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ОФІС ПРЕЗИДЕНТА
На початку серпня, у Міжнародний день корінних народів світу, Президент
України В. Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу.
Зустріч відбулася зі спільної ініціативи сторін і мала на меті поглиблення співпраці
Офісу Президента, представництва Глави держави у Криму та Меджлісу
кримськотатарського народу й координацію зусиль для деокупації півострова та його
реінтеграції. У заході взяли участь постійний представник Президента в Автономній
Республіці Крим А. Кориневич, провідник кримськотатарського народу М. Джемілєв,
голова Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров, делегат Курултаю Р.
Умеров. Учасники обговорили питання захисту прав людини, зокрема політв’язнів, на
території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та мiста Севастополя.
Також ішлося про законодавчі ініціативи та гуманітарні питання.
В. Зеленський зустрівся з представниками кримськотатарського народу //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
16.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8
%d0%b9-%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8f%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba
%d0%b0-2/)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Прем’єр-міністр України В. Гройсман підсумував результати трирічної роботи
очолюваного ним уряду, якому незабаром належить піти у відставку. У своєму
виступі В. Гройсман приділив особливу увагу успіхам в економічній та фінансовій
сферах. Зокрема, за 2016-2018 роки консолідоване зростання реального ВВП України
склало 8,4%. Важливим досягненням Кабміну В. Гройсман назвав уповільнення
темпів інфляції: якщо за підсумками 2016 року споживчі ціни в Україні піднялися на
12,45%, то в 2018 році цей показник знизився до 9,8%. Діяльність уряду привела до
зростання рівня життя українців. Так, за останні три роки середня зарплата в
валютному еквіваленті збільшилася в 2,2 рази – до 407 доларів.
В. Гройсман отчитался о результатах работы правительства Украины за три
года его работы = [В. Гройсман звітував про результати роботи уряду України за три
роки
його
роботи]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
21.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0822/c31519-9608194.html)

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Президент України В. Зеленський вибрав у якості кандидата на пост прем’єрміністра заступника глави свого Офісу Президента О. Гончарука. Про це повідомляє
„Українська правда” з посиланням на джерела, передає УКРІНФОРМ з посиланням
на РІА Новини. Зараз чиновник супроводжує В. Зеленського в робочих поїздках і на
4
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нарадах, присвячених економічним питанням. В Офіс Президента його привів А.
Богдан.
В. Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины = [В. Зеленський вибрав
нового прем’єр-міністра України] // Республика Армения. – Ереван, 2019. – 27.08.
(https://armenpress.am/rus/news/986068/)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Після майже 100 днів правління Президенту України В. Зеленському довіряють
70% громадян країни – такого високого рівня підтримки за весь час не мав жоден
український Президент. Про це свідчать оприлюднені результати соцопитування, яке
було проведене Фондом „Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва та Київським
міжнародним інститутом соціології. Згідно з дослідженням, перші кроки В.
Зеленського і його команди позитивно оцінили 63% українців, негативно – 13%, 24%
поки не визначилися.
После почти 100 дней президентства В. Зеленского поддерживают рекордные 70
проц украинцев = [Після майже 100 днів президентства В. Зеленського підтримують
рекордні 70% українців] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 29.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0829/c31519-9610221.html)

***
Департамент економічного аналізу Національного банку Польщі підрахував, як
відкриття німецького ринку праці в 2020 році вплине на польський ринок праці. На
думку аналітиків центрального банку, у найбільш песимістичній версії до 25%
українців, які працюють у Польщі залишать Польщу. Масштаб відтоку українських
службовців з Польщі до Німеччини в основному буде залежати від стану німецької
економіки, а також від форми імплементаційних положень Закону, який запроваджує
в Німеччині нові правила працевлаштування кваліфікованих працівників поза межами
ЄС, вважає доктор Р. Вишинський з Департаменту економічного аналізу НБП. Він
додав, що це не повинно бути проблемою, адже імміграція тих українців, які вже
перебувають у Польщі, набуває більш осілого характеру, вони все частіше привозять
сюди сім’ї, вони все частіше сплачують внески на соціальне страхування.
NBP: W cztery lata liczba Ukraińców pracujących w Polsce może się zmniejszyć o 25
proc. = [NBP: За чотири роки кількість українців, які працюють у Польщі, може
зменшитися] // Wprost. – Posnan, 2019. – 18.08. (https://www.wprost.pl/firmy-irynki/10243113/nbp-w-cztery-lata-liczba-ukraincow-pracujacych-w-polsce-moze-sie-zmniejszyco-25-proc.html)

***
Україна потрапила в ТОП-5 країн з найшвидшим ростом ринку фрілансерів.
Про це, як пише Forbes, свідчить індекс Global Gig Economy від платіжної платформи
Payoneer. Список був складений на основі даних про понад 300 тисяч фрілансерів у
базі мережі Payoneer. Як пише видання, в Україні, був створений „особливий режим
5
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оподаткування для IT-аутсорсу і продуктових компаній, який позбавляє їх ПДВ. Крім
того, в Україні можна наймати фрілансерів без сплати податку на працевлаштування.
Також в Україні спрощено контроль обміну валют для такого роду компаній.
Pofeldt, Elaine. The Top 10 Fastest Growing Freelance Markets in The World = [Топ-10
найшвидше зростаючих ринків фрілансу у світі] / E. Pofeldt // Forbes. – New York, 2019. –
17.08.
(https://www.forbes.com/sites/elainepofeldt/2019/08/18/the-top-10-fastest-growingfreelance-markets-in-the-world/#6fbc9a8b733b)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Радник Д. Трампа з національної безпеки Дж. Болтон на брифінгу в Києві
заявив, що перша зустріч Президентів України і США В. Зеленського і Д. Трампа
може відбутися у Варшаві, де пройде церемонія з нагоди 80-річчя початку Другої
світової війни. За його словами, в найближчі дні українська та американська сторони
працюватимуть над організацією зустрічі В. Зеленського і Д. Трампа. Дж. Болтон не
розкрив ніяких інших деталей можливих переговорів лідерів України і США.
Первая встреча президентов Украины и США может состояться в Варшаве =
[Перша зустріч Президентів України і США може відбутися у Варшаві] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 29.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0829/c315199610230.html)

***
Україна рішуче засуджує і не визнає результатів президентських виборів в
окупованому грузинському регіоні Абхазії, йдеться в заяві МЗС України. Україна
розглядає їх як чергову провокаційну спробу Російської Федерації легітимізувати
проросійський сепаратистський режим на окупованій грузинській території. Київ в
черговий раз заявляє про підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в
рамках її міжнародно-визнаних кордонів. Українське зовнішньополітичне відомство
також закликає Росію до поваги і неухильного виконання норм і принципів
міжнародного права і перегляду рішення про визнання незалежності Абхазії і
Цхінвальського регіону.
МИД Украины: Киев не признает „фейковые выборы” в Абхазии = [МЗС України:
Київ не визнає „фейкові вибори” в Абхазії] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 25.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30128137.html)

***
Голова Європейської ради Д. Туск запропонував запросити Україну замість
Росії на наступний саміт G7. За словами Д. Туска, у Європи немає причин вважати,
що Росія встала на шлях ліберальної демократії та верховенства права. Д. Туск
заявив, що спробує переконати своїх співрозмовників запросити на наступний саміт
G7 Президента України В. Зеленського.
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Д. Туск предложил пригласить Украину на саммит G7 в 2020 году = [Д. Туск
запропонував запросити Україну на саміт G7 в 2020 році] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 25.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30127774.html)

***
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України К.
Волкер сказав, що США підтримують нинішній формат переговорів по ситуації в
Східній Україні, але будуть готові підключитися до них у разі потреби. Так він
прокоментував пропозицію Президента України В. Зеленського включити в
„нормандську групу” з переговорів, що складається з представників України, Росії,
Франції та Німеччини, ще й представників США і Великобританії. Проблемою цих
зустрічей, вважає спецпредставник США, є не формат, а політична воля Росії
провести в життя свої зобов’язання за Мінськими угодами.
К. Волкер: США поддерживают переговоры по ситуации в Восточной Украине =
[К. Волкер: США підтримують переговори по ситуації в Східній Україні] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 23.08. (https://www.obzor.lt/news/n52456.html)

***
Уряд Німеччини висловив незгоду з президентом США Д. Трампом, який
допустив можливість повернення Росії у „велику сімку”. РФ виключили з формату G7
після анексії Криму, яка суперечить міжнародному праву та дестабілізації сходу
України, і обидві ці обставини як і раніше існують, заявив офіційний представник
уряду ФРН Ш. Зайберт. „Тільки коли стан речей зміниться, можна вести переговори
про посилення участі Росії”, – підкреслив Ш. Зайберт.
Германия выступила против возвращения РФ в большую семерку = [Німеччина
виступила проти повернення РФ у велику сімку] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 22.08.
(https://www.obzor.lt/news/n52378.html)

***
Президент України В. Зеленський висунув умови повернення Росії в клуб країн
„вісімки”, звідки та була виключена після анексії Криму в 2014 році. Перш ніж
розширювати формат G7 до G8, Росія повинна повернути Україні Крим, звільнити
українських політв’язнів і моряків і припинити бойові дії на Донбасі, написав він на
своїй сторінці в Facebook. Президент констатував, що з березня 2014 року, після
припинення участі Росії в G8, нічого не змінилося. „Український Крим як і раніше
окупований, український Донбас досі страждає від війни”, – нагадав В. Зеленський.
В. Зеленский выдвинул условия возвращения России в G8 = [В. Зеленський висунув
умови повернення Росії в G8] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 22.08.
(https://rus.postimees.ee/6759164/zelenskiy-vydvinul-usloviya-vozvrashcheniya-rossii-v-g8)

***
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Міністр закордонних справ Г. Маас вирушив у Москву, де зустрінеться з
головою МЗС РФ С. Лавровим. І це буде вже п’ята їхня зустріч за цей рік. Перед
відльотом німецький дипломат закликав Росію зайняти „більш конструктивну
позицію” у переговорах про мир на сході України. За словами Г. Мааса, всі сторони
повинні продемонструвати готовність вести діалог і діяти. Видання нагадує, що
Збройні сили України ведуть війну проти проросійських сил на Донбасі вже п’ять
років. Всі дипломатичні процеси щодо врегулювання ситуації зайшли в глухий кут.
Але після інавгурації Президента В. Зеленського відбулися певні зрушення.
Heiko Maas: Außenminister fordert Russland zu Dialog mit Ukraine auf = [Г. Маас:
Міністр закордонних справ закликає Росію до діалогу з Україною] // Die Zeit. – Berlin,
2019. – 21.08. (https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/heiko-maas-moskau-russlandukraine-konflikt-aussenminister)

