться про радіоактивні речовини, це поняття
відносне. Тож, режим роботи на території інституту суворий, з вулиці туди не зайдеш.
Інститут засновано 1970 року. „Але ядерна фізика розвивалася в Україні ще до того, –
розповів Юрій Степаненко, науковий співробітник ІЯД. – Якщо брати радянський
час, перша ядерна реакція у континентальній Європі – коли літій бомбардували
протонами – була здійснена в Харкові. Взагалі, харківська лабораторія №1 була
передовою в Радянському Союзі”. Ідея створити Інститут ядерних досліджень
належала академіку АН УРСР Митрофану Пасічнику – авторитетній в радянській
Україні людині. Він доклав багато зусиль для втілення цього проекту і став першим
директором ІЯД.
Прокопенко, Марія. Зустріч з мирним атомом: як працює дослідницький реактор
в Інституті ядерних досліджень / М. Прокопенко // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA],
2019. – 25.07. (https://www.chasipodii.net/article/23253/)
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Президент України Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника головного управління
Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Про це він
написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у суботу, 27 липня. Також
Зеленський чекає від голови Державного бюро розслідувань Романа Труби „швидкого
і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами” щодо можливого
перевищення службових повноважень керівником поліції Дніпропетровщини.
Приводом для заяви Зеленського стало оприлюднене напередодні в інтернеті відео.
На відео показано, як поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував
водій Глуховері. Після цього на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу
КОРД та затримали патрульних поліцейських. Повідомляється, що інцидент мав
місце ще у вересні минулого року.
Губар, Олена. Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову Нацполіції
Дніпропетровщини / О. Губар // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 27.07.
(https://p.dw.com/p/3Mpll)

***
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Уільям Тейлор заявив, що
США надають допомогу в створенні підрозділів швидкого реагування Морської
охорони Державної прикордонної служби України. Виступаючи на круглому столі з
розвитку Морської охорони України, У. Тейлор відзначив, що ідея формування
підрозділів швидкого реагування виникла після того, як РФ в кінці минулого року
захопила три українських військових судна поблизу Керченської протоки. За словами
дипломата, групи швидкого реагування були створені в двох містах, розташованих на
узбережжі Азовського моря, – Маріуполі і Бердянську.
США помогают Украине создавать подразделения быстрого реагирования
Морской охраны = [США допомагають Україні створювати підрозділи швидкого
реагування Морської охорони] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 23.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0724/c31519-9599756.html)

***
Україна і підтримувані Росією сепаратистські сили Донецька і Луганська
залишаються замкнутими у війні, яка, починаючи з 2014 року, забрала близько
тринадцяти тисяч українських життів і перемістила більше двох мільйонів осіб. За
допомогою військових радників США та НАТО Україна зробила значні кроки у
вирішенні проблеми будівництва української армії у форматі професійної військової
сили. Необхідні більш рішучі заходи – однак, це може викликати російську ескалацію
і тим самим зробити інтереси безпеки України ще гіршими. Саме з цієї причини
Україна навряд чи отримає стратегічно значущу військову допомогу, таку як,
наприклад, ракетний комплекс Patriot. Проте існують прагматичні військові реформи,
які українська армія може реалізувати в короткостроковій перспективі, щоб зайняти
кращу позицію у війні на Донбасі.
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Episkopos, Mark. Be Afraid, Russia: Ukraine’s Military Is Becoming a Force to
Reckoned With = [Бійся, Росія: Військо України стає силою, на яку зважають] / M.
Episkopos
//
The
National
Interest.
–
Washington,
2019.
–
21.07.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/be-afraid-russia-ukraines-military-becoming-forcereckoned-68022)

***
Україна вперше задіє систему авіаційної безпеки МВС для підтримки
правопорядку на позачергових виборах до Верховної Ради у липні. Про це написав в
Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Deutsche Welle. В день
голосування буде задіяно додатково 132500 співробітників МВС в складі Нацполіціі,
Нацгвардії, прикордонної, міграційної та рятувальної служб, а також членів груп
швидкого реагування і спецназу, додав Аваков. Як уточнили в прес-центрі МВС на
чергування вже заступили літаки АН-72 і АН-26, вертольоти Н225, Н145 і Мі-8.
Украина впервые задействует на выборах систему авиабезопасности = [Україна
вперше задіє на виборах систему авіабезпеки] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 20.07.
(https://rus.postimees.ee/6734758/ukraina-vpervye-zadeystvuet-na-vyborah-sistemuaviabezopasnosti)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Кар’єра бойового льотчика Надії Савченко є відображенням політичної
системи України. Надія Савченко, колишній український льотчик-винищувач, яка
влітку в 2014 році приєдналася до добровольчого батальйону на сході України і була
захоплена проросійськими сепаратистами і вивезена до Росії. Савченко є особливо
яскравим прикладом того, як швидко герої української політики можуть стати
лиходіями. Влада звинуватила Савченко у запланованому терористичному нападі на
парламент разом з московськими сепаратистами. Справа була політично
мотивованою. «Українська судова влада за часів керівництва країною
експрезидентом Порошенком, особливо його Генеральний прокурор, який висунув
звинувачення, вважаються нереформованими і корумпованими», – пише автор статті.
Brunner, Simone. Wie eine Ukrainerin von der Heldin zur „Terroristin“ wurde = [Як
українська героїня стала „терористкою”] / S. Brunner // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. –
18.07. (https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/kampfpilotin-nadija-sawtschenko-wie-eineukrainerin-von-der-heldin-zur-terroristin-wurde/24676514.html)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Президент України Володимир Зеленський після ознайомлення з закритими
матеріалами справи, наданими головою Нацполіції Сергієм Князєвим заявив, що
вбивство відомого журналіста Павла Шеремети буде розкрито. В. Зеленський
зазначив, що співробітники правоохоронних органів вже виконали багато роботи для
розкриття вбивства П. Шеремети, однак через таємницю слідства вони поки не
можуть оприлюднити отримані результати. С. Князєв, в свою чергу, заявив
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журналістам, що розслідування у справі П. Шеремета триває. Правоохоронці
отримали матеріали від компетентних органів 9 з 15 країн, куди були направлені
клопотання про правову допомогу.
Президент Украины: Убийство журналиста П. Шеремета будет раскрыто =
[Президент України: Вбивство журналіста П. Шеремети буде розкрито] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 23.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0724/c315199599760.html)

Перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін в
своєму пості в Facebook розповідав про зустріч з казахстанськими колегами. За його
словами, 20 громадян України, які перебувають у скрутній життєвій ситуації, їздили в
Казахстан продавати свої нирки. З цього приводу в РК нібито було порушено
кримінальну справу, і один трансплантолог навіть був заарештований. І тільки тепер,
після заяви МВС РК, стало відомо ім’я затриманого – Гані Куттимуратов, завідувач
відділенням трансплантології Національного центру онкології та трансплантології.
Гані Куттимуратов особисто провів 340 операцій. Оскільки трансплантацій нирки в
Казахстані було зроблено 1 194, то на його рахунку – майже кожна третя. Хірург
знаходиться в СІЗО з травня і підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених
статтями „участь в транснаціональній організованій групі або транснаціональній
злочинній організації” і „примус до вилучення або незаконне вилучення органів і
тканин людини”.
Каминский, Александр. Не всегда трансплантологи пересаживают органы –
иногда органы сажают трансплантологов = [Не завжди трансплантологи
пересаджують органи – іноді органи садять трансплантологів] / А. Каминский //
Экспресс
К.
–
Астана,
2019.
–
22.07.
(https://expressk.kz/news/ekspertiza/ne_vsegda_transplantologi_peresazhivayut_organy_inogda_organy_sazhay
ut_transplantologov-144621?sphrase_id=4065572)

ІСТОРІЯ
У зоні північно-східних Карпат з доісторичних часів зберіглася велика
кількість скельних святилищ, які є унікальними культовими пам’ятками
стародавнього населення краю. В результаті проведення впродовж останніх років
розвідкових досліджень у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях
вдалось локалізувати десятки стародавніх культових пам’яток. Особливий інтерес у
цьому ряду становить пам’ятка у Бубнищі з її нагромадженням гігантських скель і
каменів, що нагадують дивовижні істоти, таємничими печерами, гротами та
ущелинами, які оповиті легендами і переказами Одним із сучасних і найактивніших
дослідників цього скельного святилища є директор Інституту історії і політології
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор
Микола Кугутяк. У розмові з кореспондентом газети „Час і Події” професор
М. Кугутяк розповів про результати дослідження Бубнищанської скелі, її історію і
сакральне значення.
Атаманюк, Юрій. Проф. Микола Кугутяк: „Бубнищанське святилище зі скельним
храмом Великої Богині – одна з найстародавніших і найоригінальніших сакральних
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пам’яток Європи” / Ю. Атаманюк // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 25.07.
(https://www.chasipodii.net/article/23252/)

***
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. З проголошенням незалежності
України музей було перейменовано у Національний музей історії України. Наразі
фондове зібрання нараховує близько 800 тис. експонатів. Експозиція музею показує
історію України від найдавніших часів до сьогодення.
Срібна, Марія. Національному музеєві історії України – 120 років / М. Срібна //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
24.07.
(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/)

***
У травні 1939 року в Київському управлінні НКВД молодший лейтенант
державної безпеки Поліщук почав розслідування злочинної діяльності начальника
тюрми в Умані Самуїла Абрамовича і розпочав справу Уманського районного відділу
НКВД. Цю справу (ч. 38195) розсекретила Служба безпеки України, а дослідник
Костянтин Богуславський розповів про неї в травні у російському опозиційному
виданні „Новая газета”.
Хмельковський, Левко. Кати лютували в Умані / Л. Хмельковський // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
24.07.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8e%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d0%a3%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%96/)

***
У місті Баня-Лука, що в північній Боснії, віднайшли реліквію з підписом
митрополита УГКЦ Андрія Шептицького. Про це на Facebook повідомив синкел у
справах монашества у Львівській архієпархії УГКЦ Юстин Бойко. „Антимінс
підписаний митрополитом Андрієм Шептицьким у квітні 1913 року, на якому до сих
пір служиться Літургія на престолі у Баня Луці”, – написав Юстин Бойко. Антимінс –
це освячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі. На антимінсі
звершується під час св. Літургії таїнство Євхаристії. Без антимінса не можна служити
св. Літургії.
Бойко, Юстин. В Північній Боснії віднайшли реліквію з підписом митрополита
Шептицького / Ю. Бойко // Гомін України. – Toronto, 2019. – 23.07.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20818/group/19)
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***
Цього літа виповнюється 200 років від народження Пантелеймона Куліша –
одного з найталановитіших українців ХІХ ст. Куліш-поет залишив по собі довгу
низку поем і сотні віршів – романтичних‚ ліричних‚ сповідальних і викривальних‚
гнівних‚ саркастичних і по-народному м’яких‚ людяних і глибоко журливих. Його
перша з черги збірка „Досвітки” – це ще юнацька‚ чиста і щира любов до України і
безхмарна‚ ясна віра у її близький і сонячний ранок‚ віра в рідне слово: А є ще Кулішдраматург‚ Куліш-оповідач і романіст‚ Куліш-перекладач‚ й то не лише поезій
Вільяма Шекспіра і Адама Міцкевича‚ але й Біблії.
Часто, Петро. Правда і неправда Пантелеймона Куліша / П. Часто // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
19.07.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b0%d0%9f%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%bd
%d0%b0-%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%96%d1%88/)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Автори „АТОбайок” презентували першу пілотну серію про зону бойових дій.
Фільм створили на реальних подіях і розповідях українських військових. „Новий
підхід до цієї теми, теми антитерористичної операції чи вже операції Об’єднаних сил,
теми війни, теми агресії на сході – як пригодницько-військовий жанр. Часто місцями
він поряд із гумором іде. Але це життя, життя на війні, воно продовжується, воно
триває”, – розповів Володимир Бульба, автор ідеї серіалу.
Автори серіалу „АТОбайки” презентували пілотну серію // Міст. – New York, 2019.
– 24.07. (http://meest-online.com/culture/cinema/avtory-serialu-atobajky-prezentuvaly-pilotnuseriyu/)

