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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Владні структури Угорщини почали забирати назад паспорти, які вони раніше
роздавали жителям Закарпатської області України. Про це повідомив колишній глава
регіону Г. Москаль. За його словами, угорське громадянство отримали не етнічні
угорці, а українці з підробленими документами, які навіть не знають мови і взагалі
жили в інших містах. Г. Москаль додав, що процедура позбавлення угорського
паспорта проста: поліції дано вказівку зупиняти людей і перевіряти документи. Якщо
людина показує угорський паспорт і не розуміє угорської мови, паспорт забирається.
Венгрия начала отбирать выданные украинцам паспорта = [Угорщина
почала відбирати видані українцям паспорти] // Бизнес&Балтия. - Рига, 2019. 05.10.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/10/05/vengriya-nachala-otbirat-vydannyeukraincam-pasporta)

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
«Формула Штайнмаєра» викликала протести в українському суспільстві.
Повідомлення Президента України В. Зеленського про готовність прийняти, так
звану, формулу Штайнмаєра викликало широкі дискусії в українському суспільстві.
Беручи до уваги, що головна мета формули - домогтися миру в Україні, ґрунтуючись
на наділенні Донбасу особливим статусом, багато жителів України витлумачили крок
Президента як готовність капітулювати. Учасники протестів висловили думку, що В.
Зеленський не відповідає на питання народу про законопроект, який він готується
подати на розгляд у парламент. Крім того, люди стривожені, що немає інформації про
те, що саме В. Зеленський готується підписати на очікуваній зустрічі Нормандського
формату, де братимуть участь він, А. Меркель, Е. Макрон і В. Путін.
Ратфелдерс. Т. Конец медового месяца Зеленского? На Украине новые протесты =
[Кінець медового місяця Зеленського? В Україні нові протести] / Т. Ратфелдерс // День за
днем. - Таллинн, 2019. - 09.10. (https://rus.postimees.ee/6797322/konec-medovogo-mesyacazelenskogo-na-ukraine-novye-protesty)

***
На Майдані Незалежності в Києві пройшла чергова акція протесту проти
реалізації «формули Штайнмаєра», яка передбачає введення особливого статусу для
Донбасу, під гаслом «Ні капітуляції». За даними київської поліції, в ній взяли участь
близько 10 тис. чоловік. Президент України В. Зеленський, коментуючи протести,
заявив, що «чує протестуючих».
В Киеве прошел митинг против против «формулы Штайнмайера» = [У Києві
пройшов мітинг проти проти «формули Штайнмаєра»] // Бизнес&Балтия. - Рига, 2019.
- 07.10. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/10/07/v-kieve-proshel-miting-protiv-protiv-formulyshtaynmayera-foto)
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***
У центрі Києва на Майдані Незалежності проходить мітинг проти поступок
Росії в процесі мирного врегулювання на сході України. В акції, яку її організатори
назвали «народним віче», беруть участь кілька тисяч чоловік. Вони прийшли тільки з
українською символікою і з гаслами «Ні капітуляції», без партійних символів. Їх
вимоги, однак, підтримує ряд опозиційних партій, включаючи «Європейську
Солідарність» П. Порошенка. Подібні акції проходять і в інших містах України.
Приводом для вуличної активності стало узгодження на переговорах в Мінську, так
званої, «формули Штайнмаєра», яка прояснює деталі надання районам Донбасу, які
зараз контролюються сепаратистами, особливого статусу.
В Киеве на Майдане проходит митинг под лозунгом «Нет капитуляции» = [У
Києві на Майдані триває мітинг під гаслом «Ні капітуляції»] // Эхо Кавказа. Вашингтон, 2019. - 06.10. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30201691.html)

***
Те, що Л. Кучма погодився у Мінську на імплементацію, так званої, формули
Штайнмаєра, обурило багатьох українських громадян. На Майдані Незалежності в
центрі Києва відбулася акція проти підписання Україною «формули Штайнмаєра»
«Ні капітуляції». Участь у ній узяли кілька тисяч осіб. Своєю чергою, діаспора
Канади попросила В. Зеленського запевнити світ у тому, що незалежність і
територіальна цілісність України обговоренню не підлягають. В. Пристайко, міністр
закордонних справ України, намагався пом’якшити враження, заявивши, що Україна
має «план Б». Президент України В. Зеленський записав звернення до українців, в
якому розповів про свою позицію щодо перемовин у «нормандському форматі»,
«формулу Штайнмаєра» і подальші кроки України щодо повернення Донбасу.
Клен Є. Передчуття третього Майдану / Є. Клен // Міст. - New York, 2019. - 09.10.
(http://meest-online.com/ukraine/events/peredchuttya-tretoho-majdanu/)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
В рубриці «некруглого стола» тема про «формулу Штайнмаєра». За словами
самого президента Німеччини, це спроба перетворити великі кроки, які обидві
сторони конфлікту не були готові робити, в серію маленьких. За словами глави
української дипломатії, передбачувана зустріч лідерів Росії, України, Франції,
Німеччини зсувається на все більш пізні терміни, і вже незрозуміло, чи відбудеться
вона в жовтні. Видання зауважує, що миротворчі зусилля колишнього міністра
закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра в липні 2008 року в Грузії
закінчилися нічим - менше ніж через місяць після цього почалася серпнева війна. Які
шанси німецького політика зараз, чи доречні паралелі між ситуацією в Грузії в 2008 р.
і в Україні в 2019 р., запитали у конфліктолога, колишного держміністра Грузії з
питань примирення і громадянської рівноправності П. Закареішвілі.
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Плиева Н. Штайнмайер для Украины и Грузии = [Штайнмаєр для України і
Грузії] / Н. Плиева // Эхо Кавказа. - Вашингтон, 2019. - 10.10.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30208385.html)

***
Через своє протистояння Конгресу, Д. Трампу може загрожувати втрата
підтримки республіканців. Білий дім оголосив, що не буде співпрацювати з
розслідуванням імпічменту Палати представників президента Д. Трампа, назвавши це
несправедливим і неконституційним. Білий дім підштовхує країну далі до
конституційної кризи. Виявляється, навіть багато прихильників Д. Трампа хотіли б
зберегти ті норми та принципи, які були встановлені засновниками країни. Похмурі
висновки доповіді Р. Мюллера щодо помилок Д. Трампа, можливо, не зворушили
республіканців, але викриття махінацій президента Д. Трампа з Україною, дають їм
привід до дій.
Kabaservice G. Trump needs Republicans to survive. Now, he's in danger of losing their
support = [Трампу потрібні республіканці, щоб вижити. Тепер йому загрожує втрата
їхньої підтримки] / G. Kabaservice // The Guardian. - London, 2019. - 09.10.
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/09/trump-republicans-dangerconstitution)

***
Білий дім заявив, що припинить будь-яку співпрацю з «нелегітимним»
розслудуваннням імпічменту демократами. Загострюється конституційне зіткнення
між президентом Д. Трампом і Конгресом. Адвокати Д. Трампа надіслали лист
керівникам Палати, де прямо заявляють про відмову Білого дому від участі у
розслідуванні, яке було визване оприлюдненням скарги на те, що президент
домагається політичної прихильності від України.
Reynolds S. White House refuses to cooperate with 'partisan and unconstitutional'
impeachment inquiry = [Білий дім відмовляється співпрацювати з розслідуванням
імпічменту «нелегітимним і неконституційним»] / S. Reynolds // The Telegraph. - London,
2019. - 09.10. (https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/09/white-house-refuses-cooperatepartisan-unconstitutional-impeachment/)

***
Адвокат Білого дому написав Н. Пелосі та іншим демократичним лідерам:
«Враховуючи, що у вашому розслідуванні немає будь-якої законної конституційної
основи, будь-якої претензії на справедливість чи навіть найелементарнішого
належного захисту процесу, виконавча влада [Білого дому] не може брати участь у
ньому». Лист поклав початок історичній сутичці між виконавчою та законодавчою
гілками уряду США. Пелосі, яка оголосила розслідування про імпічмент після того,
як з'ясувалося, що президент Д. Трамп тиснув на лідера України, щоб розслідувати
політичного суперника Дж. Байдена, виступила із кричущою відповіддю, заявивши,
що демократи мають намір ще швидше провести розслідування, незважаючи на те,
що Білий дім визнав це нелегітимним, штовхаючи США до конституційної кризи.
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Smith D. Pelosi hits back over letter and warns Trump: 'You will be held accountable' =
[Н. Пелосі відповіла на лист і попереджає Д. Трампа: «Ви будете нести
відповідальність»] / D. Smith // The Guardian. - London, 2019. - 09.10.
(https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/09/nancy-pelosi-trump-impeachment-inquiry)