***
Через кілька місяців після скасування поїздки в Україну на тлі звинувачень у
змішанні партійної політики з дипломатією США, особистий адвокат Д. Трампа Р.
Джуліані відновив свій тиск на український уряд, вимагаючи відкрити розслідування
проти політичних опонентів його боса. Впродовж останніх кількох тижнів він
проводив телефонні розмови й навіть особисто зустрічався у Мадриді з
представником нового Президента України, заохочуючи його Офіс почати два
розслідування, які цікавлять Д. Трампа. Це перше і потенційно важливе випробування
для В. Зеленського і його молодого уряду, пише New York Times. Відносини з США
дуже важливі для України. Її армія була посилена американською військовою
допомогою. Зокрема, американські солдати тренують українських колег. І в Києві
хочуть, щоб ця підготовка продовжувалася. В. Зеленський також добивається більшої
дипломатичної підтримки з боку США на мирних переговорах. Поведінка Р. Джуліані
погіршує двосторонні відносини, – сказали New York Times два чиновники
американського уряду на умовах анонімності. Вони звинуватили адвоката президента
США в тому, що його зусилля ускладнюють роботу над організацією візиту В.
Зеленського у Білий дім.
Vogel, Kenneth. Giuliani Renews Push for Ukraine to Investigate Trump’s Political
Opponents = [Р. Джуліані відновлює спроби розслідувати апрву в Україні про політичних
супротивників Д. Трампа] / K. P. Vogel, A. E. Kramer // The New York Times. – New York,
2019.
–
21.08.
(https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/giulianiukraine.html?searchResultPosition=5)

***
Б. Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, прилетів до Києва і зустрівся з В.
Зеленським. Це був перший візит ізраїльського лідера за останні 20 років. Перед
своєю поїздкою він заявляв, що може стати посередником між Україною та
Російською Федерацією, адже має хороші стосунки з В. Путіним. На спільному
брифінгу після зустрічі керівників країн В. Зеленський закликав свого гостя визнати
Голодомор актом геноциду українського народу. Він також заявив, що Україна
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планує перейняти ізраїльський досвід в оборонній сфері. Президент висловив надію,
що Ізраїль незабаром ратифікує угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) із Україною.
Клен, Євген. Відвідини України прем’єр-міністром Ізраїлю / Є. Клен // Міст. – New
York, 2019. – 21.08. (http://meest-online.com/ukraine/events/vidvidyny-ukrajiny-premjerministrom-izrajilyu/)

***
Обережний оптимізм висловив В. Путін на зустрічі з французьким колегою Е.
Макроном з приводу врегулювання конфлікту в Україні. За словами В. Путіна, такий
настрій вселяють його останні контакти з новообраним Президентом України.
Французький лідер також висловив надію на те, що обрання В. Зеленського дозволить
відкрити новий етап і новий простір для переговорів. Таким чином, два учасники
„нормандського формату”, Росія і Франція, фіксують нове вікно можливостей по
мирному врегулюванню ситуації в Україні. На думку автора статті, це пов’язано з
тим, що вперше в історії склалося президентська більшість в Раді. А це означає, що В.
Зеленський з підтримкою депутатів може реально здійснити імплементацію закону
про особливий статус Донбасу. Довгий час ситуація перебуває в глухому куті, і тільки
завдяки Мінську-2 вдається уникнути великого кровопролиття.
Романова, Нина. Россия и Франция видят окно возможностей для мирного
урегулирования конфликта в Украине = [Росія і Франція бачать вікно можливостей для
мирного врегулювання конфлікту в Україні] / Н. Романова // Беларусь сегодня. – Минск,
2019. – 21.08. (https://www.sb.by/articles/v-parizhe-otkryli-okno-vozmozhnostey-dlya-kieva.html)

***
Франція, як і раніше, вважає досягнення прогресу у врегулюванні конфлікту на
сході України ключовою умовою запрошення Росії до співпраці в рамках „Великої
сімки”. Про це агентству Reuters повідомило високопоставлене джерело у
французькій дипломатії, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що президент Франції
Е. Макрон домовився з президентом США Д. Трампом про запрошення Росії на саміт
G7 в майбутньому році. За словами джерела, останній розвиток подій навколо
України дає обережні приводи для оптимізму. Представник МЗС Росії М. Захарова,
коментуючи повідомлення, заявила, що в Москві чекають формальних пропозицій з
боку країн G7 про формат співпраці. Сам В. Путін раніше говорив, що G8 зараз не
існує, і тому обговорювати участь в Росії в ній не має сенсу.
Франция: Возвращение России на саммиты „Большой семерки” зависит от
Украины = [Франція: Повернення Росії на саміти „Великої сімки” залежить від України]
// Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 21.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30121363.html)

***
В розпал запеклого передвиборчого змагання й суперечки з американськими
демократами прем’єр-міністр Ізраїлю Б. Нетаньягу здійснив поїздку в Україну. Він
просто переніс передвиборчу гонку в Київ. Логіку цього візиту не важко зрозуміти, –
пише Bloomberg. В Ізраїлі живе майже мільйон російськомовних людей. І це досить
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велика кількість з точки зору виборів. Ізраїльський прем’єр став першим іноземним
лідером, якого український Президент прийняв у Києві. Успіх посилює імідж В.
Зеленського в ролі серйозного державника й посилає сигнал всім євреям у світі, що
режим в Києві дружній. Чи принесе це якусь довгострокову вигоду, поки не відомо.
Його візит в Київ менш ніж за місяць до виборів демонструє, що кожен голос зараз
важливий.
Chafets, Zev. Benjamin Netanyahu’s Election Bid Runs Through Kyiv = [Виборча
заявка Б. Нетаньягу проходить через Київ] / Z. Chafets // Bloomberg. – New-York, 2019. –
20.08.
(https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-20/benjamin-netanyahu-flies-toukraine-looking-for-votes-at-home?srnd=premium-europe)

***
Е. Макрон зустрінеться з В. Путіним напередодні саміту G7. Речник Кремля Д.
Пєсков заявив, що В. Путін обговорить з Е. Макроном перспективи роботи над
форматом „Нормандська четвірка”. О. Баунов, старший співробітник московського
центру „Карнегі”, заявив, що Е. Макрон шукатиме способів реанімації Мінської угоди
про припинення вогню 2015 року, тому основним питанням буде відродження
Мінських домовленостей.
Macron to meet Putin ahead of G7 summit = [Е. Макрон зустрінеться з В. Путіним
напередодні
саміту
G7]
//
China
Daily.
–
Beijing,
2019.
–
19.08.
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201908/21/WS5d5c9694a310cf3e35566f21.html)

***
Прем’єр-міністр Ізраїлю Б. Нетаньяху під час відвідин України, побував разом
з Президентом України В. Зеленським у меморіалі Бабин Яр. Б. Нетаньягу заявив, що
необхідно боротися, щоб трагедія Бабиного Яру не повторилася знову. Президент
України закликав Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду українського народу.
Биньямин Нетаньяху с Владимиром Зеленским посетили Бабий Яр = [Б.
Нетаньягу з В. Зеленським відвідали Бабин Яр] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. –
19.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30117971.html)

***
На зустрічі з президентом Росії президент Франції Е. Макрон заявив про
існування реальної можливості для встановлення миру в Україні після обрання
Президентом В. Зеленського. Президент Росії В. Путін висловив обережний оптимізм
відносного В. Зеленського. Е. Макрон висловив надію на можливість своєї участі в
чотиристоронній зустрічі разом з лідерами України, Росії і Німеччини (так званий
нормандський формат). За словами Е. Макрона, така зустріч могла б відбутися через
кілька тижнів, щоб спробувати завершити збройне протиборство на сході України.
Макрон напомнил Путину об обязательствах России = [Е. Макрон нагадав В.
Путіну про зобов’язання Росії] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 19.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30117969.html)
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***
Через 24 роки прем’єр Ізраїлю нарешті приїхав до Києва. Вперше в історії
України Президентом української держави обраний єврей, тому держава Ізраїль
визнав важливим підтримати такого Президента знаковим візитом з історичної
Батьківщини всіх євреїв світу. Ізраїль приймає величезну кількість українських
емігрантів і молоді на різні програми. У 2010 році скасовано візовий режим, в січні
2019 року підписано угоду про вільну торгівлю. В планах візиту безумовно
поглиблення прозорості кордонів та угоди про вільну торгівлю. Вічне питання
свободи еміграції євреїв до Ізраїлю – незмінне.
Максимов, Максим. Опасные связи. Странный визит премьер-министра Израиля
на Украину = [Небезпечні зв’язки. Дивний візит прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну] / М.
Максимов // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 19.08. (https://www.obzor.lt/news/n52307.html)

***
Після завершення переговорів прем’єр-міністра Ізраїлю Б. Нетаньягу з
Президентом України В. Зеленським лідери двох країн виступили перед
журналістами. Керівники Ізраїлю і України підкреслили важливість зміцнення і
розвитку двосторонніх відносин. В. Зеленський розповів, що обговорювалося питання
створення українського представництва в Єрусалимі. На даному етапі, за його
словами, мова йде про бюро з економічної та технологічної взаємодії. В. Зеленський
подякував своєму ізраїльському колезі за зусилля єврейської держави по збереженню
територіальної цілісності України і позицію проти російської анексії Криму. Він
також назвав Ізраїль головним партнером України на Близькому Сході і підкреслив
величезний потенціал для розвитку двосторонніх економічних відносин. Після
закінчення спільного брифінгу Б. Нетаньягу і В Зеленського посли двох країн
підписали кілька важливих угод, в тому числі про вивчення івриту в Україні і
української мови в Ізраїлі.
Пенсии и Голодомор: о чем говорили Нетаниягу и Зеленский в Киеве = [Пенсії та
Голодомор: про що говорили Б. Нетаньягу і В. Зеленський в Києві] // Вести. – Ришон-леЦион, 2019. – 19.08. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5571678,00.html)

***
У Києві пройшли переговори прем’єр-міністра Ізраїлю Б. Нетаньягу з
Президентом України В. Зеленським. Головні теми переговорів – домовленості про
вільну торгівлю, пенсійна угода між державами і можливе посередництво Ізраїлю в
переговорах між Україною і Росією. Президент України підписав закон про
ратифікацію угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Очікується, що ізраїльська
сторона ратифікує договір після виборів в парламент. В. Зеленський після зустрічі
подякував Б. Нетаньягу за підтримку територіальної цілісності України, зазначивши,
що Україні є чому повчитися у Ізраїлю в питаннях безпеки і оборони.
Премьер-министр Израиля и президент Украины провели переговоры в Киеве =
[Прем’єр-міністр Ізраїлю і Президент України провели переговори в Києві] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 19.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30117530.html)
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***
Голова Верховної Ради України А. Парубій прибуде в Литву зі своїм останнім
візитом. Він візьме участь в конференції президента В. Адамкуса з питань зовнішньої
політики і безпеки, а також зустрінеться зі спікером сейму Литви В. Пранцкетісом.
Лідери литовського і українського парламентів обговорять, як забезпечити
спадкоємність в двосторонніх відносинах, як Київ може і надалі заручитися
підтримкою Європейського Союзу в процесі реформ. Литва надала Україні
гуманітарну допомогу, зброю на мільйони євро і є одним з найактивніших донорів
країни в міжнародному співтоваристві.
Спикер украинского парламента прибывает проститься с Литвой = [Спікер
українського парламенту прибуває попрощатися з Литвою] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
19.08. (https://www.obzor.lt/news/n52297.html)

***
Голова Оболонської єврейської громади в Києві, рабин Ш. Гопін сказав, що
українські євреї побоюються, якщо В. Зеленський зазнає невдачі, це призведе до
зростання антисемітизму в країні. Він також закликав усіх євреїв, в тому числі і в
Ізраїлі, молитися за те, щоб у „єврейського Президента” все вийшло. У свою чергу,
російський політолог В. Корнілов стверджує, що в Ізраїлі також зацікавлені в тому,
щоб правління Президента України В. Зеленського не виявилося невдалим. Україна є
єдиною країною за межами Ізраїлю, де і президент, і прем’єр-міністр є євреями, –
нагадав експерт. На думку В. Корнілова, візит Б. Нетаньягу – перший за всі роки його
перебування при владі – як раз і покликаний зміцнити позиції українського
Президента.
Израильтян призвали молиться за успехи Владимира Зеленского. Параллельно в
России нашли необычное объяснение визита Нетаниягу в Киев = [Ізраїльтян закликали
молитися за успіхи В. Зеленського. Паралельно в Росії знайшли незвичайне пояснення
візиту Нетаьягу до Києва] // Вести. – Ришон-ле-Цион, 2019. – 18.08.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5570535,00.html)