***
Іван Ющук – український мовознавець, літературознавець, перекладач,
громадський діяч, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки
письменників України та професор Київського міжнародного університету. Автор
статті поспілкувалась з Іваном Ющуком, який поділився своїм ставленням до
української та російської мов.
Волошин, Марія. Іван Ющук: „Не розмовляєш українською – йди у поле
працювати” / М. Волошин // Міст. – New York, 2019. – 24.07. (http://meestonline.com/interview/ivan-yuschuk-ne-rozmovlyajesh-ukrajinskoyu-jdy-u-pole-pratsyuvaty/)

***
Компанія Netflix презентувала третій сезон телевізійного серіалу „Дивні дива”
(Stranger Things), який одразу ж отримав шалену популярність. Виявилося, що до
зйомок автори серіалу запросили не лише знаменитих голлівудських акторів, але й
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33-річного українця Алека Утгоффа. До презентації серіалу автори проекту не
розкривали деталей сюжету, уникаючи будь-яких коментарів. Тому лише після
прем’єри, що відбулася на сайті Netflix, журналісти дізналися, що у стрічці з’явився
українець. 33-річний киянин Алек Утгофф зіграв одну з колоритних ролей – він
майстерно перевтілився у неординарного вченого Олексія Смірнова.
Українець зіграв у популярному серіалі „Дивні дива-3” // Міст. – New York, 2019. –
24.07. (http://meest-online.com/culture/cinema/ukrajinets-zihrav-u-populyarnomu-seriali-dyvnidyva-3/)

***
Українка Соломія Ткачівська виборола золоту медаль на Чемпіонаті світу з
танцювального шоу у португальському місті Брага World Dance Cup 2019. World
Dance Cup – це найбільший та найпотужніший комплекс заходів із сучасного та
класичного танців у світі, який цього року зібрав понад 6 тис. учасників із 51 країни
світу. Україна бере участь у цих змаганнях із 2012 року.
Українка перемогла на фестивалі у Португалії // Міст. – New York, 2019. – 24.07.
(http://meest-online.com/other/ukrajinka-peremohla-na-festyvali-u-portuhaliji/)

***
Оксана Забужко, публічна інтелектуалка, письменниця, поетеса, лауреатка
Шевченківської премії в ефірі програми телеканалу Еспресо “Студія Захід з Антоном
Борковським” розповіла про матричного табачника в українській освіті, політичний
критерій В’ятровича і специфіку Зеленського.
Забужко, Оксана. Оксана Забужко: Зеленський тут на гастролях. він не знає
країни і не відчуває її / О. Забужко // Гомін України. – Toronto, 2019. – 23.07.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20822/group/9)

***
Закон про рідну мову вступив у дію. Він вимагає вживання виключно
української мови практично скрізь і завжди. Освіта, культура, медіа, охорона
здоров’я, спілкування держави з маленьким українцем, будь-який публічний,
офіційний, бюрократичний контекст – всюди буде звучати солов’їна мова, друга по
благозвучності в світі. Виняток робиться лише для приватного спілкування і
відправлення релігійного культу. За порушення мають намір карати гривнею.
Берг, Нюра Н. Украина забудет родной язык через три года = [Україна забуде рідну
мову через три роки] / Н. Берг // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 22.07.
(https://www.obzor.lt/news/n51509.html)

***
Державне агентство України з питань кіно виклало на Youtube.com трейлер
художнього фільму „Заборонений”, що розповідає про українського поета Василя
Стуса. У фільм включена сцена самоспалення Василя Макуха, українського
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дисидента. За інформацією української Вікіпедії, за сюжетом Василь Стус був
свідком самоспалення Макуха і намагався його врятувати. Василь Макух своїм
вчинком висловлював протест проти тоталітаризму, русифікації і введення військ
країн Варшавського договору до Чехословаччини.
В фильме о Василии Стусе есть сцена самосожжения Василия Макуха = [У
фільмі про Василя Стуса є сцена самоспалення Василя Макуха] // Пражский экспресс. –
Прага, 2019. – 19.07. (https://www.prague-express.cz/culture/70230-v-filme-o-vasilii-stuse-eststsena-samosozhzheniya-vasiliya-makukha)

***
У червні в Українському Католицькому Університеті (Львів) завершилося
тижневе святкування 30-ліття Студентського братства Львова. Пригадати та
осмислити минуле першого демократичного молодіжного руху в Україні зібралися
творці організації, нинішні її члени та гості. На зібранні виступали професор КиєвоМогилянською академії, директор Фонду „Демократичні ініціативи“ ім. Ілька
Кучеріва Олексій Гарань, історик і публіцист Ярослав Грицак, журналіст, дослідник
самвидаву та діяч тогочасного студентського руху в Миколаєві Вахтанґ Кіпіані.
Герич, Анна. Відзначили 30-ліття Студентського братства Львова / А. Герич, А.
Журба, К. Глущенко // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 19.07. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%92%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb
%d0%b8-30-%d0%bb%d1%96%d1%82%d1%82%d1%8f%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b
e%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82/)