***
У листі, підписаному адвокатом Білого дому, адміністрація прямо заявила, що
не буде співпрацювати з Палатою представників під керівництвом демократів,
назвавши її імпічмент імпульсом нелегітимним. Фраза «партія над країною»
використовувалася для опису республіканців протягом багатьох років, але на даний
момент вона є більш-менш маріонетковою над країною, оскільки вірність полягає в
корумпованих, брехливих спробах Д. Трампа утримати свою владу та перешкодити
неприємностям із законом. Оглядач вважає, що «Д. Трамп впевнений в собі, його
прибутках і його наступній політичній кампанії - і, можливо, у В. Путіні, перед яким
він регулярно принижується, він виступав навіть за підрив відносин з Україною та
пошуком доказів для виправдання Росії на виборах 2016 року».
Solnit R. President Trump is at war with the rule of law. This won't end well =
[Президент США Д. Трамп воює з верховенством права. Це не закінчиться добре] / R.
Solnit
//
The
Guardian.
London,
2019.
09.10.
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/oct/09/trump-government-executive-branchrebecca-solnit)

***
На Форумі регіонів України та Білорусі в Житомирі зустрілися Президенти –В.
Зеленський та О. Лукашенко. Глава сусідньої держави прилітав із явно
пропагандистською місією. Президент Білорусі засвідчив, що в нав’язаній Росією
війні він не на боці України й аж ніяк не нейтральній. Власне, тому в Києві
проігнорували його заяву про готовність закрити кордон між Україною і Росією
протяжністю в 400 км, які не перебувають під контролем Києва. На Форумі О.
Лукашенко обговорив із В. Зеленським ракетобудування й альтернативні варіанти
поставок нафти. Український Президент назвав Білорусь ключовим торговим
партнером України. Товарообіг між країнами перевищив 5 млрд доларів за минулий
рік.
Голод І. Білорус «розгрібав завали» в Україні / І. Голод // Міст. - New York, 2019. 09.10. (http://meest-online.com/ukraine/policy/bilorus-rozhribav-zavaly-v-ukrajini/)

***
Президент США Д. Трамп наказав завадити свідчити послу США в
Європейському Союзі Г. Сондленду у Конгресі з питання імпічменту. Білий дім
відмовляється проводити розслідування щодо імпічменту. Г. Сондленд повинен був
добровільно засвідчити його спілкування з українськими чиновниками,
американськими дипломатами, президентом та адвокатом президента про час
телефонного дзвінка Д. Трампа з Президентом України В. Зеленським. Виникло
питання про те, чи зловживавав Д. Трамп своїм службовим становищем,
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використовуючи владу для власної політичної вигоди, підштовхуючи українське
розслідування Дж. Байдена, ймовірного супротивника Д. Трампа на виборах 2020
року.
Borger J. Trump says he blocked ambassador's testimony and attacks 'kangaroo court' =
[Трамп каже, що заблокував показання посла і напав на «незаконний суд»] / J. Borger, M.
Pengelly // The Guardian. - London, 2019. - 08.10. (https://www.theguardian.com/usnews/2019/oct/08/impeachment-donald-trump-gordon-sondland-testimony-house-democrats)

***
Нове опитування показує тривожні дані про шанси президента США уникнути
імпічменту. Через два тижні після того, як спікер Палати представників Н. Пелосі
оголосила, що Палата представників розпочне розслідування щодо угод президента Д.
Трампа з Президентом України, нові опитування показали, що явна більшість
американської громадськості підтримує такий крок.
Lammon A. Trump’s Poll Numbers Are In An Impeachment Danger Zone = [Згідно
опитування, Д. Трамп знаходяться в небезпечній зоні щодо імпічменту] / A. Lammon //
The
National
Interest.
Washington,
2019.
08.10.
(https://nationalinterest.org/feature/trump%E2%80%99s-poll-numbers-are-impeachmentdanger-zone-86726)

***
Білий дім офіційно відмовився співпрацювати у розслідуванні щодо президента
США Д. Трампа. Лист, надісланий лідерам демократів, підписаний адвокатом Білого
дому, відхилив весь процес, що ведеться в Палаті представників, яка розглядає, чи
зловживав Д. Трамп своїм службовим становищем, ініціюючи корупційне
розслідування в Україні проти суперника Д. Трампа на виборах 2020 року Дж.
Байдена.
Sabur R. White House says it will not comply with Trump impeachment inquiry as key
witness is blocked from testifying = [Білий дім заявляє, що не буде проводити розслідування
щодо імпічменту Д. Трампа, оскільки ключовий свідок не може давати показання] / R.
Sabur
//
The
Telegraph.
–
London,
2019.
–
08.10.
(https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/08/trump-ally-blocked-testifying-impeachmentinquiry/)

***
У редакційній статті видання вказано, що Президент України опинився між
двох вогнів. Молодий український лідер затиснутий між молотом агресії В. Путіна і
ковадлом вимог Д. Трампа. Зрештою, він не «прогнувся» перед вимогами посланців
Д. Трампа відкрити справу проти Джо і Хантера Байденів чи розслідування
українського втручання у вибори. Але він також не отримав і те, чого хотів, а саме
зустріч тет-а-тет з президентом США у Білому домі. Ситуація погіршиться, якщо
США й інші західні країни відвернуться від В. Зеленського через інцидент, в якому
він був більше жертвою, ніж співучасником. Найбільший виграш в такому випадку,
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на думку видання, отримає В. Путін, чиєю головною метою завжди було заблокувати
розвиток демократичної України й підірвати її імідж ліберальної країни. Разом з тим,
в Україні все вказує на те, що телефонна розмова не налаштувала українців проти В.
Зеленського.
Volodymyr Zelensky Man in the Muddle = [Володимир Зеленський між двох вогнів] //
The
New
York
Times.
–
New
York,
2019.
–
08.10.
(https://www.nytimes.com/2019/10/08/opinion/ukraine-zelensky.html?searchResultPosition=12)

***
На сторінках «Rzeczpospolita» голова делегації Європарламенту в Комітеті
асоціації «Україна-ЄС» і колишній міністр закордонних справ Польщі В.
Ващиковський пише, що Київ може потрапити в чергову пастку і втратити суверенне
право проводити політику на своїй території. Впродовж багатьох місяців політична
ситуація в Україні лишалася цікавою темою для світових ЗМІ й, вочевидь,
міжнародних політиків. Впродовж останніх тижнів Україна фігурує в заголовках
навіть найбільших ЗМІ через скандал навколо контактів президента США Д. Трампа з
українським лідером. Після публікації часткової стенограми їхньої розмови у
Вашингтоні навіть почали вимагати імпічменту. Але, на жаль, значно менше уваги
ЗМІ й політики приділили ухваленню так званої формули Штайнмаєра.
Ващиковський зауважує, що погодження так званої формули Штайнмаєра стало
несподіванкою як для Європи, так і для багатьох українців. В Україні відбулися певні
вуличні протести, а опозиція виступила з негативною реакцією. Почали звучати
звинувачення в зраді національних інтересів.
Waszczykowski: Dylematy nie tylko ukraińskie = [Ващиковський: Дилеми не тільки
українські] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2019. – 08.10. (https://www.rp.pl/Rzecz-opolityce/191009269-Waszczykowski-Dylematy-nie-tylko-ukrainskie.html)

***
Заступниця політичного радника місії США при ОБСЄ Л. Д. Баль під час
засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявила, що до місцевих виборів на сході
України Росія має виконати свої безпекові зобов’язання в рамках Мінських угод,
зокрема виведення своїх сил, роззброєння та розформування незаконних збройних
формувань у, так званих, народних республіках ДНР та ЛНР. «Ми приєднуємось до
наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші пов’язані з
„Мінськом“ санкції проти Росії залишатимуться в силі, допоки Росія повністю не
виконає свої мінські зобов'язання. Окремі санкції, пов'язані з Кримом,
залишатимуться в силі, поки Росія не поверне Україні повний контроль над
півостровом», – підкреслила дипломат.
Заява США в ОБСЄ: до виборів на Донбасі Росія має вивести війська і
розформувати бойовиків // Гомін України. – Toronto, 2019. – 08.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21063/group/29)

***
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Президент Конгресу Українців Канади О. Хичій заявила, що діаспора Канади
просить Президента В. Зеленського запевнити світ у тому, що незалежність та
територіальна цілісність України не підлягають обговоренню. Діаспора також
закликала Президента зберегти курс на євроатлантичну інтеграцію й наполягати на
продовженні санкцій проти Росії, доки РФ не поверне Крим і не звільнить Донбасс.
Канадська діаспора закликала В. Зеленського роз’яснити «формулу Штайнмаєра»
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
08.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21065/group/19)