***
Прем’єр-міністр Ізраїлю Б. Нетаньягу перед офіційним візитом в Україну
виступив із заявою для преси, де, зокрема сказав, що вирушає з важливим візитом в
Україну на запрошення недавно обраного Президента В. Зеленського. В Ізраїлі
живуть тисячі вихідців з Ізраїлю, які виступають сполучною ланкою між країнами.
Зв’язок між Україною та Ізраїлем постійно зміцнюється. На порядку переговори з
Президентом України про угоду про зону вільної торгівлі, робота над яким
знаходиться у фінальній стадії, питання про пенсійну угоду та інші важливі питання,
вирішення яких зміцнить зв’язок між нашими країнами, – розповів про план візиту
глава ізраїльського уряду.
Нетаниягу рассказал, зачем он едет в Украину = [б. Нетаньягу розповів, навіщо
він
їде
в
Україну]
//
Вести.
–
Ришон-ле-Цион,
2019.
–
18.08.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5571233,00.html)
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***
Б. Нетаньягу їде до В. Зеленського, щоб домовитися про перенесення
українського посольства в Єрусалим. Так оцінює мету офіційного візиту ізраїльського
прем’єра в Україну палестинське Агентство новин MAAN. Серед інших цілей появи
Б. Нетаньягу в Києві MAAN виділяє залучення російськомовних виборців до Лікуду.
У зв’язку з цим пояснюється, що Б. Нетаньягу бореться з А. Ліберманом за російські
голоси, а візит до Києва може стати привабливим для деякої частини репатріантів –
особливо якщо лідер Лікуду домовиться про пенсії для них.
Палестинцев озаботила встреча „двух главных евреев” в Киеве. Почему визит
Нетаниягу в Украину попал в фокус внимания палестинской прессы = [Палестинців
стурбувала зустріч „двох головних євреїв” в Києві. Чому візит Нетаньягу в Україну
потрапив у фокус уваги палестинської преси] // Вести. – Ришон-ле-Цион, 2019. – 18.08.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5570972,00.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
В Україні почала роботу місія Євросоюзу по оцінці українського цифрового
ринку, яка повинна допомогти Україні інтегруватися в єдиний цифровий ринок ЄС.
Експерти місії проведуть аналіз чинного законодавства України в сфері електронних
комунікацій, електронної комерції, радіочастотного ресурсу та електронної
ідентифікації. ЄС вперше використовує безпрецедентний підхід до двостороннього
співробітництва, метою якого є поглиблена секторальна інтеграція з Україною в
цифровій сфері і взаємне відкриття ринків завдяки синхронному руху з країнамичленами ЄС.
В Украине начала работу миссия ЕС по оценке украинского цифрового рынка = [В
Україні розпочала роботу місія ЄС з оцінки українського цифрового ринку] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 21.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0822/c315199608198.html)

НАТО
У Львівській області України пройдуть українсько-американські військові
навчання із залученням багатонаціонального контингенту „Репід Трайдент – 2019”
(„Швидкий тризуб – 2019”). В „Репід Трайдент – 2019” будуть задіяні близько 3,7 тис.
військовослужбовців з 14 країн НАТО і партнерів блоку. Основними завданнями
майбутніх навчань стануть обмін досвідом та підвищення рівня сумісності Збройних
сил України з військовими формуваннями держав-членів Північноатлантичного
альянсу.
В сентябре в Украине пройдут многонациональные учения „Репид Трайдент –
2019” = [У вересні в Україні пройдуть багатонаціональні навчання „Репід Трайдент –
2019”]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
28.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0829/c31519-9610237.html)

13

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 31 серпня 2019 р.

***
В Україні 40,9% громадян вважають, що вступ до НАТО буде найкращим
варіантом гарантування безпеки країни, а 35,9% вважають, що безпечніше буде
знаходитися поза блоком, свідчить опитування, проведене фондом „Демократичні
ініціативи” ім. І. Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення України проведено в
серпні 2019 року. Було опитано 2040 респондентів старше 18 років. Опитування
проводилося в 103 населених пунктах у всіх областях України. Статистична похибка
не перевищує 2,3%.
Опрос: мнения украинцев по поводу целесообразности вступления в НАТО
разделились = [Опитування: думки українців щодо доцільності вступу в НАТО
розділилися]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
22.08.
(https://rus.postimees.ee/6759391/opros-mneniya-ukraincev-po-povodu-celesoobraznostivstupleniya-v-nato-razdelilis)

***
Сполучені Штати схвалюють ідею надати Україні членство в НАТО. Про це в
опублікованому інтерв’ю „Європейської правди” заявив тимчасовий повірений у
справах США в Україні В. Тейлор. „Що стосується підтримки з нашого боку, то у
мене відповідь проста. Є політика Сполучених Штатів, яку підтримую і я, і Білий дім,
і Міністерство оборони: США вважають, що Україна може претендувати на членство
в НАТО, і ми з радістю вітатимемо заявку України щодо членства”, – сказав керівник
посольства. Він також запевнив, що, „поки Україна готується до цього кроку”, США
прагнуть допомогти їй міняти, реформувати і посилювати Збройні сили. „Немає
нічого кращого, ніж продовжувати те, що ви [Україна] робите зараз. Я говорю про
військову реформу, про спільні навчання, про перехід на натівські стандарти
озброєння”, – підкреслив В. Тейлор.
Велиев, Р. США продолжают толкать Киев и Тбилиси в НАТО = [США
продовжують штовхати Київ і Тбілісі в НАТО] / Р. Велиев // Новое время. – Ереван, 2019.
– 16.08. (https://www.novoye-vremya.com/posts/ssha-prodolzhayut-tolkat-kiev-i-tbilisi-v-nato2019-08-15-204454)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Президент України підписав указ, у якому відбувається спрощення набуття
громадянства росіянам, котрі зазнають політичних переслідувань в РФ. Про це
йдеться в Указі №594 глави держави опублікованому на офіційному сайті
Президента. Згідно з Указом, рішення ухвалене „з метою забезпечення захисту прав і
свобод людини і громадянина”. Також зазначається, що для отримання громадянства
України іноземці повинні будуть відмовитися від того, яке у них є. Крім того,
росіяни, котрих переслідують через політичні мотиви, повинні надати
підтверджувальний документ про це.
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В. Зеленський спростив набуття громадянства росіянам // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 21.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20890/group/6)

***
З невеликими відхиленнями, в залежності від часу проведення опитування,
цифра 59% відображає рейтинг В. Путіна серед українців з моменту його приходу до
влади в 2000-му і до 2014 року, коли сталася анексія Криму та почалися збройні дії на
Донбасі. Цей рейтинг залишався стабільним більше десятиліття. Чому українці, так
любили Путіна, що не розглянули в президенті Росії свого головного ворога ще до
того, як це стало очевидним? І чи можна було це зробити, аналізуючи, як складалися
відносини двох країн з моменту здобуття Україною незалежності? Про це розповідає
професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду
„Демократичні ініціативи”. О. Гарань. Події, що послідували за Евромайданом –
поклали край високим рейтингам В. Путіна в українському суспільстві. Після анексії
Криму та війни на Донбасі негативно до В. Путіна стали ставитися понад 70%
громадян України. Однак до росіян українці ставляться краще, хоча, за словами
соціолога М. Міщенка, і до них ставлення в українців тепер більш насторожене.
От любви до ненависти – один шаг. Украина и Путин = [Від любові до ненависті
один крок. Україна і В. Путін] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 20.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30119672.html)

***
Ш. Уокер в статті для The Guardian пише, що британська дослідницька група
Forensic Architecture зібрала докази участі російських військових у боях під
Іловайськом в Донецькій області України в серпні 2014 року. Аналітики виявили
безліч супутникових знімків з російськими збройними автоколонами на території
України. Також було виявлено присутність танків Т-72Б3, які, як зазначається, на той
момент використовували тільки Збройні сили Росії. Ці докази будуть долучені до
справи, яка буде розглядатися Європейським судом з прав людини.
Walker, Shaun. New evidence emerges of Russian role in Ukraine conflict =
[З’являються нові докази ролі Росії в конфлікті в Україні] / S. Walker // The Guardian. –
London, 2019. – 18.08. (https://www.theguardian.com/world/2019/aug/18/new-video-evidence-ofrussian-tanks-in-ukraine-european-court-human-rights)

***
Президент Росії В. Путін поширив дію указу про спрощене отримання
російського громадянства для всіх жителів Донецької і Луганської областей України,
а не тільки на тих, хто проживає на територіях, підконтрольних проросійським
збройним формуванням ЛНР і ДНР. Про це йдеться в документі, опублікованому на
офіційному порталі правової інформації, передає Newsru. За інформацією
Міноборони України, в Луганській області під контролем українських військ
знаходиться велика частина міст, в Донецькій області – трохи більше половини.
Влада України раніше розкритикувала указ В. Путіна про спрощене громадянство.
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Київ також відмовився визнавати російські паспорти жителів Донбасу і подумує
позбавити їх пенсії.
Путин расширил действие указа о выдаче паспортов жителям Украины = [В.
Путін розширив дію указу про видачу паспортів жителям України] // День за днем. –
Таллинн, 2019. – 17.08. (https://rus.postimees.ee/6732435/putin-rasshiril-deystvie-ukaza-ovydache-pasportov-zhitelyam-ukrainy)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Китайські компанії Skyrizon і Xinwei Group придбали понад 50% акцій
української кампанії „Мотор Січ”. „Мотор Січ” – підприємство в Запоріжжі, що
займається розробкою, виробництвом, ремонтом і обслуговуванням газотурбінних
двигунів для літаків і вертольотів, а також промислових газотурбінних установок.
Продукція експлуатується на літаках і вертольотах в 120 країнах.
Китайские компании купили большинство акций украинской Мотор Сич =
[Китайські компанії купили більшість акцій української Мотор Січ] // Обзор. – Вильнюс,
2019. – 26.08. (https://www.obzor.lt/news/n52484.html)

***
За підсумками першого півріччя 2019-го Китай вийшов на перше місце серед
торговельних партнерів України. Товарообіг з ним сягнув 5,5 млрд дол., тоді як із
Росією становить 5,4 млрд дол. При цьому динаміка останніх років свідчить про те,
що надалі першість Піднебесної ставатиме лише виразнішою. Хоча стрімке зростання
торгівлі з КНР притаманне багатьом країнам світу та Європи зокрема, все ж таки, її
частка в нашій зовнішній торгівлі вже значно вища, ніж у сусідніх Польщі, Білорусі,
Молдові. Значно більша вона хіба що в Росії, де Китай з великим відривом від інших
країн також є найбільшим торговельним партнером.
Крамар, Олександр. Україна-Китай. Колоніальний дисбаланс / О. Крамар // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.08. (https://www.chasipodii.net/article/23351/)