***
На засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй про український
мовний закон, країни Заходу посперечалися з Росією. Засідання відбулося в липні, у
день коли Закон ,,Про забезпечення функціонування української мови як державної”
набрав чинності. Закон ґарантує позиції української мови у державному управлінні,
сфері послуг, освіті й медіа. Росія засудила закон про мову, заявляючи, що „боротьба
за національну ідентичність не повинна порушувати права російськомовної
меншини”.
Закон про мову набрав чинности // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 19.07.
(http://svoboda-news.com/svwp/%d0%97%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/)

***
У Національному університеті „Острозька академія“ Острог, Рівненська
область, відбулося щорічне вручення стипендій і ґрантів від української діаспори
студентам, аспірантам та працівникам університету. Зокрема, 10 студентів отримали
іменні стипендії Фонду ім. Володимира Кузя „За здоровий спосіб життя” (Канада).
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Ще 10 осіб отримали особистий ґрант Фонду ім. Дарії Муцак-Ковальської та Михайла
Ковальського (Канада), вісім – іменний ґрант Фонду Оксани та Ярослава Соколиків.
Стипендії призначаються студентам бакалаврської або маґістерської програми
університету, які мають високе почуття національної гідности та патріотизму, ведуть
і пропаґують здоровий спосіб життя і відзначилися активною участю у громадському,
суспільно-політичному житті та науковій діяльності університету.
Касіяненко, Леся. Студентам вручили стипендії від діяспори / Л. Касіяненко //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
19.07.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b2%d1%80%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%96%d1%97%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d1%81/)

***
З початку цього року за участю актора Михайла Кукуюка відбулися дві гучні
прем’єри: кінематографічна „Свінгери-2” та театральна – „ГолохвастОFF” на сцені
Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. На своєму
акторському рахунку Михайло Кукуюк має понад 80 кінопроектів і помітних ролей у
театрі, але впізнавати на вулицях його почали після виходу на екрани української
кінострічки „Свінгери”.
Базів, Любов. Михайло Кукуюк: „Крайній засіб, коли щоб розсмішити, треба або
матюкатися, або зображати селюка” / Л. Базів // Міст. – New York, 2019. – 17.07.
(http://meest-online.com/interview/myhajlo-kukuyuk-krajnij-zasib-koly-schob-rozsmishyty-trebaabo-matyukatysya-abo-zobrazhaty-selyuka/)

***
Понад 160 вірменських споруд досліджені в монографії Марії Арсенян
„Храмова архітектура вірмен на території України”. Як передає УКРІНФОРМ з
посиланням на AnalitikaUA.net, книга вийшла друком у видавництві „Дух і Літера”.
Видання містить колосальний обсяг вивчених джерел (понад 450) і охоплює
архітектуру вірменських храмів на території України в період з IX по XIX ст. У ній
також визначено особливості вірменського храмового зодчества, скульптури,
символіки і орнаментів. На думку глави Вірменського товариства культурних зв’язків
„АОКС-Україна” Олени Оганесян, книга багато в чому допоможе як дослідникам
вірменської діаспори України найширшого профілю, так і практикам, які займаються,
наприклад, створенням етно-туристичних маршрутів і проектів.
В Киеве вышла в свет книга „Храмовая архитектура армян на территории
Украины” = [У Києві вийшла в світ книга „Храмова архітектура вірмен на території
України”]
//
Республика
Армения.
–
Ереван,
2019.
–
17.07.
(https://armenpress.am/rus/news/981991/)

***
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На полицях бібліотек і на руках зацікавлених українським образотворчим
мистецтвом читачів, з’явилася книжка „Страсті Христові” Василя Курилика, що
вийшла у львівському видавництві „Апріорі” у 2018 році. Автор цієї об’ємної, на 395
сторінок, книги, шостої з черги, є Христина Береговська, кандидат мистецтвознавства
та докторант Львівської національної академії мистецтв, котра вирішила приїхати до
Канади, щоб тут провести презентацію своєї праці про вершини релігійного
мистецтва канадського художника українського походження. У книзі зазначено про
те, що це – перша публікація в Україні про мистецтво п. Курилика, передусім про
його серію картин „Страсті Христові”, яка складається із 160 його творів. Під час
перебуванні в Канаді Береговська провела вже кілька презентацій своєї роботи.
Лопата, Павло. Презентація гідної уваги книжки відбулася у Віндзорі / П. Лопата
// Міст. – New York, 2019. – 17.07. (http://meest-online.com/culture/prezentatsiya-hidnojiuvahy-knyzhky-vidbulasya-u-vindzori/)

***
Цього року на канському телеринку MIPTV до десятки найочікуваніших
проектів уперше ввійшов український серіальний трилер „Схованки”. Автором
сценарію до нього став письменник Симор Гласенко.
Мойніхан, Марина. Симор Гласенко: „Сценарій – це ще один бік творчості, яким
можна заробити і на цигарки, і на пальне” / М. Мойніхан // Міст. – New York, 2019. –
17.07. (http://meest-online.com/interview/symor-hlasenko-stsenarij-tse-sche-odyn-bik-tvorchostiyakym-mozhna-zarobyty-i-na-tsyharky-i-palne/)