***
Через телефонну розмову з Президентом України Д. Трампу загрожує
імпічмент. Але і у другого учасника бесіди – Президента України – можуть бути
проблеми, оскільки він «надто вже радісно підтримав Д. Трампа, коли той критикував
ЄС», вважає швецьке видання. Поки ні А. Меркель, ні Е. Макрон, ні хтось із
офіційних представників ЄС не висловлювалися з приводу телефонної розмови Д.
Трампа із В. Зеленським. Міністри закордонних справ ЄС через два тижні
зустрінуться з новим главою українського МЗС В. Пристайко. Після цього, згідно з
дипломатичним даними, які отримала «Svenska Dagbladet», український уряд, вперше
розповість, які у нього плани щодо відносин з ЄС.
Кюхлер Т. Украина, возможно, сожжет мосты с ЕС после разговора с Трампом =
[Україна, можливо, спалить мости з ЄС після розмови з Трампом] / Т. Кюхлер // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 08.10. (https://www.obzor.lt/news/n53694.html)

***
Президент Білорусі О. Лукашенко заявив, що прогрес щодо підписання
Україною «формули Штайнмаєра» намагаються використовувати проти Президента
країни В. Зеленського. За його словами, в Мінську раді прогресу у врегулюванні
конфлікту на Донбасі, однак говорити про успішний результат переговорів
передчасно. «Здатність врегулювати конфлікт на південному сході України є
важливим тестом для всієї Європи», – вважає О. Лукашенко. За його словами,
вирішення конфлікту може показати, на що дійсно здатні європейські політики.
Також президент згадав недавню зустріч із В. Зеленським, зазначивши, що
український лідер хоче вирішити проблему в країні, що дісталася йому в спадок.
Лукашенко заявил о вреде «формулы Штайнмайера» для Зеленского = [Лукашенко
заявив про шкоду «формули Штайнмаєра» для Зеленського] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
08.10. ( https://www.obzor.lt/news/n53734.html)

***
Росія відкинула ідею участі США в переговорах про вирішення конфлікту між
урядом України та проросійськими сепаратистами на сході України. Представник
Кремля Д. Пєсков заявив, що в Москві не підтримують пропозицію США про
приєднання до «нормандського формату» переговорів про врегулювання конфлікту
на Донбасі. Таким чином, прес-секретар президента В. Путіна відреагував на
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висловлювання президента Білорусі О. Лукашенка, який заявив, що знайти рішення
українського конфлікту буде неможливо без участі США.
Россия отвергла идею участия Соединенных Штатов в «нормандском формате»
= [Росія відкинула ідею участі Сполучених Штатів в «нормандському форматі»] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 08.10. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30206256.html)

***
Світовий Конгрес Українців закликав Президента України В. Зеленського
дотримуватись чіткої і однозначної позиції щодо таких питань, як проведення виборів
на тимчасово окупованій Росією частині Донбасу, курсу України в ЄС та НАТО, а
також продовження антиросійських санкцій до повної деокупації Росією Криму і
частин Донецької та Луганської областей. СКУ стурбований відсутністю ясності
відносно того, на що готова погодитись Україна в рамках, так званої, «формули
Штайнмаєра», що є політичною поступкою, якої вимагає Росія.
СКУ закликає В. Зеленського до чіткої позиції щодо виборів на Донбасі, курсу в ЄС
та НАТО і санкцій проти РФ // Гомін України. – Toronto, 2019. – 08.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21064/group/19)

***
На думку автора статті канадського видання, узгодження Києвом «формули
Штайнмаєра» поки виглядає однобічною поступкою Москві. На неї погодилися, як
можна зрозуміти, в результаті потужного тиску на Україну з боку Євросоюзу й США.
Невипадково в день оголошення про узгодження Україною «формули Штайнмаєра»
з’явилося також повідомлення про схвалення США постачання Україні нової партії
протитанкових ракетних комплексів Javelin. Затримка з постачанням американських
озброєнь була викликана, як зазначає автор публікації, аж ніяк не тиском Д. Трампа
на В. Зеленського з приводу розслідування діяльності Дж. Байдена і його сина, а
цілком реальним тиском з метою змусити українського Президента погодитися на
«формулу Штайнмаєра». «Президент України дуже хоче якнайшвидше досягти миру
на Донбасі. Але швидкою в цьому випадку може бути лише капітуляція України», –
пише автор.
Соколов Б. Швидко можна лише капітулювати / Б. Соколов // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 08.10. (http://www.homin.ca/news.php/news/21069/group/28)

***
Ще один інформатор виступив із заявою з перших рук про події, які привели до
розслідування імпічменту президента США Д. Трампа за звинуваченням у
зловживанні владою, заявив адвокат інформатора. Другий адвокат заявив, що його
фірма і команда «представляють кілька інформаторів» у справі, звинувачуючи Д.
Трампа у використанні його повноважень для тиску на Президента України В.
Зеленського під час телефонної розмови з метою розслідування діяльності
політичного суперника Дж. Байдена і його сина Хантера.
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Impeachment inquiry against Trump: Second whistleblower comes forward = [Запит
про імпічмент проти Трампа: другий інформатор виходить на перший план] // The
News. – Karachi, 2019. – 07.10. (https://www.thenews.com.pk/print/537781-impeachmentinquiry-against-trump-second-whistleblower-comes-forward)

***
Син президента Ерік Трамп заявив, що висвітлення у ЗМІ українського
скандалу є «клоун-шоу», і додав, що мейнстрим-сайти небезпечні для Америки. Про
це він заявив після висвітлення ЗМІ звинувачень, що його батько використовував
свою політичну позицію, щоб попросити Президента України розслідувати діяльність
колишнього віце-президента США Дж. Байдена та його сина Х. Байдена.
Talcott S. «Clown Show»: Eric Trump Calls Out Media Coverage of Ukraine Probet =
[«Клоун-шоу»: Ерік Трамп коментує ЗМІ щодо висвітлення ситуації щодо України] / S.
Talcott
//
The
National
Interest.
–
Washington,
2019.
–
07.10.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/clown-show-eric-trump-calls-out-media-coverage-ukraineprobet-86446)

***
Лідери трьох комітетів Палати оприлюднили повістки в Пентагон, Управління
менеджменту та бюджету з вимогою надати документи, пов'язані з Україною, на тлі
розслідування імпічменту щодо президента США Д. Трампа. Комітети розслідують,
наскільки президент Д. Трамп ставив під загрозу національну безпеку США,
натискаючи на Україну, щоб втрутитися у вибори 2020 року, та затримуючи
військову допомогу, надану Конгресом, щоб допомогти Україні протистояти
російській агресії, а також будь-які зусилля щодо прикриття цих питань.
Talcott S. House Dems Subpoena Pentagon, Office of Budget and Management = [Дім
Демс повістка в Пентагон, управління бюджету та менеджменту] / S. Talcott // The
National Interest. – Washington, 2019. – 07.10. (https://nationalinterest.org/blog/buzz/housedems-subpoena-pentagon-office-budget-and-management-86431)

***
Чергова зустріч з придністровського врегулювання у форматі «5 + 2»
відбудеться в столиці Словаччини – Братиславі. У зустрічі візьмуть участь
представники всіх учасників формату «5 + 2» Молдови, Придністров'я, ОБСЄ, Росії,
України, а також спостерігачів – ЄС і США. В ході зустрічі буде розглянуто хід
реалізації заходів щодо зміцнення довіри, узгоджених у рамках пакету «Берлінплюс», а також визначено можливі додаткові й нові пріоритетні питання для
подальшої роботи.
Будут ли в Братиславе обсуждать особый статус Приднестровья = [Чи будуть в
Братиславі обговорювати особливий статус Придністров'я] // Молдавские ведомости. –
Кишинев, 2019. – 07.10. (http://www.vedomosti.md/news/budut-li-v-bratislave-obsuzhdat-osobyjstatus-pridnestrovya)

***
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Президент США Д. Трамп звинуватив спікера Палати представників Конгресу
США Н. Пелосі в державній зраді та закликав до її негайного імпічменту. Спікер
раніше оголосила про початок процедури імпічменту Д. Трампа. Скандал розгорівся
навколо телефонної розмови Д. Трампа із Президентом України В. Зеленським.
Грудницкий С. Трамп обвинил спикера Палаты представителей США в госизмене
и призвал к ее импичменту = [Трамп звинуватив спікера Палати представників США в
державній зраді та закликав до її імпічменту] / С. Грудницкий // Советская Белоруссия. –
Минск, 2019. – 07.10. (https://www.sb.by/articles/tramp-obvinil-spikera-palaty-predstaviteleyssha-v-gosizmene-i-prizval-k-ee-impichmentu.html)