***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман на зустрічі зі своїм ізраїльським колегою
Б. Нетаньягу заявив, що Україна і Ізраїль мають великий потенціал для нарощування
співпраці в торговельній та інвестиційній сферах. На думку В. Гройсмана, важливим
фактором, що сприяє зміцненню торгової та інвестиційної взаємодії між Україною і
Ізраїлем, стане відкриття зони вільної торгівлі. На зустрічі з представниками
українських Hіgh-tech компаній, на якій також був присутній Б. Нетаньягу, В.
Гройсман закликав українських бізнесменів нарощувати торгівлю з Ізраїлем і
розвивати двостороннє співробітництво в таких перспективних галузях, як
виробництво агропродукції, машинобудування та інновації.
Торгово-инвестиционное сотрудничество Украины и Израиля имеет большой
потенциал – В. Гройсман = [Торгово-інвестиційне співробітництво України та Ізраїлю
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має великий потенціал – В. Гройсман] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 20.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0821/c31519-9607798.html)

***
Першим спільним проектом держкомпанії „Укрспецекспорт” і турецької
компанії Baykar Defence стане ударний безпілотний літальний апарат нового
покоління „Акінджі”, повідомила прес-служба держконцерну „Укроборонпром”,
передає РІА Новини. За даними прес-служби, цей БПЛА відноситься до нового
„важкого” класу безпілотників, він оснащений двома двигунами українського
виробництва, які забезпечують політ на висоті більше 12 км., а також має розмах крил
в 20 м., здатний підняти в повітря більше тонни озброєння і перебувати в польоті
добу. На озброєнні „Акінжі” – керовані ракети, звичайні і високоточні бомби.
Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения =
[Україна і Туреччина розробляють ударний безпілотник нового покоління] // Новое время.
– Ереван, 2019. – 20.08. (https://www.novoye-vremya.com/posts/ukraina-i-turtsiyarazrabatyvayut-udarnyy-bespilotnik-novogo-pokoleniyabr-nbsp-2019-08-20-124508)

***
Україна і Ізраїль домовилися розширити угоду про вільну торгівлю між двома
країнами і відкрити центри високотехнологічного розвитку. Про це повідомив
прем’єр-міністр Ізраїлю Б. Нетаньягу на брифінг після переговорів з Президентом
України В. Зеленським, передає УКРІНФОРМ з посиланням на ТАСС. Україна та
Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі на початку 2019 року. Верховна
Рада ратифікувала документ.
Украина и Израиль договорились о расширении зоны свободной торговли =
[Україна і Ізраїль домовилися про розширення зони вільної торгівлі] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 19.08. (https://armenpress.am/rus/news/985313.html)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Четверо чеських туристів вирушили в похід по Словаччині, заблукали і
випадково опинилися на українській території. Вони пройшли по ній всього 20 метрів
і були затримані. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Співробітники відомства помітили наближаються туристів через систему
відеоспостереження. Іноземцям довелося провести ніч в тюремній камері. За
незаконний перетин кордону їм загрожує депортація і штраф в розмірі до 12500 крон.
Чешские туристы заблудились и случайно нарушили украинскую границу =
[Чеські туристи заблукали і випадково порушили український кордон] // Информ Прага. –
Прага, 2019. – 21.08. (http://gazeta.cz/article/14467-cheshskie-turisty-zabludilis-i-sluchaynonarushili-ukrainskuyu-granitsu)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
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Президент України В. Зеленський у своїй промові під час інавгурації нарахував
усіх українців у світі близько 65 мільйонів, і хоча сама цифра, може, трохи
перебільшена, та незаперечним є той факт, чи буде нас 50 мільйонів, чи 65 мільйонів
– це досить велика родина, українська діаспора. Багато держав, наприклад, Польща
діють дуже активно у плані матеріальної допомоги. Україна, як держава чи її влада,
здебільшого, допомагає своїй діаспорі тільки освітніми підручниками, наданням
можливостей користування дипломатичними місіями тощо. Що Україна та її народ
дав свої діаспорі? Відповідь – дуже багато. Вона змінила наше життя. Ми живемо не
тільки буденними власними побутовими справами, але думкою постійно линемо за
океан. Ми знайшли нових друзів, маємо нових співробітників, навіть, здається,
розмовляємо частіше українською і частину свого життя перебуваємо на землі не
тільки наших батьків, але і рідній нашій Україні.
Лозинський, Аскольд. Що Україна дала своїй діаспорі? / А. Лозинський // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.08. ( https://www.chasipodii.net/article/23343/)

РЕФОРМИ
Старший науковий співробітник Atlantic Council А. Аслунд в статті пише, що
Президент України В. Зеленський і його головні радники дали чітко зрозуміти, що
вони хочуть провести ключові реформи дуже швидко. Захід, на думку автора, не
повинен висловлювати сумніви щодо швидкості реформ у важливих галузях. Він не
повинен закликати до відтермінування змін, як це було в минулому. Зараз Києву
потрібно зосередитися на основах держави. Вірогідно, це найбільший шанс для
України з усіх, які були в неї до цього часу. Захід повинен зробити все можливе, щоб
допомогти. Якщо Україна успішно проведе реформи восени, тоді вже взимку в фокусі
повинне опинитися інвестування. Україні потрібні великі вливання як в приватний,
так і в державний сектор.
Åslund, Anders. The West Needs to Act Fast to Help Ukraine = [Захід повинен діяти
швидко, щоб допомогти Україні] / A. Åslund // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 19.08.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-west-needs-to-act-fast-to-help-ukraine)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Міністр фінансів О. Макарова повідомила, що уряд України схвалив залучення
кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку в розмірі 52 млн євро для
найбільшого газодобувного підприємства країни „Укргазвидобування”. Вона
пояснила, що зазначені кошти будуть спрямовані на покупку десяти верстатів
капітального ремонту свердловин та модернізацію турбін. Це дозволить
„Укргазвидобуванню” наростити видобуток газу.
Крупнейшая газодобывающая компания Украины получит от ЕБРР кредит в 52
млн евро = [Найбільша газовидобувна компанія України отримає від ЄБРР кредит в 52
млн
євро]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
22.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0823/c31519-9608766.html)
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***
Американський бізнесмен С. Кислін, колишній радник мера Нью-Йорка Р.
Джуліані, розповів, що за допомогою різних шахрайських схем П. Порошенко за час
свого президентства вивів з країни близько 8 мільярдів доларів. Причому близько
700-800 мільйонів доларів, за інформацією С. Кисліна, – через держкомпанію
„Центренерго”. В інтерв’ю українському виданню „Країна”, на яке посилається РБК,
С. Кислін розповів, що в США відкрито кілька кримінальних справ, одна з яких якраз
стосується можливого виведення за кордон коштів траншу Києву від Міжнародного
валютного фонду в розмірі мільярда доларів.
Американский миллиардер обвинил П. Порошенко в выводе с Украины 8 млрд
долларов = [Американський мільярдер звинуватив П. Порошенка у вивидені з України 8
млрд
доларів]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
17.08.
(https://rus.postimees.ee/6755954/amerikanskiy-milliarder-obvinil-poroshenko-v-vyvode-sukrainy-8-mlrd-dollarov)

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації через електронну платформу
„ProZorro.Продажі”, запущені в серпні минулого року, принесли Україні понад 1,48
млрд гривень /58,8 млн доларів/. За офіційними даними, за минулий рік на цій
платформі в цілому відбулося тисяча сто сорок два успішних аукціони, на яких було
виставлено 2812 різних об’єктів малої приватизації. Стартова ціна в середньому
підвищувалася майже на 60%.
Малая приватизация за год принесла Украине 1,48 млрд гривен = [Мала
приватизація за рік принесла Україні 1,48 млрд гривень] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 20.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0821/c31519-9607791.html)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Сварячись з Данією через невдалу спробу покупки Гренландії, Д. Трамп діє в
інтересах Росії, пише німецька газета Die Welt. За словами журналіста видання Д.
Ветцеля, добробут і безпека України значною мірою залежать від того, наскільки
довго данцям вдаватиметься перешкоджати будівництву „Північного потоку – 2”. З
вересня Москва і Київ повинні вести переговори з приводу нової угоди про транзит
російського газу. Мова йде про мільярди для українського державного бюджету – це
гроші, які мають важливе значення для стабільності і міцності російського
противника, пояснює видання. На думку автора, це вже в достатній мірі визначає
зацікавленість США в тому, щоб якомога активніше затягувати будівництво
російського газопроводу. Той факт, що американці хочуть самі постачати в Європу
свій зріджений газ, тільки підсилює опір проекту „Північний потік – 2”. Крім того, в
данському суспільстві і політичних колах глибоко вкоренилася ідея солідарності з
Україною, підкреслює німецька газета.
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Welt: ссорясь с Данией из-за Гренландии, Д. Трамп играет на руку России = [Welt:
сварячись з Данією через Гренландію, Д. Трамп грає на руку Росії] // Обзор. – Вильнюс,
2019. – 26.08. (https://www.obzor.lt/news/n52475.html)

***
Міжнародні експерти вважають, що Катар найближчим часом не зможе
поставляти газ в Україну. За їх словами, поки Катар нарощує потужності з
виробництва СПГ, Україні слід купувати газ у російської компанії „Газпром”.
Експерти відзначили, що основний експорт СПГ з Катару йде в АзіатськоТихоокеанський регіон. Фахівці підкреслили, що українській державі слід налагодити
відносини з „Газпромом”, щоб той продовжив поставляти газ в ЄС по газопроводу
через Україну.
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у „Газпрома” вместо Катара =
[Експерти порадили Україні закуповувати газ у „Газпрому” замість Катару] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 23.08. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/08/23/ekspertyposovetovali-ukraine-zakupatj-gaz-u-gazproma-vmesto-katara)

***
В статті для Atlantic Council доктор А. Сабадус пише, що основні ЗМІ
зосередилися на завершенні побудови двох російських газопроводів: „Північного
потоку – 2” і „Турецького потоку”. Однак, поза увагою лишаються зміни в Південносхідній Європі, які можуть кинути виклик регіональному домінуванню і
геополітичному тиску Москви. Ці зміни можуть допомогти встановити двосторонній
північно-південний коридор, який буде сполучати Грецію, Туреччину й Україну через
Трансбалканський трубопровід. Автор додає, що цей коридор десятиліттями був
головною артерією для поставок газу з Росії в Болгарію, Грецію, Північну Македонію
й Туреччину через Україну, Молдову і Румунію. Однак довгостроковий контракт на
транзит газу між українським „Нафтогазом” і російським „Газпромом” добігає кінця.
А Москва намагається скерувати експорт енергоносіїв через першу і другу гілку
„Турецького потоку” – абсолютно новий транспортний маршрут через Чорне море.
Тож Трансбалканський трубопровід скоро стане порожнім.
Sabadus, Aura. Rare Opportunity Opens for US LNG to Reach Greece-Turkey-Ukraine
Gas Corridor = [Рідкісна можливість для СПГ США вийти на газовий коридор ГреціяТуреччина-Україна] / A. Sabadus // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 22.08.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/rare-opportunity-opens-for-us-lng-to-reachgreece-turkey-ukraine-gas-corridor)