***
Виставка двох сучасних українських художників Людмили Сахно і Юрія
Мазуренка під назвою “Double Coin” («Дві сторони монети») відкрилася у Варшаві.
Про це повідомляє Укрінформ. „Головна мета цієї виставки – показати сучасне
українське мистецтво, показати чим надихаються і як творять сучасні українські
художники”, – підкреслила в коментарі аґентству організатор виставки, голова
фундації „Український інформаційний центр” Оксана Денисюк. За її словами, ці двоє
митців працюють у різних стилях, показуючи свій внутрішній світ, а завдяки своєму
мистецтву хочуть наблизити сучасну Україну до польського глядача.
У Варшаві відкрилася виставка сучасних українських художників // Гомін України.
– Toronto, 2019. – 16.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20794/group/9)

РЕЛІГІЯ
Непорозуміння і взаємне обвинувачення навколо Томосу в Українській
православній церкві – це непотрібний аспект позитивного, але не зовсім завершеного
процесу. Незаперечним є той факт, що Томос, наданий в січні 2019 року у Царгороді,
звільнив Українську церкву від московської неволі, і наразі це – все, і це – дуже
добре. Це були штучні, але фактичні кайдани, які протягом понад триста років не
тільки поневолювали фізично, але також психологічно. Слід усвідомити, що справа
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канонічного питання має різні аспекти не тільки інтерпретації, але також подання
історичної правди. Одначе, кінцева мета – це об’єднання українських православних, а
може, колись і християнських церков.
Лозинський, Аскольд. Томос – це щойно початок. Юридичне бачення / А.
Лозинський // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 25.07.
(https://www.chasipodii.net/article/23224/)

***
У Римі відбулася безпрецедентна подія. Бажаючи підтримати Українську
Греко-Католицьку Церкву, Папа Франциск запросив Верховного Архиєпископа,
митрополитів та членів Постійного Синоду УГКЦ на особисту зустріч. Сам Папа,
керівники Державного секретаріату Ватикану, префекти чільних дикастерій
(міністерств) разом із своїми помічниками протягом двох повних робочих днів побратерськи слухали і розмірковували над викликами та місією нашої Церкви та
країни. Підтримка з боку Риму має довгу традицію, а тепер з’являється новий формат
– глибинного слухання. Це заслуга Папи Франциска. Протягом двох днів очільники
Ватикану мали нагоду краще пізнати та глибше зрозуміти, чим є Україна, українці і
Церква.
Ґудзяк, Борис. Два дні зустрічей з Папою Франциском / Б. Ґудзяк // Свобода. –
Parsippany, NJ, 2019. – 19.07. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%94%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d1%96%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d1%87%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%9f%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%8e%d0%a4%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc/)

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Гранатомет обстріляв український телеканал, який планував оприлюднити
спірний документальний фільм про президента Росії Володимира Путіна. Напад, який
називають чиновники тероризмом, не завдав жодних травм, але пошкодив знак на
фасаді офісу каналу „112 Україна”, повідомляє поліція. Власник каналу „112
Україна”, Козак, вважається близьким союзником Медведчука, який є спірною
фігурою через зв’язки з Путіним.
Grenade attack hits Ukraine TV channel set to air Putin documentary = [Гранатна
атака на український телеканал, який планував показати документальний фільм про
Путіна] // The News. – Karachi, 2019. – 16.07. (https://www.thenews.com.pk/amp/498329grenade-attack-hits-ukraine-tv-channel-set-to-air-putin-documentary)

СПОРТ
В італійському Ріміні відбувся Кубок світу з кікбоксингу, який зібрав 2,8 тис.
учасників із 42 країн. Українська збірна виборола дев’ять золотих нагород, дві з яких
здобули жінки – Олеся Булгакова та Ганна Дубина.
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Зубарук, Олег. Ганна Дубина: „Жінкам варто вміти битися” / О. Зубарук // Міст. –
New York, 2019. – 24.07. (http://meest-online.com/interview/hanna-dubyna-zhinkam-vartovmity-bytysya/)

***
Найкращий турнір серії Grand Slam у кар’єрі української тенісистки Еліни
Світоліної. Коли здавалось, що цей сезон для першої ракетки України Еліни
Світоліної безнадійно втрачений, вона взяла і здивувала всіх на престижному
Вімблдонському турнірі. Це – головне тенісне змагання на траві і один з чотирьох
турнірів найвищої категорії Grand Slam. Світоліна дійшла тут до півфіналу. До неї
ніхто з українських тенісисток не пробивався до цього раунду.
Василик, Святослаа. Як Світоліна врятувала сезон / С. Василик // Час і Події. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.07. (https://www.chasipodii.net/article/23217/)

***
В українському гандболі – конфлікт між провідними вітчизняними клубами і
ФГУ. Автор спробував проаналізувати, в чому суть конфлікту, розпитавши про це
керівника гандбольного клубу, 14-разового чемпіона України Олексія Тищенка.
Грачов, Ігор. Про конфлікт в українському гандболі / І. Грачов // Час і Події. –
Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.07. (https://www.chasipodii.net/article/23218/)

***
В Чикаго з 2015 року працює дитяча школа FC Connection. Це – найбільша
футбольна академія за межами України, в якій тренуються, здебільшого, діти із сімей
мігрантів українського походження. Цього року практично вся команда з Чикаго
взяла участь у щорічному футбольному турнірі на Кубок ФК „Львів”, що проходив на
початку липня у славному Львові, на стадіоні „Сокіл”.
Третяк, Василь. Connection U-11 з Чикаго – призер Кубка ФК „Львів” в Україні! / В.
Третяк // Час і
Події.
– Chicago
[Illinois,
USA], 2019.
–
18.07.
(https://www.chasipodii.net/article/23203/)