***
Президент ФРН Ф.-.В. Штайнмаєр знаходиться з офіційним візитом у Грузії.
Відбулися його переговори з грузинською колегою С. Зурабішвілі. Президенти
говорили про ситуацію на окупованих територіях. За словами С. Зурабішвілі, одним із
методів вирішення конфлікту є збільшення спостерігачів ЄС. С. Зурабішвілі заявила,
що поряд із іншими конфліктами, зокрема конфліктом в Україні, Грузія не повинна
бути забута так, як ситуація на грузинських окупованих територіях в будь-який
момент може привести до більш складної ситуації.
Штайнмайер и Зурабишвили обсудили Абхазию и Южную Осетию =
[Штайнмаєр і Зурабішвілі говорили про Абхазію і Південну Осетію] // Haqqin.az. – Баку,
2019. – 07.10. (https://haqqin.az/news/159829)

***
Останні вибухові повороти розслідування імпічменту Д. Трампа відбулися,
коли держсекретар М. Помпео звинуватив комітети Конгресу під керівництвом
демократів. Комітети Палати, які ведуть розслідування, оприлюднили повістки в
якості доказів того, що Д. Трамп зловживав своїми повноваженнями, намагаючись
використати військову допомогу США для тиску на Президента України В.
Зеленського для пошуку згубної інформації про його суперника-демократа Дж.
Байдена.
Pompeo denounces «harassment» after Democrats subpoena White House = [Помпео
звинувачує демократів у «цькуванні» після виклику в суд Білий дім] // The News. – Karachi,
2019. – 06.10. (https://www.thenews.com.pk/print/537047-pompeo-denounces-harassment-afterdemocrats-subpoena-white-house)

***
У МЗС України не рекомендують їздити до Вірменії українцям. Тим самим
Київ ще раз наголосив на незмінності своєї позиції по відношенню до незаконних
сепаратистських утворень. На звернення до співгромадян зовнішньополітичного
відомства України відразу ж обурено відгукнулася Вірменія. І це не перший
недружній крок Єревана щодо Києва. Заступник гендиректора кримськотатарського
телеканалу ATR А. Муждабаєв заявив, що українцям краще не їздити до Вірменії,
оскільки вони можуть бути заарештовані і передані Росії.
13

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 жовтня 2019 р.

Керимов А. Украинцев призвали не ездить в Армению В Ереване возмущены =
[Українців закликали не їздити до Вірменії. У Єревані обурені] / А. Керимов // Haqqin.az. –
Баку, 2019. – 06.10. (https://haqqin.az/news/159761)

***
Впливовий політик з німецького Християнсько-демократичного союзу, Е. Брок,
який 39 років був депутатом Європарламенту, призначений спеціальним радником
голови Єврокомісії щодо відносин з Україною. DW поспілкувалася з Е. Броком про
те, як ЄС оцінює перші місяці президентства В. Зеленського, чи мзашкодить Україні
його телефонна розмова з президентом США Д. Трампом і чи не є «формула
Штайнмаєра» капітуляцією України.
Спецсоветник главы Еврокомиссии о Донбассе: ЕС не должен давить на Украину
= [Спецрадник глави Єврокомісії про Донбас: ЄС не повинен тиснути на Україну] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 05.10. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/10/05/specsovetnikglavy-evrokomissii-o-donbasse-es-ne-dolzhen-davit-na-ukrainu)

***
Президент США Д. Трамп виступив з різкою критикою на адресу впливового
сенатора, свого однопартійця М. Ромні в зв'язку з ситуацією навколо імпічменту.
Американський президент заявив журналістам, що хотів би розслідування Україною
діяльності колишнього віце-президента США Дж. Байдена і його сина Хантера, який
працював в компанії Burisma. Крім того, він повідомив, що «Китай повинен почати
розслідування відносно Дж. Байдена». До цього Д. Трамп заявляв, що Байденмолодший «отримував мільйони від України і Китаю». М. Ромні у відповідь написав
у Twitter, що подібні заяви Д. Трампа є «політично мотивованими, огидними і
помилковими».
Трамп: «Сенатор Ромни – напыщенный осел» = [Трамп: «Сенатор Ромні –
пихатий осел»] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 05.10. (https://haqqin.az/news/159734)

***
Президент США Д. Трамп відкрито закликав Китай і Україну розслідувати
діяльність свого потенційного конкурента на виборах 2020 року Дж. Байдена, не
зважаючи на те, що демократи ініціювали його імпічмент. Д. Трамп стверджує, що
Дж. Байден, як віце-президент у 2014 році, намагався заблокувати розслідування
корупції в Україні у бізнес-партнера свого сина Хантера, українського газового
магната, використовуючи американську допомогу в якості важеля.
Trump openly calls on Ukraine, China to investigate Biden = [Трамп відкрито закликає
Україну та Китай розслідувати справу Байдена] // The News. – Karachi, 2019. – 04.10.
(https://www.thenews.com.pk/latest/536175-trump-openly-calls-on-ukraine-china-to-investigatebiden)

***
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Тиск президента Д. Трампа на Україну щодо розслідування ділових відносин
сина колишнього віце-президента Дж.Байдена вважається серед консерваторів більш
політично згубним для Д. Трампа, ніж розслідування з боку Росії спеціального
радника Р. Мюллера. Поки Д. Трамп наполягав, що він не зробив нічого поганого,
закликаючи Україну розслідувати діяльність Дж. Байдена, деякі консерватори
розглядають це питання як реальну політичну загрозу для президента, частково через
рішення президента опублікувати стенограму його розмови з Президентом України В.
Зеленським.
Ukraine Be Trump's Achilles Heel? Conservatives Weigh In = [Чи може Україна бути
ахілесовою п'ятою Трампа? Консерватори зважують] // The National Interest. –
Washington, 2019. – 04.10. (https://nationalinterest.org/blog/buzz/could-ukraine-be-trumpsachilles-heel-conservatives-weigh-86086)

***
Президент Білорусі О. Лукашенко на засіданні II Форуму регіонів України та
Білорусі в Житомирі висловив думку, що дружба між країнами буде піддаватися
тиску і з Заходу, і зі Сходу. «Ми усвідомлюємо це з Президентом [України] і
говорили про це, коли вели переговори. Цей бар'єр ми сповнені рішучості подолати.
Ми добрі люди. Не хочемо проти когось дружити, а не проти когось воювати. Ми
повинні бути сильними», – резюмував білоруський лідер.
А. Лукашенко: дружба Беларуси и Украины будет ощущать давление и с Запада, и
с Востока = [О. Лукашенко: дружба Білорусі та України буде відчувати тиск і з Заходу, і
зі
Сходу]
//
Советская
Белоруссия.
–
Минск,
2019.
–
04.10.
(https://www.sb.by/articles/lukashenko-druzhba-belarusi-i-ukrainy-budet-oshchushchatdavlenie-i-s-zapada-i-s-vostoka.html)

***
У Житомирі відбулася зустріч Президентів України і Білорусі. Обидва лідери
високо оцінили відносини між двома країнами і народами, а О. Лукашенко назвав їх
братніми. В. Зеленський сказав, що, на його думку, всі українці пишаються
«хорошими відносинами з сусідньою країною». В. Зеленський написав, що вдячний
Білорусі за її позицію щодо територіальної цілісності України і пропозиції допомоги у
встановленні миру на Донбасі. Після зустрічі В. Зеленський повідомив, що білоруська
влада помилувала українського журналіста П. Шаройко, засудженого до 8 років
колонії за звинуваченням у шпигунстві.
На встрече Зеленского и Лукашенко шутили о «дружбе против России» = [На
зустрічі Зеленського і Лукашенко жартували про «дружбу проти Росії»] // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 04.10. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30199285.html)

***
Колишній генеральний прокурор України В. Шокін, який грає центральну роль
в скандалі навколо телефонної розмови між Президентами США і України, заявив,
що його просили відмовитися від розслідування щодо нафтогазової компанії Burusima
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Holdings, де один з керівних постів займав Х. Байден – син колишнього віцепрезидента США Дж. Байдена. Про це повідомила американська телекомпанія Fox
News з посиланням на копію конспекту приватної розмови В. Шокіна з особистим
юристом Д. Трампа Р. Джуліані в січні 2019 року. Цей конспект, складений Р.
Джуліані, був переданий на розгляд Конгресу США генеральним інспектором
Держдепартаменту С. Линік.
Экс-генпрокурора Украины Шокина просили не трогать сына Байдена = [Ексгенпрокурора України Шокіна просили не чіпати сина Байдена] // Обзор. – Вильнюс,
2019. – 04.10. (https://www.obzor.lt/news/n53645.html)