***
Як зазначає директор Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту
енергетичних досліджень РАН В. Кулагін, Молдова одна з тих країн, яка може
найбільшою мірою постраждати, якщо транзит через Україну буде припинений. Поки
у країни немає ні підземних сховищ, ні альтернативних джерел отримання газу, що
робить її „заручником” України при отриманні газу з Росії. Поки ситуація не
визначена і Молдові слід поговорити з Києвом, щоб переконати уряд України
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погодитися хоч на якісь обсяги прокачування на певних умовах. Та й у Києві теж
зацікавлені, щоб через Україну йшли якісь обсяги газу, питання тільки в умовах цих
поставок, – резюмує експерт.
Молдова подтолкнет Украину к транзитному контракту с Россией на новых
условиях = [Молдова підштовхне Україну до транзитного контракту з Росією на нових
умовах]
//
Молдавские
ведомости.
–
Кишинев,
2019.
–
19.08.
(http://www.vedomosti.md/news/moldova-podtolknet-ukrainu-k-tranzitnomu-kontraktu-s-rossiej)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Оператор всіх АЕС України держпідприємство „Енергоатом” має намір
налагодити співпрацю з канадською компанією „Cameco”, яка є одним з найбільших
світових постачальників уранового концентрату і виробником ядерного палива.
„Енергоатом” і „Cameco” підписали в Канаді меморандум про взаєморозуміння в
ядерно-енергетичній сфері. Згідно з цим документом, сторони розглянуть можливості
розвитку співробітництва в поставках і виробництві за технологіями „Cameco”
уранової продукції і ядерного палива.
Оператор АЭС Украины хочет наладить сотрудничество с канадским
производителем урана и ядерного топлива = [Оператор АЕС України хоче налагодити
співпрацю з канадським виробником урану і ядерного палива] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 22.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0823/c31519-9608761.html)

***
Колишній український Президент Л. Кравчук в розмові з „24 каналом” назвав
причину відмови країни від ядерних арсеналів. За його словами, вся справа в тиску
Вашингтона. „Нас поставили прямо перед вибором – або ми складаємо ядерну зброю,
або на нас буде економічний тиск, в тому числі і застосують санкції”, – пояснив
перший лідер незалежної України. Україна була третя в світі за потужністю ядерної
зброї. 165 балістичних комплексів, за словами Л. Кравчука, були націлені на США.
„Управління в Москві, а ракети стояли у нас”, – сказав політик. Він зазначив, що
існували побоювання того, що хто-небудь „натисне кнопку і випустить ракету”, яка
вразить ціль в США.
Л. Кравчук: Украина отказалась от ядерного оружия из-за санкций США = [Л.
Кравчук: Україна відмовилася від ядерної зброї через санкції США] // Новое время. –
Ереван, 2019. – 21.08. (https://www.novoye-vremya.com/posts/kravchuk-ukraina-otkazalas-otyadernogo-oruzhiya-iz-za-sanktsiy-sshabr-nbsp-2019-08-21-120606)

***
Представник Президента у Кабінеті Міністрів А. Герус заявив, що
Міністерство енергетики України видало наказ, яким один з енергоблоків
Хмельницької атомної електростанції фактично виводиться з енергосистеми України і
почне працювати виключно на експорт до Польщі. За його словами, передача
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енергоблоку в енергосистему Польщі відбувається під приводом реалізації проекту
„Енергетичний міст”, мета якого інтегрувати енергосистеми України та ЄС.
Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС – Герус = [Україна
передала Польщі один з блоків Хмельницької АЕС – Герус] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
19.08. (https://www.obzor.lt/news/n52279.html)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Керівник Офісу Президента Р. Рябошапка заявив, що В. Зеленський внесе в
парламент законопроект, який передбачає матеріальну винагороду до 10% від суми
хабара, для кожного громадянина України. Він розповів, що готуються проекти
законів, в яких буде розроблений спеціальний механізм, завдяки якому буде
працювати ця процедура. Р. Рябошапка зазначив, що даний закон буде гарантувати
захист прав людей, які допоможуть у викритті хабарників. Даний закон буде введений
в роботу в рамках боротьби з корупцією в Україні. У В. Зеленського розраховують на
те, що українці підтримають цю законодавчу ініціативу.
10% от суммы взятки: В. Зеленский обещал платить тем, кто сдаст
коррупционеров = [10% від суми хабара: В. Зеленський обіцяв платити тим, хто здасть
корупціонерів] // Minval.az. – Баку, 2019. – 21.08. (https://minval.az/news/123914410)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Заслужений лікар України, головний лікар санаторію „Червона Калина” М.
Сивий свідомо і цілеспрямовано йшов своїм шляхом і став хірургом і лікарем від
Бога. Зробив понад 1000 операцій, серед них і такі, коли хвилини і навіть секунди
вирішували долю хворого: жити чи покинути світ. Не один пацієнт завдячує йому
своїм другим народженням та підтримує з ним спілкування. Все життя пропрацював у
Рівненській області, пройшовши всі сходинки професійного росту від простого лікаря
до головного лікаря обласної лікарні, а згодом – завідувача обласним управлінням
охорони здоров’я. Рівненська обласна лікарня, яку очолював М. Сивий, була визнана
однією з найкращих серед обласних колишнього Союзу. І стала в свій час базою для
підвищення кваліфікації лікарів Світової організації охорони здоров’я (ВОЗ).
Останніх 25 років працює головним лікарем санаторію „Червона Калина”.
Корсун, Лідія. Секрети здоров’я та довголіття / Л. Корсун // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 21.08. (https://www.chasipodii.net/article/23354/)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
20% українців, які довгостроково працювали за кордоном, не планують їхати
туди на заробітки знову. Про це свідчать результати опитування на „OLX Робота”.
Головною причиною став психологічний тиск. Серед цієї категорії заробітчан
більшість працювала до цього в Польщі, Росії та Німеччині. Зараз заробітки за
кордоном непопулярні не лише серед тих, хто попрацював у іншій країні та оцінив
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після цього свій матеріальний стан як високий, а і серед респондентів, які вказали, що
ледве зводять кінці з кінцями.
20% українців, які довгостроково працювали за кордоном, не планують їхати туди
на
заробітки
знову
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
21.08.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20872/group/5)

***
Олексій із Торецька Донецької області побував на канікулах у Канаді у рамках
програми соціальної реабілітації для дітей, які пережили жахи війни. Про те, що
найбільше вразило хлопця у Канаді, він розповів „Голосу Америки”. Це вже другі
канадські літні канікули Олексія, під час яких він відвідав Ніагарський водоспад й
уже улюблений Вондерленд. Можливість провести канікули у США, Канаді чи одній
із європейських країн нещодавно відкрилася для українських дітей із зони бойових
дій завдяки програмі „Від родини до родини”. Це християнський проект соціальної
реабілітації дітей, які пережили жахи війни. Діти мають можливість пожити від
кількох тижнів до двох місяців у родинах за кордоном. З моменту заснування проекту
в Канаді побувала вже 1821 дитина.
Підліток із Донбасу поділився враженнями від Канади // Міст. – New York, 2019. –
21.08.
(http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/pidlitok-iz-donbasu-podilyvsyavrazhennyamy-vid-kanady/)

ІСТОРІЯ
В кінці серпня українському емігрантові, письменникові Ф. Мелешку
виповнилося б 130 років. Уже майже 50 років (з 1970-го) він покоїться на
українському цвинтарі св. Андрій у Савт Бавдн-Бруку, Нью Джерсі. Довгі десятиліття
імена тих, хто ставав на захист свого народу, були під забороною. І навіть досі спроби
розповісти про них не завжди зустрічають підтримку і схвалення на Херсонщині. Ф.
Мелешко родом із села Глодос на Херсонщині, яке свого часу не зазнало кріпацтва,
тож було своєрідним освітнім центром, що постачало вчительські кадри усій окрузі.
Ф. Мелешко прожив буремне, часто важке, сповнене злигоднів, але й успіхів та
перемог, життя. Але чи пам’ятають його у рідному селі? Ю. Ружин та М. Мохонько
розповіли, що‚ незважаючи на суворі заборони, ім’я його не було повністю стерте з
пам’яті односельців.
Орел, Світлана. Мелешко боровся за Україну / С. Орел // Свобода. – Parsippany, NJ,
2019.
–
23.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9c%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%83/)

***
Напередодні Дня Незалежності було досліджено традицію поєднання синього і
жовтого кольорів та символіку українського прапора. Історія українського прапора
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віддзеркалює всю історію Української державності – з прадавніх часів і до сьогодні.
Ритуальну символіку поєднання цих барв пов’язують ще з Великим переселенням
народів, яке відбувалося 3000 років до н. е. Починаючи з часів хрещення Русі, ці
кольори завжди були наявні на прапорах нашої держави різних сторіч. У тому
варіанті, як ми бачимо його зараз, український прапор було піднято у Львові в червні
1848 року.
Волинський, Олександр. 25 важливих фактів про український прапор / О.
Волинський // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23345/)

***
Науковці стверджують, що у Європи – українські гени! Дослідники
переконують, що найбільший генетичний вплив на північних європейців мали
переселенці саме з наших територій. На шведському телеканалі SVT стартував показ
документального фільму „Перші шведи”. В одній із серій археолог Д. Ліндстрем,
ведучий програми, вирішив зробити генетичний аналіз своєї ДНК. Виявилося, що
його генетичний набір значною мірою дублює геном людини, котра жила на території
Швеції 4,5 тис. років тому. Дослідники кажуть, що більша частина цієї генетичної
спадщини походить із України. Археогенетик М. Якобссон, котрий працює над
кадруванням генетичного матеріалу ранніх людей, розповів про переселенців із
території сучасної України, котрі перебралися на Скандинавський півострів 4,5 тис.
років тому, як про велику міграційну хвилю, що наклала свій відбиток на більшість
північних європейців.
Ковальська, Олена. Українські пращури Європи: ким були та чого навчили
європейців? / О. Ковальська // Міст. – New York, 2019. – 21.08. (http://meestonline.com/interview/ukrajinski-praschury-evropy-kym-buly-ta-choho-navchyly-jevropejtsiv/)

***
Маловідомий факт: у світі є лише два полководці, котрі не програли жодної
битви, всі походи закінчили успішно, захопили всі міста, які брали в осаду. Один із
них – це О. Македонський, неофіційно визнаний найкращим полководцем всіх часів і
народів. А другий – український козак І. Сірко, котрого запорожці обирали на посаду
кошового отамана рекордну кількість разів. І. Сірко мав феноменальний військовий
талант, за життя він провів 55 походів проти Османської імперії та 65 великих битв і
179 сутичок із ворогами, й у всіх здобув перемогу.
Лише два полководці в історії не програли жодної битви // Міст. – New York, 2019.
– 21.08. (http://meest-online.com/history/figure/lyshe-dva-polkovodtsi-v-istoriji-ne-prohralyzhodnoji-bytvy/)

***
Львівські історики-краєзнавці дослідили і оприлюднили історію перебування у
Львові Ф.-К. Моцарта – молодшого сина великого композитора В. А. Моцарта, теж
піаніста, диригента, композитора і педагога. Він народився в липні 1791 року у Відні.
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Батько помер, коли йому не було ще й року, однак він одержав блискуче музичне
виховання: його вчителями були А. Сальєрі та Я.-Н. Гуммель. Його перший
фортепіанний концерт був написаний у 1805 pоці, тобто у 14-літньому віці. Через три
роки він приїхав до Львова вчити музики двох доньок графа В. Баворовського в
містечку Підкамінь біля Рогатина. У 1809 ріці він прийняв пропозицію представника
австрійського цісаря Франца II фон Янішевського про навчання музики його дітей у
Бурштині, де прожив два роки. За цей час організував перший хоровий колектив,
ставив п’єси, давав концерти, на яких виконував батькові та перші власні музичні
твори.
Моцарт жив і грав у Львові // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 16.08.
(http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9c%d0%be%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b6%d0%b8%d0%b2-%d1%96-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d1%83%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%96/)