***
17-річна спортсменка, Єва Мелещук перемогла в змаганнях з булавами на
Універсіаді в Неаполі, де раніше вона взяла „бронзу” у вправах з обручем. Для
українських гімнасток це вже четверта медаль на Універсіаді в Італії. Дві особисті у
Мелещук, а також “срібло” в командному багатоборстві та у вправах з п’ятьма
м’ячами.
Юна українка взяла „золото” Універсіади в Італії // Українська газета. – Roma,
2019.
–
16.07.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%8
1%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%8f/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b
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0%d0%b4%d0%b0/%d1%8e%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81/)

ТУРИЗМ
Автобусне підприємство Baltic Shuttle, яке обслуговує лінію Таллінн – СанктПетербург, вже цього літа може відкрити новий напрям з естонської столиці до Києва.
В даний час питання про відкриття лінії за маршрутом Таллінн-Пярну-Вільнюс-Київ
знаходиться на узгодженні з компетентними органами. За попередніми планами,
автобус з Таллінна до Києва ходитиме три рази на тиждень, але потім число рейсів
може змінитися. Вартість квитка в одному напрямі складе 55-60 євро.
Baltic Shuttle хочет открыть автобусную линию Таллинн – Киев = [Baltic Shuttle
хоче відкрити автобусну лінію Таллінн – Київ] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 16.07.
(https://rus.postimees.ee/6730990/baltic-shuttle-hochet-otkryt-avtobusnuyu-liniyu-tallinn-kiev)

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Україна святкуватиме День Незалежності у новому форматі. Про це заявив у
відеозверненні Президент Володимир Зеленський. Володимир Зеленський повідомив,
що гроші для проведення параду на День Незалежності роздадуть на премії
військовим. Водночас Президент запевнив, що вшановувати героїв будуть – і
анонсував „новий формат” святкування Дня Незалежності.
Про відміну параду та несподіванка для військових // Гомін України. – Toronto,
2019. – 16.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20787/group/5)

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
За вказівкою Міністерства закордонних справ Інститут математики та
інформатики Латвійського університету доступ до порталу baltnews.lv закритий.
Міністерство направило в Інститут математики та інформатики Латвійського
університету лист, в якому вказало, що власником зареєстрованого в Латвії порталу
baltnews.lv є інформаційне агентство „Росія сьогодні”, яким керує Дмитро Кисельов,
який знаходиться в списку санкцій Євросоюзу і охарактеризований як одна з
центральних фігур в урядовій пропаганді, що підтримує агресію Росії в Україні.
По указанию Министерства иностранных дел закрыт доступ к порталу
baltnews.lv = [За вказівкою Міністерства закордонних справ доступ до порталу
baltnews.lv
закритий]
//
DELFI.
–
Таллінн,
2019.
–
24.07.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/po-ukazaniyu-ministerstva-inostrannyh-del-zakryt-dostup-kportalu-baltnewslv.d?id=51308241)

***
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Промислове поширення дезінформації; маніпулювання виборами; підрив
демократичних інститутів; оркестровані расові і сектантські чвари стали потужною
зброєю сучасної гібридної війни. Литва знаходиться на передовій в цьому конфлікті
між Росією і Заходом. Сили Кібер-швидкого реагування Європейського Союзу мають
штаб-квартиру в країні, а регіон, з іншими Балтійськими країнами, є координатором
стратегії НАТО. „Це дійсно почалося під час українського конфлікту п’ять років
тому, коли ми усвідомили масштаб російської пропаганди. Таке використання
неправдивої інформації існувало вже тривалий час, але це був перший раз, коли ми
бачили ефект, який ми мали, і ми відчували, що треба щось робити, а не просто
турбуватися про це”, – говорить один із засновників Ельфи.
Sengupta, Kim. Meet the Elves, Lithuania’s digital citizen army confronting Russian
trolls = [Зустрічайте ельфів, цифрову громадянську армію Литви, що протистоїть
російським тролям] / K. Sengupta // The Independent. – London, 2019. – 17.07.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/lithuania-elves-russia-election-tamperingonline-cyber-crime-hackers-kremlin-a9008931.html)

КРИМ
Los Angeles Times опублікував статтю-путівник по Криму, де прямим текстом
називає його російським. Спочатку згадується, що міжнародна спільнота вважає Крим
окупованим, а прихід Росії не сподобався татарам – але це таке. Ну і після зміни
влади Крим просто розквітнув на очах! Автор цієї статті такий собі Джефф Опдайк.
Міністерство інформаційної політики України вже готує офіційний лист із своєю
позицією щодо Криму.
Яриш, Остап. „Довга і заплутана історія”. ким? / О. Яриш // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 16.07. (http://www.homin.ca/news.php/news/20799/group/28)

ДОНБАС
Президент України Володимир Зеленський провів в українській столиці зустріч
із спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером і
постійним представником США при ЄС Гордоном Сондландом, щоб обговорити
ситуацію на Донбасі. Сторони висловили сподівання, що режим припинення вогню,
введений на сході України 21 липня, буде всеосяжним і стійким.
В. Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе со спецпредставителем США и
постпредом США при ЕС = [В. Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі зі
спецпредставником США і постпредом США при ЄС] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019.
– 26.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0727/c31519-9601054.html)

***
В липні 2014 року у небі над підконтрольною російськими бойовикам
частиною Донецької області України був збитий літак ,,Boeing-200ER” авіакомпанії
,,Malaysia Airlines”, що виконував плановий рейс МН17 за маршрутом Амстердам46
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Куала Лумпур. Загинули всі 298 людей, що були на борту – 283 пасажири, з них 80
дітей, та 15 членів екіпажу. На превеликий жаль, катастрофа авіалайнера ,,Boeing 777200ЕR” авіакомпанії Малайзійських міжнародних авіаліній стала продовженням
розпочатої ,,гібридної” (асиметричної) збройної аґресії РФ проти України, яка через
трагедію рейсу МН17 торкнулася багатьох країн світу. Безвідповідальність та
безкарність за здійснення цього та інших злочинів тільки формують умови зростання
нової аґресії, проявів впевненості у вседозволеності, а також можливостей появи
нових катастроф. Прикро, що це не усвідомлюється сучасним політичним
керівництвом Росії.
Ординович, Андрій. Катастрофа рейсу МН17: п’ять років потому / А. Ординович
//
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
24.07.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84
%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%83-%d0%9c%d0%9d17%d0%bf%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%96%d0%b2%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be/)