***
На думку автора статті, «рішення Х. Байдена прийняти керівництво з оплатою
в розмірі 50 000 доларів на місяць в невеликій відомій українській газовій компанії
виглядало як нерозумна гра». Його батько, віце-президент Дж. Байден, був людиною,
що відповідає за політику Америки щодо України. Компанія Burisma була об'єктом
кількох розслідувань, пов'язаних з діяльністю її засновника М. Злочевського. Через
кілька місяців після того, як Євромайдан позбувся режиму В. Януковича, М.
Злочевський опинився в розшуку. Але якимось чином, протягом наступних двох років
М. Злочевський відновив своє становище, кримінальні справи були закриті.
Carroll O. How a wild conspiracy theory and Ukraine anti-corruption drive led to Trump
impeachment proceedings = [Як дика теорія змови та антикорупційний потяг України
призвели до процедури імпічменту Трампа] / O. Carroll // The Independent. – London, 2019.
–
03.10.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trump-ukraine-hunter-bidenimpeachment-conspiracy-theory-us-zlochevsky-a9133301.html)

***
Г. Клінтон зустрічали скандуванням «замкніть його!», коли її запитував С.
Колберт під час шоу про зусилля щодо імпічменту президента США Д. Трампа.
Фразу, яку неодноразово використовували Д. Трамп та його прихильники під час
виборів 2016 року про саму Г. Клінтон, присутні зустрічали оплесками. «Ми
розпочали розслідування, яке розгляне докази, і я думаю, що саме це потрібно
зробити», – відповіла Г. Клінтон.
White A. Stephen Colbert audience shouts ‘lock him up!’ as Late Show host asks Hillary
Clinton about Trump impeachment = [Аудиторія Стівена Колберта кричить "замкніть
його!", коли ведучий вечірнього шоу розпитує Хілларі Клінтон про імпічмент Трампа] /
A. White // The Independent. – London, 2019. – 03.10. (https://www.independent.co.uk/artsentertainment/tv/news/trump-hillary-clinton-stephen-colbert-impeachment-lock-him-upa9129236.html)

***
Напередодні зустрічі президентів Білорусі та України в Житомирі, до Мінська
для зустрічі з О. Лукашенком були запрошені представники провідних українських
ЗМІ. Відповідаючи на питання журналістів про різні аспекти українсько-білоруських
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відносин, президент, з одного боку, стверджував, що у нього ніколи не було поганих
відносин з президентами України. А потім розповів, як В. Янукович не пустив його в
Україну на саміт, присвячений ювілею Чорнобильської катастрофи. Ідею повернення
миротворчої ролі Мінська президент промовив кілька разів у різних ракурсах.
Карбалевич В. Рецидив миротворчества = [Рецидив миротворчості] / В.
Карбалевич // Свободные новости. – Минск, 2019. – 03.10. (http://www.snplus.com/ru/page/diagnosis/9675)

***
Президент Росії В. Путін захищав Д. Трампа через звинувачення, що
американський лідер тиснув на Київ, щоб викопати бруд на свого суперника,
заявивши, що в «стенограмі телефонної розмови» немає нічого компрометуючого. «Я
не бачу нічого компрометуючого в розмові між Д. Трампом і (українським лідером
Володимиром) Зеленським», – заявив В. Путін про телефонний дзвінок, який
викликав ініціювання демократами імпічменту пррезидента США.
«Nothing compromising» in Trump call to Ukraine's Zelensky: Putin = [«Нічого
компрометуючого» у заклику Трампа до українського Зеленського: Путін] // The News. –
Karachi, 2019. – 02.10. (https://www.thenews.com.pk/latest/535366-nothing-compromising-intrump-call-to-ukraines-zelensky-putin)

***
Скандал, пов'язаний з процедурою імпічменту президента США, викликає
бурю емоцій не тільки у Вашингтоні. Київ, Париж, Берлін і Москва також потрапили
в цей вихор, відзначає оглядач Le Monde С. Кауфман. «Безсумнівно, у Вашингтоні
ніколи так багато не говорили про Україну, як після телефонної розмови між
президентом Д. Трампом і його українським колегою В. Зеленським», – йдеться в
статті. Через чотири місяці після вступу на посаду Президент України В. Зеленський,
підкріплений новим парламентом, коливається між молодою реформаторської
гвардією і олігархічною старою гвардією. «І, на жаль, саме в такий стратегічно
важливий момент він виявляється облитим брудом і, безсумнівно, ослабленим через
скандал з Д. Трампом», – пише Le Monde.
Kauffmann S. Affaire Trump-Zelensky : « Pour son malheur, l’Ukraine se retrouve
victime de la fange trumpienne » = [Справа Трампа-Зеленського: «На свою біду, Україна
виявилася забризканою брудом через Трампа»] / S. Kauffmann // Le Monde. – Paris, 2019. –
02.10.
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/10/02/affaire-trump-zelensky-pour-sonmalheur-l-ukraine-se-retrouve-victime-de-la-fange-trumpienne_6013843_3232.html)

***
В. Зеленський побував у Нью-Йорку, де виступив на засіданні Генеральної
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй та провів ряд зустрічей, найголовніша з яких
– із Д. Трампом. Д. Трамп відзначив прогрес у взаєминах РФ та України і порадив В.
Зеленському продовжувати в тому ж дусі. Український Президент відповів, що «лише
спільні зусилля Європейського Союзу та США можуть допомогти врегулювати
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ситуацію на Донбасі» та додав, що «Україні потрібна не просто допомога, а
підтримка».
Клен Є. Президент України нарешті зустрівся з президентом США / Є. Клен //
Міст. – New York, 2019. – 02.10. (http://meest-online.com/world/usa/prezydent-ukrajinynareshti-zustrivsya-z-prezydentom-ssha/)

***
Президент України В. Зеленський у Нью-Йорку виступив перед Генеральною
Асамблеєю ООН. Загальне враження від виступу В. Зеленського в ООН надзвичайно
позитивне, вважає оглядач. Свою промову він виголошував щиро й емоційно.
Найважливіше, що він висунув деякі ключові тези, які запам’яталися. На думку
автора, якщо це був іспит для нового молодого без політичного досвіду Президента
України В. Зеленського, то він цей іспит склав, щонайменше, на «дуже добре» якщо
не на «відмінно».
Лозинський А. Один день / А. Лозинський // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA],
2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23536/)

***
Автор статті аналізує основні підсумки дуже важливого візиту Президента
України В. Зеленського до США. На думку автора, зустріч і розмова В. Зеленського з
Д. Трампом були, скоріше, протокольними, ніж змістовними. Було ясно, що Д. Трамп
не отримає від В. Зеленського того, на що він так чекав і на що сподівався під час
липневого телефонного спілкування. В. Зеленському також було ясно, що потужної
публічної підтримки від Д. Трампа, якої Президент України бажав і чекав, не буде.
Тому ця зустріч і розмова не викликали особливого резонансу навіть в Україні, не
кажучи вже про Америку і світ, хоча й достатньо висвітлювалася. Попри всі нюанси,
візит Президента України в США підтвердив, що Україну підтримують, і ця
підтримка буде міцніти. «А це – головне. І жодний «шторм» Україну не похитне в її
прагненні до свободи, незалежності і державного розвитку», – зауважує автор статті.
Рибаченко В. Український президент і американський «шторм» / В. Рибаченко //
Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23532/)

***
У розвитку подій навколо потенційного імпічменту Д. Трампу намічається
новий крутий поворот. Генеральний інспектор Державного департаменту С. Лінік
попросив глав декількох комітетів Конгресу про термінову конфіденційну зустріч.
Скандал навколо телефонних переговорів американського президента з Президентом
України В. Зеленським почався саме з того, що відповідну заяву співробітника
спецслужб конгресменам передав теж генеральний інспектор. Відбувається це в
ситуації, коли М. Помпео, глава американського дипломатичного відомства, всіляко
чинить опір намірам нижньої палати Конгресу отримати від співробітників Держдепу
додаткову інформацію про практику Білого дому ховати політично чутливі матеріали.
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Швец Л. В США стали запугивать чиновников, как в Китае: «Молчать о деле
Трампа!» наш комментарий = [У США стали залякувати чиновників, як в Китаї:
«Мовчати про справу Трампа!» Наш коментар] / Л. Швец // Haqqin.az. – Баку, 2019. –
02.10. (https://haqqin.az/news/159528)