***
На розкішному галицькому Підгір’ї, що в Долинському районі ІваноФранківської області, на березі річки Свіча, лежить старовинне село Гошів. Згідно з
першою письмовою згадкою, селу 622 роки, але це – тільки частина його історії,
позаяк село має, щонайменше, 1000-літню історію. Найбільше село Гошів відоме як
релігійний та паломницький центр Бойківщини. Над селом височіє висока скеля, а на
її вершині розташований монастир та величавий храм, в якому на головному престолі
красується чудотворна ікона Божої Матері Гошівської.
Атаманюк, Юрій. Монастир на Ясній Горі / Ю. Атаманюк // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 21.08. (https://www.chasipodii.net/article/23362/)

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Міністерство закордонних справ Росії намагалося запобігти церемонії біля
меморіалу жертвам Голодомору під час офіційного візиту Б. Нетаньягу в Київ. Таку
інформацію публікує ізраїльське видання „Маарів” з посиланням на дипломатичні
джерела. Автор публікації А. Барські пише, що в Росії, дізнавшись про розклад візиту
Б. Нетаньягу, намагалися по власних каналах чинити тиск на ізраїльську сторону з
тим, щоб не допустити появу глави уряду Ізраїлю біля меморіалу, що нагадує не
тільки про жахливий голод 1932-1933 років, який забрав життя мільйонів людей, а й
про українську ідентичність. Україна неодноразово зверталася до Ізраїлю з проханням
про визнання Голодомору актом геноциду українського народу. Це питання постійно
озвучується на зустрічах парламентських делегацій двох країн. У кнесеті є лобі, яке
просуває це питання, проте до офіційних обговорень справа поки не дійшла.
Россия пыталась повлиять на визит Нетаниягу в Киев. Причиной недовольства
МИД РФ стало появление израильского премьера у мемориала жертвам Голодомора =
[Росія намагалася вплинути на візит Нетаньягу в Київ. Причиною невдоволення МЗС РФ
стала поява ізраїльського прем’єра біля меморіалу жертвам Голодомору] // Вести. –
Ришон-ле-Цион, 2019. – 21.08. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5572794,00.html)
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КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Художник-шаржист А. Бабич відомий тим, що малював нинішнього
Президента України. В Актобе з Києва він приїхав для участі в корпоративі, але встиг
провести майстер-клас для городян. Від бажаючих зустрітися з художником не було
відбою. А. Бабич – художник-самоучка. Але це не завадило йому брати участь у
багатьох телевізійних шоу. Від запрошень на весілля та корпоративів відбою теж
немає. Сам шаржист вважає себе скоріше артистом і шоуменом, ніж художником.
Кожухарь, Владислав. Шаржист Анатолий Бабич известен тем, что рисовал
украинского президента = [Шаржист Анатолій Бабич відомий тим, що малював
українського Президента] / В. Кожухарь // Экспресс К. – Астана, 2019. – 29.08.
(https://expressk.kz/news/ekspozitsiya/sharzhist_anatoliy_babich_izvesten_tem_chto_risoval_ukrainskogo_prezi
denta-146576?sphrase_id=4139329)

***
У минулому році в державних і приватних вузах Чехії навчалося 44800
іноземних студентів. Це на 16% або на 14700 чоловік більше, ніж десять років тому.
Серед іноземних студентів чеських вузів лідирують словаки – близько 22 тисяч.
Українці на третьому місці – їх приблизно три тисячі чоловік. Переважна більшість
іноземних студентів навчається в державних вузах.
В чешских вузах учатся шесть тыс. россиян и три тыс. украинцев = [У чеських
вузах навчаються 6 тис. росіян і 3 тис. українців] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. –
28.08.
(https://www.prague-express.cz/society/70319-v-cheshskikh-vuzakh-uchatsya-shest-tysrossiyan-i-tri-tys-ukraintsev)

***
Фотовиставка „Голоси з-за океану” про особисті історії українців, які після
Голодомору 1932-1933 років емігрували до Австралії, відкрилася у Києві в
Національному музеї „Меморіал жертв Голодомору”. Про це повідомляє
кореспондент Укрінформу. На фотовернісажі, зокрема представлено листи, з яких
можна дізнатися про особисті історії 21 людини з 10-ти областей України, які,
переживши Голодомор 1932-1933 років, емігрували до Австралії в 30-х роках
минулого століття.
Фотовиставка спогадів про Голодомор українців з Австралії відкрилася у Києві //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 27.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20905/group/19)

***
Вихованці центру „Аутизм переможемо” ставлять спектакль про дітей з
обмеженими можливостями. У центрі сюжету історія дівчинки з ДЦП. Проект
„Аутизм переможемо” спрямований на розвінчання стереотипів про захворювання,
ліки від якого ще не винайшли. Разом з педагогами та наставниками діти борються з
недугою, використовуючи різні методи: займаються спортом, вчать вірші, відвідують
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кулінарну студію, ходять в гірські походи і на уроки іпотерапії, малюють, танцюють,
співають, а тепер ще й грають у виставі. Театр очолила відома артистка Л. Лагунова,
яка приїхала в Казахстан з України.
Аладьина, Татьяна. Воспитанники центра „Аутизм победим” ставят спектакль
о девочке с ДЦП = [Вихованці центру „Аутизм переможемо” ставлять спектакль про
дівчинку з ДЦП] / Т. Аладьина // Экспресс К. – Астана, 2019. – 25.08. (https://expressk.kz/news/predstavlenie/vospitanniki_tsentra_autizm_pobedim_stavyat_spektakl_o_devochke_s_d
tsp-146321?sphrase_id=4139329)

***
Київський Академічний театр „Колесо” представив глядачам виставу „В Києві,
на Подолі, або Де ви сохніте білизну”. Це був передостанній спектакль 5-го
Міжнародного театрального фестивалю „Перехрестя”. Актори прекрасно передали всі
тонкощі і манеру спілкування цього маленького українського дворика. З перших же
хвилин в залі запанувала доброзичлива і весела обстановка. Міські байки, пісні і танці
за мотивами водевілю М. Янчука „На ярмарок” українські актори пронесли через всю
виставу. Самі актори трупи, жартома, називають цей спектакль українськоєврейським Ромео і Джульєта.
Соколова, Татьяна. Украинский дворик в Друскининкай = [Український дворик в
Друскінінкай]
/
Т.
Соколова
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
25.08.
(https://www.obzor.lt/news/n52479.html)

***
В українському читацькому просторі заявила про себе нова книга української
письменниці і дослідниці сучасної України з Канади Л. Василів-Базюк „Новими
стежками“‚ видана популярним видавництвом „Букерк“‚ в якій авторка разом зі
своїми літературними героями проходить сучасними дорогами нашої прекрасної і
трагічної держави – любить, працює, страждає і бореться за кращу долю покаліченого
московським рабством народу. Письменниця відома українському читачеві раніше
виданими книгами „Спогади“, „У вирі тоталітарних режимів”, „Не вір”, „Україна на
тернистому шляху духовного визволення”, „П’ять колосків“.
Сазанський, Анатолій. Книгу Василів-Базюк читають у Миргороді / А. Сазанський
//
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
23.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9a%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d1%83%d0%92%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%b2%d0%91%d0%b0%d0%b7%d1%8e%d0%ba%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d1%83%d0%9c%d0%b8%d1%80%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be/)

***
Кандидат історичних наук А. Понипаляк створила та запустила виставку
„Блокпост пам’яті. Іловайськ. Мужні серцем” у Національному музеї історії України.
Виставка присвячена подіям російсько-української війни, які відбулися в районі міста
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Іловайська Донецької області у серпні-вересні 2014 р. Експозиція складається з речей
бійців з Іловайського котла – як вбитих під час виходу з оточення, так і тих, кому
вдалося врятуватись, але які загинули у ході російсько-української війни вже після
цього. В експозиції можна побачити і речі морського піхотинця 36 бригади О. Ляшка,
який загинув в червні 2019 року.
Виставка „Блокпост пам’яті. Іловайськ. Мужні серцем” у Києві // Гомін України.
– Toronto, 2019. – 21.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20899/group/5)

***
У Центральній міській бібліотеці Кропивницького завершено виготовлення
вишиваного подарунку місту від його мешканців – величне панно, присвячене Т.
Шевченку. За словами куратора акції, Заслуженого майстра народної творчості
України О. Пренко, оригінальний проект „Вишивана Україна” був започаткований
чотири роки тому за ініціативи міського голови А. Райковича. Кропивничани
гаптували символічні рядки з поезії Т. Шевченка, присвяченої боротьбі українського
народу за свободу і незалежність. Для виготовлення вишиваного символу України
використали близько тисячі метрів чорних та п’ятиста метрів червоних ниток.
Протягом трьох місяців його вишивали учні загальноосвітніх шкіл міста,
позашкільних центрів виховання та читачі бібліотеки.
Панно „Тарас Шевченко” – подарунок місту до дня Незалежності України //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 21.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20898/group/5)

***
На міжнародному кінофестивалі у Сеулі (Південна Корея) відбудеться
прем’єра українського фільму „Сторонній” режисера Д. Томашковського. Про це
повідомила Державна агенція України з питань кіно. Фестиваль відбудеться
наприкінці вересня. Автором сценарію та режисером фільму є Д. Томашковський,
продюсеркою – О. Дем’яненко. Головні ролі виконали А. Євтушенко і Д. Трегубова.
Згідно з синопсисом, команда з синхронного плавання зникла під водою в басейні під
час виступу, а пацієнтка водолікарні пропала під час прийому ванни. Яким чином ці
справи пов’язані й який стосунок до них має лялька з живим волоссям? Це доведеться
розслідувати інспектору А. Глуховській, в кар’єрі якої немає жодної нерозкритої
справи. А ще їй належить з’ясувати, хто вона насправді.
У Сеулі покажуть українську стрічку „Сторонній” // Міст. – New York, 2019. –
21.08. (http://meest-online.com/culture/cinema/u-seuli-pokazhut-ukrajinsku-strichku-storonnij/)

***
Великим подарунком для глядачів на Міжнародному театральному фестивалі
„Перехрестя” був спектакль українською мовою „Не плачте за мною ніколи...” у
виконанні Народної артистки України Л. Кадирової. Автор драми – відома
письменниця і драматург сучасного фолк-театру М. Матіос, режисер – херсонський
театральний майстер С. Павлюк. Вийшла глибока філософська притча про сенс буття,
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про те, яким чином людське життя має дорівнювати смерті. Через тему смерті
розкривається тема життя, позначається її цінність і пошук смирення.
„Не плачьте по мне никогда” – на Международном театральном фестивале
„Перекресток” /SANKRYŽA/ в Друскининкай = [„Не плачте за мною ніколи” – на
Міжнародному театральному фестивалі „Перехрестя” / SANKRYŽA / в Друскінінкай] //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 20.08. (https://www.obzor.lt/news/n52320.html)
***
Дні культури України зібрали тисячі мінчан на площі Свободи. На щорічне
свято приїхали 86 артистів і майстрів з різних областей і регіонів України. Привітати
гостей і учасників Днів культури, прийшов посол України в Білорусі І. Кизим, який
відмітив, що дні культури України проходять напередодні II Форуму регіонів. У
минулому році за підсумками першого такого заходу були укладені двосторонні
контракти більш ніж на 100 млн доларів. На II Форумі регіонів очікується підписання
нових контрактів, які як в кількісному, так і в якісному співвідношенні підуть на
користь розвитку регіонів і зміцненню українсько-білоруських відносин в цілому.
Демешко, Юлия. Дни культуры Украины как генеральная репетиция II Форума
регионов двух стран = [Дні культури України як генеральна репетиція II Форуму регіонів
двох країн] / Ю. Демешко // Беларусь сегодня. – Минск, 2019. – 20.08.
(https://www.sb.by/articles/ot-kontaktov-k-kontraktam19.html)