***
На Донбасі вступило в силу чергове перемир’я. Про це повідомило
Міністерство оборони України. У відомстві зазначили, що військові формування
самопроголошених „ДНР” і „ЛНР” не зробили жодного пострілу. Українська армія
також твердо дотримується режиму припинення вогню. Встановлення на Донбасі
чергового безстрокового перемир’я було погоджено на засіданні Тристоронньої
контактної групи (ТКГ), що пройшов в липні в Мінську.
В Донбассе вступило в силу очередное перемирие – Минобороны Украины = [У
Донбасі вступило в силу чергове перемир’я – Міноборони України] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 22.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0722/c31519-9599022.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Уряд України має намір розширити санкції щодо Росії. Рішення було прийнято
на засіданні Кабінету Міністрів, тепер пропозиція буде відправлена до Ради
національної безпеки і оборони. Чергові санкції торкнуться ряду юридичних осіб, які
беруть участь в будівництві газопроводу Краснодарський край – Крим і незаконному
видобутку вуглеводнів. Під санкції потраплять 24 компанії, зареєстровані в Росії.
Взаємні обмеження вводяться регулярно після анексії Криму Росією і підтримки
сепаратистів на сході України.
Власти Украины готовят новые санкции против России = [Влада України готує
нові санкції проти Росії] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 25.07.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30074643.html)

***
Перший німець на чолі ЄС: Урсула фон дер Ляйен (ХДС) прощається з
Берліном. Урсула фон дер Ляйен хоче дотримуватися жорсткої лінії проти Росії як
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голова комісії ЄС. Москва реагує відповідно прохолодно. У Німеччині також
передбачається обговорення змісту санкцій ЄС. Водночас фон дер Лейен підкреслила,
що ЄС повинен продовжувати вести діалог з Москвою. Тим часом у Німеччині дебати
про можливе послаблення каральних заходів проти Росії зростають. „Санкції проти
Росії можуть лише трохи змінитися, якщо зміниться ситуація на сході України”, –
сказав Олександр Граф Ламбсдорф, міністр закордонних справ СДП у Бундестазі, і
таким чином підтримав Ляйен.
Breyton, Ricarda. Moskau wirft der künftigen EU-Chefin einen „Fehlstart“ vor =
[Москва звинувачує майбутнього боса ЄС в „фальстарті”] / R. Breyton, Ph. Fritz, S.
Mülherr
//
Die
Welt.
–
Berlin,
2019.
–
20.07.
(https://www.welt.de/politik/ausland/article197149349/EU-Sanktionen-Russland-wirft-von-derLeyen-Fehlstart-vor.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про „вороже ставлення з
боку Росії” і необхідності з позиції сили зберігати антиросійські санкції Заходу. Вона
сказала, що ми вже давно є свідками ворожого ставлення з боку Росії, яка
простягається від обмеження міжнародного права, такого як анексія Криму, до
спроби якомога сильніше розділити Європу. Кремль не прощає ніякої слабкості.
Виходячи з нашої позиції сили ми повинні зберігати санкції і в той же час
пропонувати діалог. Про це вона заявила в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России = [Нова
глава Єврокомісії закликала зберігати санкції проти Росії] // Новое время. – Ереван, 2019.
– 19.07. (https://www.novoye-vremya.com/posts/novaya-glava-evrokomissii-prizvala-sokhranyatsanktsii-protiv-rossii-2019-07-19-074000)

***
Прем’єр-міністр Саксонії Майкл Кречмер закликав до припинення санкцій
проти Росії. Однак незабаром ЄС продовжив їх до січня 2020 року. Санкції ЄС проти
Росії завдають шкоди компаніям у Німеччині. Доповідь Східного комітету німецького
бізнесу показує, як постраждали регіональні компанії. Загальний збиток оцінює
Східний Комітет у тризначному розмірі. З 2014 року проросійські сепаратисти та
українські урядові сили ведуть бойові дії на сході України. Мирні зусилля в цьому
конфлікті будуть обговорені на зустрічі федерального міністра закордонних справ
Хайко Мааса з його російським колегою Сергієм Лавровим. Після інавгурації
Президента України Володимира Зеленського є надії на те, що мирний процес для
України знову почнеться.
Kretschmer plädiert für „enge Zusammenarbeit“ mit Russland = [Кречмер закликає до
„тісної співпраці” з Росією] // Die Welt. – Berlin, 2019. – 17.07.
(https://www.welt.de/wirtschaft/article196995877/Ostdeutschland-Kretschmer-plaediert-fuerenge-Zusammenarbeit-mit-Russland.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
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24 роки італійської в’язниці для українського солдата. Такий жорстокий вирок
виніс суд колишньому українському нацгвардійцю Віталієві Марківу без жодних
прямих доказів вини – лише за участь у захисті Батьківщини. Наші дипломати і
юристи активізують зусилля із захисту колишнього нацгвардійця. Зокрема, Президент
Володимир Зеленський доручив МЗС і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням
повернення Віталія Марківа на Батьківщину.
Обух, Владислав. Вирок Марківу: упередженість суду, провина бійця чи проблеми
України? / В. Обух // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.07.
(https://www.chasipodii.net/article/23187/)