***
Служба розвідки США підірвала теорію змови, яка просувається Д. Трампом в
його атаках на довіру до того, хто викриває Україну. Управління генерального
інспектора розвідувального співтовариства відхилило припущення про те, що скарга,
в результаті якої президент зіткнувся з проблемою імпічменту, була заснована на
інформації з інших рук. У повідомленні заявника стверджувалося, що президент
втримав майже 400 мільйонів доларів у вигляді військової допомоги Україні, оскільки
він чинив тиск на східноєвропейську країну, щоб провести розслідування щодо Дж.
Байдена і його сина Хантера.
Baynes C. Whistleblower conspiracy theory promoted by Trump debunked by intelligence
watchdog in rare statement = [Теорія конспірації винищувачів, яку просував Трамп,
розвінчувала сторожова розвідка в рідкісних заявах] / C. Baynes // The Independent. –
London, 2019. – 01.10. (https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trumpwhistleblower-conspiracy-theory-debunked-ukraine-inspector-general-intelligence-communitya9127491.html)

***
Видання Forbes пише, що телефонна розмова американського і українського
президентів стала причиною для запуску процедури імпічменту проти Д. Трампа. На
думку видання, для України загроза полягає в тому, що не відомо, як українська тема
буде використана під час американської виборчої кампанії. І чи не стане українська
держава асоціюватися з проблемами, а не можливостями. Інша проблема криється в
тому, як демократи потрактують слова В. Зеленського під час розмови з Д. Трампом. І
чи Конгрес і далі буде активно підтримувати Київ. Втім, український Президент
продемонстрував правильну холоднокровність. Видання нагадує про відсутність
політичного досвіду в Президента України. І критики часто чіпляються за це.
Останній скандал став жорстким уроком для В. Зеленського, якому довелося
побачити, що його приватні розмови не такі вже й приватні.
Davies. P. Trump Scandal Puts Ukraine’s Zelensky In Awkward Position = [Скандал з
Трампом ставить Зеленського в незручне становище] / P. Davies // Forbes. – New York,
2019. – 01.10. (https://www.forbes.com/sites/pascaledavies/2019/09/27/trump-scandal-putsukraines-zelensky-in-awkward-position/#1ec77e345b00)

***
Свій другий візит за океан в якості Президента України В. Зеленський
запам’ятає набагато більше, ніж відвідини Канади. На думку автора, перебування в
Нью-Йорку стало справжнім випробуванням для політика-новачка. В. Зеленський
загалом провів зустрічі із 10 лідерами держав і міжнародних організацій. Загалом
переговори В. Зеленського на полях Генеральної асамблеї ООН підтвердили
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західноцентризм і націленість зовнішньої політики на Європу, адже домінували
переговори із лідерами країн саме цього континенту. Всі 15 хвилин свого виступу на
сесії Генеральної Асамблеї ООН В. Зеленський зосередив на питаннях російськоукраїнської війни, що є, вважає автор, безперечно правильною стратегією. До
позитивів промови Президента України можна віднести і те, що РФ була чітко
названа агресором, а також була чітко заявлена ціль на повернення окупованих
територій країни.
Бєлєсков М. «Зелений» цугцванг для України / М. Бєлєсков // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 01.10. (http://www.homin.ca/news.php/news/21026/group/6)

***
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Л. Моріс Паск'є у своєму
виступі на відкритті осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі висловила жаль з приводу
неподання повноважень для роботи на осінній сесії постійної делегації Верховної
Ради України. «Україна може розраховувати на нашу повну підтримку», – заявила
президент ПАРЄ. Л. Паск'є висловила сподівання, що Україна подасть повноваження
своєї нової делегації якнайскоріше. Новоутворена у Верховній Раді України 9-го
скликання постійна делегація в ПАРЄ не подаватиме заявки на затвердження своїх
повноважень, а відтак, не братиме участь в осінній сесії через повернення російської
делегації до Асамблеї.
Грузія та країни Балтії не братимуть участі у деяких заходах сесії ПАРЄ //
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
01.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21029/group/6)
***
Грузія, Україна, Литва, Латвія і Естонія виступлять зі спільною письмовою
заявою проти відновлення права голосу російської делегації в організації і вважають,
що підстави для виключення Російської Федерації залишаються незмінними. За
словами голови комітету з європейської інтеграції парламенту Грузії Т. Хулордави,
«делегації п'яти країн пострадянського простору не брали участь в першому засіданні
ПАРЄ в знак протесту. Однак, каже депутат, делегації цих країн не мають наміру
залишати організацію».
Грузия, Украина, Литва, Латвия и Эстония выступят с заявлением в связи с
возвращением России в ПАСЕ = [Грузія, Україна, Литва, Латвія і Естонія виступлять із
заявою в зв'язку з поверненням Росії в ПАРЄ] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 01.10.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30192645.html)

***
Глава української делегації Є. Ясько повідомила, що делегації Грузії, України,
Естонії, Латвії та Литви в ПАРЄ підготували спільну заяву щодо Росії. У документі
говориться, що протягом 70-ти років Рада Європи захищала права мільйонів людей і
твердо підтримувала цінності, заради яких і була створена організація. На жаль, під
час літньої сесії Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, яка без
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умов повернула російської делегації права голосу і інші процедурні права. «Тим
самим Парламентська асамблея Ради Європи закрила очі на порушення прав людини,
викрадення, незаконну окупацію і анексію територій, на незаконні арешти громадян
держав-членів організації і війни, які Російська Федерація досі веде проти своїх
сусідів», – йдеться в заяві. Делегації п'яти країн домовилися створити в ПАРЄ
постійну групу «Балтік плюс». Мета групи – політика невизнання анексії Росією
Криму та засудження російської окупації Криму, Східної України, Грузії і Молдови.
Делегации Грузии, Украины и стран Балтии в ПАСЕ подготовили совместное
заявление в связи с Россией = [Делегації Грузії, України і країн Балтії в ПАРЄ підготували
спільну заяву в зв'язку з Росією] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 01.10.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30193685.html)

***
Президент України В. Зеленський заявив, що Україна не буде виконувати
запити іноземних держав, в тому числі і вимоги щодо проведення розслідування.
Активне обговорення відновлення розслідування у справі про корупцію в компанії
сина екс-віце-президента США Дж. Байдена український лідер назвав
«інформаційною бомбою». В. Зеленський підкреслив, що в Україні нічого не
робиться за командою з-за кордону, назвавши державу незалежною.
В. Зеленский отказался проводить расследование дела Байдена по приказу Трампа
= [В. Зеленський відмовився проводити розслідування справи Байдена за наказом Трампа]
// Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 01.10. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/10/01/zelenskiyotkazalsya-provodit-rassledovanie-dela-baydena-po-prikazu-trampa)

***
Головний акцент в розмові Президента Білорусі О. Лукашенка з українськими
журналістами це прийти на допомогу братній країні, коли це потрібно. Особливість
розмови також в її безсумнівній своєчасності. Українці, незалежно від політичних
поглядів, повинні дізнатися правду. Про Білорусь, її ставлення до подій навколо
тривалої української кризи, погляду на співвідношення державних інтересів на
міжнародних лініях Мінськ – Київ – Москва – Вашингтон і Київ – Вашингтон –
Мінськ – Брюссель. Гранично Президент Білорусі позначив ці найважливіші точки
політичного зіткнення, давши ясно і чітко зрозуміти: світ сьогодні взаємопов'язаний і
взаємозалежний. Але при цьому незалежність і суверенітет країни ніхто і ніколи не
має права ставити під сумнів. Так само, як і суверенітет і територіальну цілісність
України.
Михович С. Помочь Украине и остаться верными себе = [Допомогти
Україні і залишитися вірними собі] / С. Г. Михович // Советская Белоруссия. –
Минск, 2019. – 01.10. (https://www.sb.by/articles/pomoch-ukraine-i-ostatsya-vernymisebe.html)

НАТО
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В Україну прибуде Генеральний секретар західного військового блоку Й.
Столтенберг, який проведе засідання комісії Україна – НАТО в Києві з участю
Президента України В. Зеленського. В рамках свого візиту Генсек Альянсу окрему
увагу приділить ситуації в Одеській області. Завдання сухопутних частин в Одеській
області – це боротьба з горезвісними російськими миротворцями в Бендерах і
Тирасполі, а також силами, так званої, придністровської армії, з чим повинні
впоратися спеціально акредитовані керівництвом НАТО частини ЗСУ. Одночасно з
візитом Й. Столтенберга в порт Одеси також увійде угруповання військових суден
Альянсу, на борту яких буде також перебувати сухопутний контингент, який може
бути посилений бійцями Сил спеціальних операцій.
Медведев А. Границу с Приднестровьем будут охранять солдаты НАТО? =
[Кордон з Придністров'ям охоронятимуть солдати НАТО?] / А. Медведев // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 13.10. (http://www.vedomosti.md/news/granicu-spridnestrovem-budut-ohranyat-soldaty-nato)