***
Директор Світового банку /СБ/ у справах України, Білорусі та Молдови С.
Кахконен, виступаючи на освітньому форумі „Всеукраїнська серпнева конференція”,
заявила, що Україна повинна прискорити і розширити реформу освіти. Регіональний
директор СБ зазначила, що останній рік Україна рухається в правильному напрямі в
області реформування освіти, проте для отримання необхідних результатів зміни
потрібно проводити швидше і ширше. С. Кахконен додала, що CБ готовий надати
підтримку уряду і Міністерству освіти і науки України для прискорення і розширення
реформ.
ВБ призвал Украину ускорить и расширить реформу образования = [СБ закликав
Україну прискорити і розширити реформу освіти] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
19.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0820/c31519-9607486.html)

***
В Мінську проходить свято української культури. Захід проводиться в
Верхньому місті на площі Свободи. Концерт виконавців з України, виставка
традиційної української атрибутики, майстер-клас з гончарства та ковальства – це і
багато іншого приготували організатори для мінчан і гостей міста. Організовано захід
Мінміськвиконкомом, Республіканським центром національних культур, Білоруським
громадським об’єднанням українців „Ватра” та Мінським громадським об’єднанням
українців „Заповіт”. Свято проводиться за підтримки посольства України в Білорусі.
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Жур, Ян. Праздник украинской культуры в Минске = [Свято української культури
в Мінську] / Я. Жур // Беларусь сегодня. – Минск, 2019. – 18.08. (https://www.sb.by/articles/vminske-prokhodit-prazdnik-ukrainskoy-kultury.html)

***
На початку липня на хуторі Кулеби біля Нараєва (Тернопільська область)
відбувся фестиваль патріотичної пісні „Чорна вишиванка“. До пам’ятника Борцям за
волю України присутні поклали запалені свічки, квіти й вінки шани. Священики
відслужили Панахиду-реквієм за полеглими героями-повстанцями. Почесними
гостями фестивалю була дочка Головного командира УПА Р. Шухевича – М.
Шухевич.
Будар, Тетяна. Фестиваль у пам’ять про нескорених / Т. Будар // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
16.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%83-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85/)

***
В празькому парку „Стромовка” відбудеться фестиваль української культури,
приурочений до Дня Незалежності України. Гості зможуть познайомитися з
традиціями країни і покуштувати страви національної кухні. Організатори підготують
для гостей багату супровідну програму: виступи народних ансамблів і сучасних
музичних колективів, показ документальних фільмів, різноманітні конкурси та багато
іншого.
В Праге пройдет фестиваль украинской культуры = [У Празі пройде фестиваль
української
культури]
//
Информ
Прага.
–
Прага,
2019.
–
16.08.
(http://gazeta.cz/article/14453-v-prage-proydet-festival-ukrainskoy-kultury)

***
За рішенням районної ради та з ініціативи Полтавського обласного відділення
Міжнародної організації „Жіноча громада” в червні в Гадячі (Полтавська область)
відкрито меморіальну дошку О. Пчілці (О. Драгомановій-Косач). Пам’ятну дошку
видатній землячці встановлено на фасаді будівлі 1914 року нинішньої редакції газети
„Гадяцький вісник“ та Регіонального ландшафтного парку „Гадяцький“ – колишнього
приміщення „Газети Гадяцького земства“, редактором якої з 1917 до 1919 року
працювала О. Пчілка й була серед авторів.
Шемчук, Валентина. Відкрили меморіяльну дошку Олени Пчілки / В. Шемчук //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
16.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%92%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83
-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d1%83-%d0%9e%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%9f%d1%87%d1%96/)
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РЕЛІГІЯ
Наприкінці липня в Українському православному катедральному соборі св.
Володимира (Парма, Огайо) парафія відзначала своє 95-річчя. Вшанування
розпочалося з Вечірні та Панахиди за померлих священослужителів, паніматок та
вірних, хто працював з дня заснування парафії. Сотні віруючих зібралися у соборі,
щоб зустріти Митрополита Української Православної Церкви (УПЦ) США Антонія та
Архиєпископа Даниїла, які прибули до Парми, щоб очолити святкову Літургію.
Наконечний, Іван. Катедральний собор св. Володимира святкував 95-річчя / І.
Наконечний // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 23.08. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%9a%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%b2%d0%92%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d1%8f/)

***
На початку серпня в Духовній семінарії св. Духа (Львів) відбувся ХХХ
Колоквіюм европейських парафій. Вітальне Богослужіння відправив Митрополит
Львівський І. Возьняк. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці відбулася Літургія, після
якої гостей відвезли на екскурсію до Унівського монастиря. А потім був виступ
оркестру семінаристів, частування вином і танці. А ще гостей возили на екскурсію до
Жовкви та Крехівського монастиря.
Осадца, Марта. Скликали Колоквіюм европейських парафій / М. Осадца // Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
23.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a1%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b2%d1%96%d1%8e%d0%bc%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8
%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80/)

СПОРТ
Велопробіг „Release, De-occupy and Repay” проти російської агресії в Україні та
Грузії відбувся в Едмонтоні напередодні Дня Неазелжності України. Про це йдеться
на сторінці Генерального консула України в Едмонтоні О. Данилейка у Facebook.
Велопробіг відбувся під українським, кримськотатарським та грузинським
прапорами.
В Едмонтоні відбувся велопробіг проти pосійської аґресії в Україні та Грузії //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 27.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20908/group/19)

***
Головним спортивним героєм України цього літа став 13-річний стрибун у воду
О. Середа. Його перемога на дорослому чемпіонаті Європи вже стала унікальним
досягненням. Ніхто раніше в такому віці – 13 років і 7 місяців – не досягав такого
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успіху. Попередній рекордсмен – британець Т. Дейлі – здобув „золото” на чемпіонаті
Європи-2008, коли йому було 13 років і 10 місяців. Крім цього, Олексій потужно
дебютував на дорослому чемпіонаті світу (два четверті місця) і змусив про себе
говорити увесь світ. Про історію успіху, психологічні моменти адаптації до
професіонального спорту та про плани на майбутнє автор статті розпитав тренера О.
Середи – Т. Погребну.
Василик, Святослав. Тетяна Погребна, тренер наймолодшого чемпіона зі
стрибків у воду Олексія Середи: „Олексій й досі не усвідомлює, що він – феномен” / С.
Василик // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.08.
(https://www.chasipodii.net/article/23367/)

ТУРИЗМ
Китайське видання пише, що одним з найпопулярніших районів для „темного
туризму” є Чорнобиль, який відноситься до подорожей в місця, пов’язані зі смертю і
трагедією. Після того, як вийшов в ефір міні-серіал „Чорнобиль”, все більше туристів
прагнуть відвідати район лиха. За даними Chicago Tribune, український уряд
повідомив, що в минулому році Чорнобиль відвідали близько 72 000 відвідувачів, у
порівнянні з 50 000 в 2017 році. Місцеві туристичні агентства стверджують, що,
оскільки рівні радіоактивності з часом падають, а в Чорнобилі проводяться операції
по очищенню, короткі поїздки по позначеним маршрутам безпечні, але туристи
повинні дотримуватися правил радіаційної безпеки. Проте, потенційний ризик все ще
існує.
Lin, Xu. Despite risks, chinese visitors head to Сhernobyl = [Незважаючи на ризики,
китайські відвідувачі прямують до Чорнобиля] / X. Lin // China Daily. – Beijing, 2019. –
23.08. (http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-08/23/content_37504921.htm)

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Наприкінці серпня на площі біля Онтарійського парламенту, з ініціативи і за
старанням Ліги Українців Канади, Ліги Українок Канади відділів у Торонто, з
підтримкою Конгресу Українців Канади піднято український національний прапор.
Священики В. Макаренко та О. Качур промовили молитву. Зі словом до присутніх
звернувся генеральний консул України в Торонто С. Кавецький та Б. Винницький від
Онтарійської провінційної ради Конгресу Українців Канади.
Біля Онтарійського парляменту піднято український національний прапор //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 27.08. (http://www.homin.ca/news.php/news/20910/group/22)

***
День Незалежності цього року проходив незвично. За деякий час до дня „Х”,
Президент офіційно оголосив, що параду не буде. На шпальтах соціальних мереж
вибухнуло непорозуміння. Тоді, являючи взірець послідовності, Президент вирішив,
що парад буде, але назвати його треба „урочиста хода”. Урочистості треба проводити
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яскраво, тому до справи взявся А. Бадоєв. Народ, а саме ветерани та волонтери,
вирішили провести свій марш-парад в парку Шевченка.
***
Незалежній Україні – 28 // Гомін України. – Toronto, 2019. – 27.08.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20900/group/5)

***
На честь Дня Незалежності в Києві на Хрещатику пройшов „Марш гідності”
без військової техніки. Ветерани бойових дій на Донбасі провели альтернативний
„Марш захисників”. У своїй промові В. Зеленський перерахував важливі події
української історії за роки незалежності, порівняв Україну з матір’ю, а Крим і Донбас
назвав дітьми, яких відібрав сусід. У його промові не було ні слів „агресор”, ні слова
Росія, зазначає кореспондент Свободи. На церемонії були присутні колишні
Президенти України Л. Кравчук, Л. Кучма і В. Ющенко.
В Киеве прошли мероприятия в честь Дня независимости Украины = [У Києві
пройшли заходи на честь Дня Незалежності України] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 26.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30126912.html)

***
В центрі Києва пройшли святкові заходи, присвячені 28-й річниці незалежності
України. Президент країни В. Зеленський виступив на головній площі Києва –
Майдані Незалежності. Він подякував українським військовослужбовцям, які вже
більше п’яти років протистоять на сході України прихильникам самопроголошених
„ДНР” і „ЛНР”. В. Зеленський також повідомив, що він підписав указ про заснування
29 серпня нового свята – Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за
незалежність і територіальну цілісність країни. Офіційна частина заходу завершилася
„Ходою гідності”, яка було проведена замість традиційного військового параду.
Пізніше в Києві також відбувся Марш захисників України, організований
представниками ветеранських організацій, волонтерами та Союзом сімей загиблих
героїв.
В Киеве прошли праздничные мероприятия по случаю Дня независимости
Украины = [У Києві пройшли святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 25.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0826/c315199609220.html)

***
Президент України В. Зеленський виступив з промовою на Майдані
Незалежності в Києві з нагоди дня Незалежності України. Тим, хто не розуміє біль
українців у зв’язку з окупацією Криму і частини території Донецької та Луганської
областей, Президент України В. Зеленський запропонував уявити почуття батьків,
коли у них відібрали двох дітей.
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В. Зеленский об оккупации Крыма и части Донбасса: представьте, что сосед
отобрал у вас двух детей = [В. Зеленський про окупацію Криму і частини Донбасу:
уявіть, що сусід відібрав у вас двох дітей] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 24.08.
(https://rus.postimees.ee/6761065/zelenskiy-ob-okkupacii-kryma-i-chasti-donbassa-predstavtechto-sosed-otobral-u-vas-dvuh-detey)