***
Україна і Росія домовилися про обмін полоненими протягом місяця,
повідомляє прес-служба українського Президента Володимира Зеленського.
Заступник глави його адміністрації Вадим Пристайко уточнив, що відповідна
домовленість була досягнута на зустрічі помічників і радників глав держав
нормандського формату, що пройшла в Парижі.
Администрация президента Украины анонсировала обмен пленными с Россией в
течение месяца = [Офіся Президента України анонсувала обмін полоненими з Росією
протягом
місяця]
//
DELFI.
–
Таллінн,
2019.
–
17.07.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/administraciya-prezidenta-ukrainy-anonsirovala-obmenplennymi-s-rossiej-v-techenie-mesyaca.d?id=51284691)

***
До затримання в Італії бійця Нацгвардії Віталія Марківа причетний італійський
політик Мауріціо Марроне, який співпрацює з терористами “ДНР” і “ЛНР”. Про це
повідомляє джерело Цензор.НЕТ. За його інформацією, саме Марроне є
організатором доносу на українського військовослужбовця. Віталій Марків був
затриманий в Італії за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі
в 2014 році. На думку народного депутата фракції “НФ” Антона Геращенка,
затримання бійця Національної гвардії України Віталія Марківа в Італії за
звинуваченням у вбивстві журналіста Андреа Роккеллі – це провокація російських
спецслужб.
Донос на затриманого в Італії нацгвардійця Марківа організував депутат
Марроне, який співпрацює з террористами // Українська газета. – Roma, 2019. – 16.07.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%8
1%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%8f/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b
0%d0%b4%d0%b0/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be
-%d0%b2-%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%97%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b3%d0%b2%d0%b0%d1%80/)

***
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В Києві відбулася зустріч українського омбудсмена Людмили Денисової з її
російською колегою Тетяною Москальковою, на якій було обговорено питання
взаємного звільнення громадян двох країн. Про це в „Фейсбуці” повідомила сама
Л. Денисова. Вона уточнила, що Україна хоче домогтися звільнення своїх громадян,
які утримуються на території Росії і Криму, а РФ – росіян, утримуваних в Україні.
Омбудсмены Украины и РФ обсудили вопрос взаимного освобождения граждан
двух стран = [Омбудсмени України і РФ обговорили питання взаємного звільнення
громадян двох країн] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 16.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0716/c31519-9597410.html)

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
СБУ затримала водія тягача, який перевозив зенітно-ракетний комплекс „Бук”,
з якого влітку 2014 року в небі над Донецьком був збитий малайзійський „Боїнг-777”,
що виконував рейс MH17. Зараз він відбуває покарання в Україні. Про це повідомив
журналістам заступник голови слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Встановити
особу водія тягача вдалося завдяки зробленому на мобільний телефон відеозапису, що
знаходиться в розпорядженні Міжнародної слідчої групи (JIT), що розслідує
катастрофу „Боїнга”. Причетні до перевезення „Бука” звинувачуються в тероризмі.
СБУ заявила о задержании перевозившего „Бук” водителя = [СБУ заявила про
затримання водія, який перевозив „Бук”] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 17.07.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/sbu-zayavila-o-zaderzhanii-perevozivshego-bukvoditelya.d?id=51287543&all=true)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Двох українських солдатів і одного цивільного було вбито на сході України із
залученням сепаратистів Кремля. Прес-секретар української армії Дмитро Гуцуляк
повідомив, що двоє солдатів були вбиті снайперським вогнем і додав, що ще чотири
військовослужбовці отримали поранення. А ще 60-річний цивільний був убитий
недалеко від сепаратистського опорного пункту Донецька, додав він. Про останні
жертви було повідомлено за кілька годин до того, як було розпочато припинення
вогню перед початком українських парламентських виборів.
Two soldiers, civilian killed in east Ukraine ahead of polls = [Двоє солдатів та
цивільний, загинули на сході України перед виборами] // The News. – Karachi, 2019. – 21.07.
(https://www.thenews.com.pk/print/501539-two-soldiers-civilian-killed-in-east-ukraine-ahead-ofpolls)

***
Через п’ять років після того, як літак МН17 був збитий під час перетину
повітряного простору над Східною Україною, західні уряди прийшли до висновку, що
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ракета Бук була запущена російськими повстанцями, які, мабуть, прийняли MH17 за
український військовий літак. Підозрювані, обвинувачені в вбивстві, швидше за все,
уникнуть справедливого покарання. 19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів
оголосила про порушення кримінальної справи в Нідерландах проти чотирьох осіб.
Коли було оголошено обвинувачення, Кремль ще раз нагадав, що він не брав участі в
збитті малайзійського авіалайнера і звинуватив розслідування у „упередженості та
політичній мотивації”.
Calder, Simon. MH17 crash: everything we know five years after plane was gunned down
= [Крах МН17: все, що ми знаємо через п’ять років після того, як літак був збитий] / S.
Calder // The Independent. – London, 2019. – 17.07. (https://www.independent.co.uk/travel/newsand-advice/mh17-crash-malaysia-airlines-anniversary-ukraine-russia-what-happeneda9007826.html)

***
Сторони конфлікту на сході України домовилися про нове безстрокове
припинення вогню через Організацію з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Угода була досягнута під час переговорів у Мінську (Білорусь). Водночас узгоджений
ремонт та використання мосту на перехідному місці в селі Станиця Луганська.
Konfliktparteien einigen sich auf neue Waffenruhe = [Сторони конфлікту
домовляються про нове припинення вогню] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 17.07.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/vermittlung-in-der-ostukraine-konfliktparteien-einigen-sichauf-neue-waffenruhe/24673582.html)
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