***
В. Пристайко, міністр закордонних справ України, заявив, що Україна
рухається в напрямі членства в НАТО, але відмовляється від риторики, яка шкодила в
просуванні до Плану дій щодо членства в Альянсі. За його словами, існує два
підходи, один із яких полягає в постійному нагадуванні про прагнення ПДЧ, і це
можливий напрям дипломатичної роботи. Другий напрям передбачає, що «Україна
розуміє реальність і просить те, що, в принципі, є, але треба додати зусиль». Він
стверджує, що це стане можливим, коли українські органи влади застосують
необхідну кількість стандартів, аби стати взаємосумісними з НАТО.
Україна змінює риторику щодо членства в НАТО // Міст. – New York, 2019.
– 02.10. (http://meest-online.com/ukraine/policy/ukrajina-zminyuje-rytoryku-schodochlenstva-v-nato/)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Міністр закордонних справ України В. Пристайко заявив, що Росія шукає
підстави, щоб не проводити зустріч в «нормандському форматі». В. Пристайко
повідомив, що крім вже існуючих і узгоджених «хлібного перемир'я» і «формули
Штайнмаєра» російська сторона висуває третю умову – імплементацію «формули
Штайнмаєра» в законодавство України. За його словами, Україна виконала дві
перших умови і здійснює певні реальні кроки.
В МИД Украины сомневаются в заинтересованности Кремля во встрече в
«нормандском формате» = [У МЗС України сумніваються в зацікавленості Кремля у
зустрічі в «нормандському форматі»] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 08.10.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/10/08/v-mid-ukrainy-somnevajutsja-v-zainteresovannostikremlja-vo-vstreche-v-normandskom-formate)

***
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Російський політолог С. Уралов зазначив, що його особисті очікування від
розпочатого форуму «Мінського діалогу» дуже високі. Він зазначив в якості
найважливішого аспекту комунікативну роль Мінська. «Сьогодні рідко де є
майданчик, де можуть зустрітися представники Росії та України, наприклад. Власне
кажучи, таких майданчиків вже в принципі немає, за винятком мінського. Особливо
цікавий у цьому плані майбутній круглий стіл по Донбасу. З огляду на недавній візит
О. Лукашенка в Житомир на Форум регіонів України та Білорусі, можна очікувати
певні зрушення у вирішенні української кризи», – пише С. Уралов.
Осипов М. Уралов: жду от форума «Минского диалога» новых смыслов = [Уралов:
чекаю від форуму «Мінського діалогу» нового сенсу] / М. Осипов // Советская Белоруссия.
– Минск, 2019. – 07.10. (https://www.sb.by/articles/uralov-zhdu-ot-foruma-minskogo-dialoganovykh-smyslov.html)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міністр енергетики США Р. Перрі відхилив повідомлення у ЗМІ про те, що він
планував піти у відставку, заявивши, що не планує залишати роботу. Р. Перрі також
підтвердив, що він спонукав президента США Д. Трампа поговорити з Президентом
України В. Зеленським про енергетичні питання.
US energy secretary denies resignation report = [Міністр енергетики США заперечує
звіт
про
відставку]
//
The
News.
–
Karachi,
2019.
–
08.10.
(https://www.thenews.com.pk/print/538204-us-energy-secretary-denies-resignation-report)

***
На Другому форумі регіонів України і Білорусі в Житомирі було підписано дві
міжурядові угоди і 15 угод про міжрегіональну співпрацю. В десятку експортних
позицій України в Білорусь увійшли зернові культури, а з Білорусі зросли поставки
нафтопродуктів, засобів наземного транспорту, полімерних матеріалів, деревини і
виробів з неї.
Украина и Беларусь подписали 17 соглашений на Форуме регионов =
[Україна і Білорусь підписали 17 угод на Форумі регіонів] // Литовский курьер. –
Вильнюс, 2019. – 05.10. (https://www.kurier.lt/ukraina-i-belarus-podpisali-17soglashenij-na-forume-regionov/)

МИТНА ПОЛІТИКА
Прем'єр-міністр Білорусі М. Санду відповіла на питання про можливість
підписання в Братиславі, де пройде черговий раунд переговорів у форматі «5 + 2»,
документа, який передбачає «створення двох окремих юридичних одиниць в складі
єдиної держави», якщо Молдова і її офіційні представники не підпишуть ніяких
документів і зобов'язань, які суперечать національним інтересам країни. Вона
підкреслила, що поки що можна боротися з корупційними схемами, контрабандою
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через придністровський регіон і для цього буде підписано протоколи з Україною, щоб
збільшити кількість пунктів спільного контролю на кордоні.
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов,
противоречащих ее интересам = [Санду: Молдова не підпише по Придністров'ю
ніяких документів, що суперечать її інтересам] // Независимая Молдова. –
Кишинев, 2019. – 03.10. (https://noi.md/ru/politika/sandu-moldova-ne-podpishet-popridnestroviyu-nikakih-dokumentov-protivorechashhih-ee-interesam)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Товари без супровідних документів, три підроблені Зелені карти і водійські
права були виявлені прикордонниками при виконанні ними своїх обов'язків.
Протоколи про правопорушення були складені стосовно чотирьох українців і двох
молдован. Товар готували для продажу на території України. Подальший розгляд
справи з усіх правових аспектів проводиться прикордонниками Північного
регіонального управління. Відносно громадянина України було порушено
кримінальну справу за фактом незаконного перетину державного кордону.
Нарушения на границе: полиция задержала четверых украинцев и двоих молдаван
= [Порушення на кордоні: поліція затримала чотирьох українців і двох молдаван] //
Независимая
Молдова.
–
Кишинев,
2019.
–
08.10.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/narusheniya-na-granice-policiya-zaderzhala-chetveryh-

ukraincev-i-dvoih-moldavan)

РЕФОРМИ
Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої освіти, яку
здійснює Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчителів і управлінців з
освіти по всій Україні. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно
навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті.
Вже ухвалено новий закон „Про освіту“, підготовлено 22 тис. вчителів. Перш ніж
запровадити нові підходи до навчання по всій країні, вирішили апробувати їх у 100
школах – у кожному реґіоні було обрано по чотири школи, в яких було набрано по дві
нові перші класи. Вчителі, які працюють у цих класах, відзначають, що їхні учні
набагато краще спілкуються один з одним й іншими людьми. НУШ буде збережена як
пріоритет, до якого спробують додати певні рішення в інших сферах‚ зокрема
цифровізацію освіти.
Україні потрібна реформа освіти // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 03.10.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8/)
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Українська федеральна кредитна спілка провела урочисте відкриття своєї нової
філії в місті Метьюз, неподалік від центру міста Шарлотт (штат Північна Кароліна).
Урочисте відкриття філії в Шарлотті – це нова стoрiнка в 65-річній історії кредитної
спілки. Андрій Футей, президент Українськoгo конгресoвoгo комітету Америки
сказав, що кредитні спілки відіграють вирішальну роль у підтримці українських
громад та організацій, в т. ч. нових іммігрантів зі Східної Європи, котрі зараз
населяють такі міста, як Шарлотт.
Оришкевич О. УФКС відкрила нову філію в Північній Кароліні / О. Оришкевич, Т.
Зборовська // Міст. – New York, 2019. – 09.10. (http://meest-online.com/diaspora/usa-

diaspora/ufks-vidkryla-novu-filiyu-v-pivnichnij-karolini/)
***
Влада України і місія Міжнародного валютного фонду під час двотижневих
перемовин не досягли згоди щодо нової програми співпраці. Джерела інформаційної
агенції «Українські новини», повідомляють, що основною причиною відсутності
домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою
та колишніми власниками «ПриватБанку». Ще одне питання, через яке програму
затримують, — неясність із остаточною версією Державного бюджету на 2020 рік. За
даними агенції, третім проблемним питанням є збереження незалежності
Національного банку. У місії МВФ повідомили, що свою роботу в Україні наразі
завершила, але вона продовжить обговорювати з українською владою нову програму
співпраці.
Київ і МВФ не домовилися // Міст. – New York, 2019. – 02.10. (http://meestonline.com/ukraine/economy/kyjiv-i-mvf-ne-domovylysya/)

***
Замість програми Stand-by, за якою Україна отримала лише один із трьох
траншів, Міжнародний валютний фонд пропонує Києву механізм розширеного
фінансування EFF. За оцінками фахівців Фонду, українських урядовців і незалежних
експертів, системних перепон для продовження співпраці України з цією
міжнародною фінансовою інституцією немає. Перспективи ж такого співробітництва
криються у деталях: зауваження й неузгодженості позицій сторін залишаються.
Досягнути зближення обіцяють найближчими тижнями. І, як свідчить досвід
попередніх переговорів, на думку автора, ймовірність отримання нашою країною
першого кредитного траншу за новою програмою вже до кінця року доволі значна.
Обух В. Нова програма співпраці з МВФ буде, але коли – невідомо / В. Обух // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23540/)