***
В Україні відзначають День державного прапора – одного з головних символів
країни. Офіційні святкування розпочалися в Києві на Софійській площі з урочистого
підняття прапора. У церемонії взяли участь Президент України В. Зеленський, члени
уряду, українські ветерани і військовослужбовці різних родів військ. Потім естафету
святкування перейняли регіони. Оригінальним способом День прапора відзначили в
Харкові на північному сході України. Скайдайвери з 12 країн світу побудували в небі
над містом формацію у вигляді тризуба – малого герба України.
В Украине празднуют День государственного флага = [В Україні святкують День
державного
прапора]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
23.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0824/c31519-9608869.html)

***
Україна і світове українство святкуватимуть День Незалежності – 28-ий раз
поспіль. Самий час – майже три десятиріччя! – достойний пошани. Українська
незалежна держава‚ ще молода. Вся її історична доля – нескінченні терни обабіч
шляху до свободи і відродження‚ до самої себе. Звісно ж у нас ще багато проблем.
Ще‚ мабуть‚ будуть бурхливі майдани‚ політичні і громадські баталії‚ але надійною
запорукою‚ що врешті все буде гаразд в нашій країні.
Часто, Петро. Святкуймо! І думаймо… / П. Часто // Свобода. – Parsippany, NJ,
2019.
–
23.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a1%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%ba%d1%83%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%86-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%be/)

***
Дискусія про те, якою ціною ми захищаємо Незалежність від російської агресії,
– справа майбутнього. Важливою сьогодні видається дискусія про те, якою ціною нам
ось уже майже тридцять років щодня дається Незалежність. З 1991 року країна
постійно експериментує над собою в пошуках оптимальної моделі управління. Одна
війна, дві революції, шість хвиль радикальних безпрецедентних реформ,
проголошуваних кожним новим Президентом, і водночас шість спроб стерти минуле,
звинувативши в усьому попередників. За 28 років Незалежності Україна не створила
економічного дива. Не побудувала сильних політичних, державних, громадянських та
фінансово-економічних інституцій. Не знайшла збалансованого рішення для життєво
важливого питання ідентичностей людей, які є її громадянами. Але при цьому ми все
одно рухаємося вперед.
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Кулеба, Дмитро. Дорога Незалежність / Д. Кулеба // Українське Слово. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 22.08. ( https://ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/95778.html)

***
У серпні Україна відзначатиме вже 28-му річницю своєї незалежності, хоча
спершу цим днем вважалася трохи інша дата – липень. Проте протрималась ця дата
всього трохи більше місяця. Річ у тім, що спершу Верховна Рада УРСР проголосила
Декларацію про державний суверенітет. І було це в липні 1990-го. Рівно за рік цю
дату і було визнано днем, коли країна стала незалежною. Але вже за місяць, в серпні
1991 року Україну проголосили незалежною державою. Тому з 1992 року і дотепер
кінець серпня для кожного українця знаменується цим важливим для країни днем.
Щороку у Києві, Львові, Одесі, в усіх великих і не дуже містах України, в серпні
проводять паради та святкові концерти, лунає гімн, всюди видно жовто-блакитні
стрічки. Звісно, день, коли проголошується незалежність, вкрай важливий для кожної
країни, але українці так довго за це боролись, що святкувати з меншим розмахом було
б дивно.
З Днем Незалежності! // Міст. – New York, 2019. – 21.08. (http://meestonline.com/ukraine/celebration/z-dnem-nezalezhnosti-2/)

***
З ініціативи Громадського комітету Українського конгресового комітету
Америки (УККА) в міській раді міста Юніон (штат Нью-Джерзі) в серпні відбулось
урочисте відзначення 28-ї річниці відновлення Незалежності України. На головних
вулицях міста вивісили прапори України та великий транспарант із повідомленням
про свято.
Костенко, Ларіон. Американське місто Юніон вітало Україну / Л. Костенко //
Міст. – New York, 2019. – 21.08. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/amerykanskemisto-yunion-vitalo-ukrajinu/)

ДОНБАС
У битві під Іловайськом в 2014 році проти Збройних сил України
використовувалися танки Т-72B3, що були на той момент тільки у Росії. Такі
висновки оприлюднила зареєстрована в Лондоні розслідувальна група Forensic
Architecture. На думку авторів розслідування, це підтверджує факт військового
втручання Москви в український конфлікт. Група Forensic Architecture була
уповноважена Європейським центром по захисту прав людини і Українською групою
правового консультування (Ukrainian Legal Advisory Group) зібрати всі наявні у
відкритому доступі докази військової присутності Росії на сході України.
Розслідування стосується також українських солдатів-добровольців, які потрапили в
полон до проросійських сепаратистів під час битви під Іловайськом в 2014 році. В
районі Іловайська використовувалося 300 одиниць російської бойової техніки. В ході
розслідування використовувалися комп’ютерні програми для автоматичного аналізу
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відеоматеріалу, фото з супутника Google Earth, а також наявні у відкритому доступі
статті місцевих журналістів та інші матеріали.
В Британии заявили о доказательствах участия РФ в войне на Украине = [У
Британії заявили про докази участі РФ у війні в Україні] // День за днем. – Таллинн, 2019.
– 19.08. (https://rus.postimees.ee/6756534/v-britanii-zayavili-o-dokazatelstvah-uchastiya-rf-vvoyne-na-ukraine)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Заступник міністра закордонних справ України О. Перкаль заявила про те, що
малоймовірно, що Україні вдасться утримати санкції і зберегти ізоляцію Росії. За її
словами, за допомогою санкцій вдалося зупинити наступ на сході України. І це
реально було досягненням цих п’яти років.
В МИД Украины назвали маловероятным сохранение санкций против России = [У
МЗС України назвали малоймовірним збереження санкцій проти Росії] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 26.08. (https://www.obzor.lt/news/n52473.html)

***
Як пише Süddeutsche Zeitung, опитування, проведене інститутом YouGov у
Німеччині, показало, що лише 23% жителів країни підтримують збереження санкцій
проти Росії, які були запровадження в якості покарання за війну проти України.
Більше половини респондентів висловилися за скасування економічного тиску на
Кремль. Видання нагадує, що санкції ЄС проти Росії за криваву війну проти України
лишалися в силі вже п’ять років. Їхня дія була продовжена до кінця січня 2020 року.
Міністр закордонних справ Г. Маас вирушить в Росію, де зустрінеться зі своїм
російським колегою С. Лавровим. Війна в Україні буде однією з головних тем їхньої
розмови.
International – Berlin:Nur noch jeder Vierte unterstützt Sanktionen gegen Russland =
[Лише кожен четвертий підтримує санкції проти Росії] // Süddeutsche Zeitung. –
München, 2019. – 20.08. (https://www.sueddeutsche.de/politik/international-berlin-nur-nochjeder-vierte-unterstuetzt-sanktionen-gegen-russland-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101190820-99-528638)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Український режисер О. Сенцов, засуджений за звинуваченням у тероризмі,
доставлений до Москви і поміщений в СІЗО-2, відомий як Бутирська в’язниця,
повідомив „Інтерфаксу” інформоване джерело. Українець, звільнення якого
домагалися влади України і ряд міжнародних організацій, був внесений до списку для
обміну утримуваних осіб між РФ і Україною.
О. Сенцов доставлен в Бутырку в рамках процесса обмена с Украиной = [О. Сенцов
доставлений в Бутирку в рамках процесу обміну з Україною] // День за днем. – Таллинн,
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2019. – 29.08. (https://rus.postimees.ee/6764605/istochnik-oleg-sencov-dostavlen-v-butyrku-vramkah-processa-obmena-s-ukrainoy)

***
Наприкінці липня у московському полоні відзначав свій 27-ий день
народження український моряк, старший матрос, радіотелеграфіст рейдового буксира
„Яну-Капу” В. Варимез, за походженням болгарин. Військовослужбовця поздоровило
Міністерство оборони України. „Вітаємо з днем народження, бажаємо міцного
здоров’я та швидшого повернення на Батьківщину! Україна чекає на Вас!” – ідеться у
привітанні. Свого колишнього підлеглого поздоровив і побажав швидкого звільнення
й військовослужбовець-зв’язківець Ю. Линник, який служить в Смілі. В 2016 році
вони разом з В. Варимезом були на навчанні в Полтаві. В. Варимез був підлеглим
заступника голови взводу Ю. Линника.
Івчарик, Олександр. Земляки зі Сміли підтримують полонених моряків / О.
Івчарик
//
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
23.08.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%97%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d1%96%d0%a1%d0%bc%d1%96%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c
-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd/)

***
Президент України В. Зеленський висловив надію, що в найближчі дні Україні
і Росії вдасться досягти перших результатів у питанні обміну утримуваними особами.
В. Зеленський повідомив журналістам, що він вже два місяці особисто працює над
вирішенням проблеми звільнення українських громадян.
В. Зеленский высказался об освобождении украинских граждан = [В. Зеленський
висловився про звільнення українських громадян] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
23.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0824/c31519-9608868.html)

***
Засуджених в Україні росіян М. Одинцова, О. Баранова та Є. Мефьодова
повинні найближчим часом обміняти на українців, що знаходяться в ув’язненні в
Росії. Агентство „Інтерфакс” стверджує, що Києву можуть бути передані п’ятеро
громадян України, засуджених у Росії за вчинення різних злочинів і доставлених
нещодавно в ізолятор „Лефортово”. Йдеться про В. Балуха, С. Клихе, О. Кольченко,
П. Гриба і М. Карпюка. Мосміськсуд продовжив термін утримання під вартою 13
українських моряків, заарештованих після інциденту в Керченській протоці, до кінця
жовтня.
Трое осужденных на Украине россиян проходят процедуру оформления обмена =
[Троє засуджених в Україні росіян проходять процедуру оформлення обміну] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 22.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30123060.html)

***
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Росія і Україна готуються до обміну ув’язненими, повідомляють російські
газети „Коммерсант” і РБК, агентство „Інтерфакс” з посиланням на численні джерела.
Переговори про обмін громадянами Росії і України, утримуваними на території
кожної з цих країн, вийшли на фінальну стадію, стверджує джерело „Комерсанта”,
близьке до переговорів, запуск процесу обміну підтвердив виданню неназваний
український дипломат. За даними видання, вже до вересня на Україну будуть
відпущені моряки військових суден, захоплених російськими прикордонниками.
Российские СМИ сообщили о подготовке к освобождению украинских моряков =
[Російські ЗМІ повідомили про підготовку до звільнення українських моряків] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 21.08. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30121294.html)

***
Суд у Москві розглядає апеляції 11 з 24 українських моряків, які були
затримані біля берегів анексованого Криму в листопаді 2018 року. Шістьом
Мосміськсуд вже відмовив. Засідання пройшло в закритому режимі.
Військовослужбовців звинувачують в незаконному перетині кордону Росії.
Покарання за цією статтею передбачає до шести років ув’язнення. Київ вважає те, що
трапилося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України
підтримали США, НАТО і Євросоюз. За рішенням Міжнародного трибуналу ООН з
морського права Росія повинна була звільнити моряків до 25 червня, проте Москва не
стала його виконувати.
Московский суд не отпустил из-под стражи задержанных в 2018 году украинских
моряков = [Московський суд не відпустив з-під варти затриманих у 2018 році українських
моряків]
//
Эхо
Кавказа.
–
Вашингтон,
2019.
–
16.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30113271.html)

38