***
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У Верховній Раді відбувся круглий стіл, присвячений цифровізації країни:
блокчейну та детінізації криптовалют. Це була перша публічна розмова про блокчейн
в Україні, яка відбулася в комітеті Верховної Ради. Організаторам вдалося зібрати
експертів,
криптоюристів,
практиків,
інвесторів,
засновників
відкритих
блокчейнпроєктів, які пройшли цей шлях і користувалися цим законодавством у
країнах ЄС. Приблизно за місяць законодавці планують подати перші законопроєкти,
які мають бути продискутовані й повністю узгоджені.
Самохвалова Л. Чи гряде амністія криптокапіталу? / Л. Самохвалова // Час
і
Події.
–
Chicago
[Illinois,
USA],
2019.
–
02.10.
(https://www.chasipodii.net/article/23539/)

ЕКОНОМІКА
В Україні зацікавлені в розширенні спектра виробленої на базі шасі МАЗ
техніки. Про це заявив начальник відділу спецтехніки заводу комунальної техніки
«Альфатекс» (Кременчук, Полтавська область) М. Давидов. Техніка білоруського
виробництва цілком задовольняє як виробників, так і замовників, тому в подальшому
буде розширюватися виробництво і збільшуватися її поставки в Україну.
В Украине хотят расширять производство техники на базе шасси МАЗ = [В
Україні хочуть розширювати виробництво техніки на базі шасі МАЗ] // Советская
Белоруссия. – Минск, 2019. – 06.10. (https://www.sb.by/articles/v-ukraine-khotyat-rasshiryatproizvodstvo-tekhniki-na-baze-shassi-maz.html)

***
Міжнародна рейтингова агенція S&P Global Ratings підвищила довготермінові
суверенні рейтинги України в іноземній та національній валюті. Це рішення пов’язане
з покращеним макроекономічного управління, накопиченням валютних резервів,
прискоренним зростанням та скороченням бюджетного дефіциту. Прем’єр-міністр
України О. Гончарук заявив, що підвищення рейтингу України означає підвищення
довіри до країни і відновлення економіки. «Новий уряд, схоже, підтримує збереження
макроекономічної стабільності, лібералізації економіки і забезпечення нової програми
з МВФ», – вважають аналітики агенції.
S&P Global Ratings підвищило рейтинг України // Міст. – New York, 2019. –
02.10. (http://meest-online.com/ukraine/economy/sp-global-ratings-pidvyschylo-rejtyngukrajiny/)

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Верховна Рада України, де президентська фракція «Слуга народу» має
монобільшість, ухвалила у другому читанні і в цілому закон, яким скасовується
перелік підприємств, що не підлягають приватизації. Рішення нібито й правильне,
вважає автор статті. адже в державній власності досі перебувають кілька тисяч
підприємств, які або є відверто збитковими, або слугують такими собі
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«годівничками» для певних наближених до політичного Олімпу осіб. Але є й другий
бік медалі. За всі часи незалежності України єдиним успішним прикладом продажу
приватному інвестору державного підприємства стала угода 2005 року про купівлю
міжнародним холдингом Arcelor Mittal Криворізького металургійного комбінату за
4,8 млрд USD. Видання аналізує чи вдасться втілити амбітні «приватизаційні» плани?
Берчак І. ВРУ дала старт приватизації майже 800 державних підприємств / І.
Берчак // Міст. – New York, 2019. – 09.10. (http://meest-online.com/ukraine/economy/vru-dalastart-pryvatyzatsiji-majzhe-800-derzhavnyh-pidpryjemstv/)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Прем'єр-міністр України О. Гончарук на брифінгу сказав, що Україна не
погодиться на короткостроковий договір про транзит по її території російського газу.
Україні важливо отримати новий довгостроковий договір тому, що «Україна і наша
газотранспортна система починає працювати за європейськими правилами», – сказав
О. Гончарук.
Украина настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа =
[Україна наполягає на довгостроковому контракті на транзит російського газу] // Обзор.
– Вильнюс, 2019. – 10.10. (https://www.obzor.lt/news/n53809.html)

***
Введення в дію газопроводу «Північний потік – 2» посилить російський вплив
на країни Європи і зробить їх більш уразливими, заявив глава Міненерго США Р.
Перрі на конференції трансатлантичного енергетичного співробітництва у Вільнюсі.
Як вказав Р. Перрі, після введення в дію нового газопроводу Європа стане більш
схильна до ризику виникнення перебоїв з поставками палива, а Росія отримає
можливість припинити транзит газу через Україну.
«Северный поток – 2» назвали сокрушительным ударом по Европе =
[«Північний потік – 2» назвали нищівним ударом по Європі] // Haqqin.az. – Баку,
2019. – 07.10. (https://haqqin.az/news/159848)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Тижневик «Міст» пише, що Д. Трамп, налякався процедури імпічменту і
намагаючись вибілитися, заявив, що розблокував військову допомогу Україні.
Державний департамент США дозволив продаж Україні 150 ракет для протитанкових
ракетних комплексів Javelin на суму 39,2 млн USD, що сприятиме зовнішній політиці
і національній безпеці Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки України.
Система Javelin допоможе Україні наростити свій оборонний потенціал у
довготерміновій перспективі для захисту свого суверенітету і територіальної
цілісності. «Україна не зіткнеться з труднощами у разі прийняття на озброєння цієї
системи», – йдеться в заяві Управління Міністерства оборони США з оборонної
співпраці та безпеки.
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Голод І. Президенту США може дорого коштувати його тиск на Україну / І.
Голод // Міст. – New York, 2019. – 09.10. (http://meest-online.com/world/usa/prezydentu-sshamozhe-doroho-obijtysya-joho-tysk-na-ukrajinu/)

***
Держдепартамент США дав позитивне рішення на продаж Україні
протитанкових ракетних комплексів Javelin. Як уточнили в Пентагоні, Київ може
придбати до 160 ракет і різне обладнання до комплексам на загальну суму близько 40
мільйонів доларів. Про можливість придбання нової партії американських озброєнь
Президент України В. Зеленський піднімав питання в ході телефонної розмови з
американським лідером Д. Трампом.
Госдеп США одобрил продажу комплексов Javelin Украине = [Держдеп
США схвалив продаж комплексів Javelin Україні] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019.
– 04.10. (https://bb.lv/statja/tehno/2019/10/04/gosdep-ssha-odobril-prodazhu-kompleksovjavelin-ukraine)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Видання Fox News стверджує, що влада України планувала відновлення
розслідування щодо компанії Burisma ще навіть до українських президентських
виборів. Нові документи свідчать, що чиновники України відкрили нове
розслідування проти фірми, пов’язаної з Х. Байденом, за багато місяців до телефонної
розмови президента США Д. Трампа з українським лідером В. Зеленським. Про це
повідомив репортер Fox News Дж. Соломон в ефірі програми Hannity. Він сказав, що
уряд США знав про плани України ще раз вивчити активність компанії Burisma
Holdings на початку року.
Creitz Ch. Document reveals Ukraine had already reopened probe of Hunter Biden-linked
firm months before Trump phone call = [Документ свідчить, що Україна вже відкрила
розслідування діяльності компанії, пов'язаної з Х. Байденом, за кілька місяців до
телефонного дзвінка Д. Трампа] / C. Creitz // Fox News. – New York, 2019. – 09.10.
(https://www.foxnews.com/media/john-solomon-says-new-hunter-biden-related-doc-

shows-significant-shift-in-factual-timeline)
***
В інтерв'ю кореспонденту Бі-бі-сі в Києві Дж. Фішеру колишній генпрокурор
України Ю. Луценко зазначив, що в його відомстві не було ніяких планів
розслідувати діяльність Х. Байдена, і що будь-яке розслідування Х. Байдена може
початися тільки в США. «Це юрисдикція США», – сказав Ю. Луценко, додавши, що
якщо розкрадання в Burisma мали місце бути, то це, за його словами, відбулося за дватри роки до того, як Х. Байден став членом ради директорів компанії.
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко не видит причин расследовать
деятельность Байдена = [Колишній генпрокурор України Юрій Луценко не бачить
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причин розслідувати діяльність Байдена] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 01.10.
(https://www.obzor.lt/news/n53535.html)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Новий глава Національної поліції України І. Клименко в інтерв'ю виданню
«Лівий берег» висловиви думку, що владі України варто задуматися про легалізацію
проституції. Також І. Клименко висловився з приводу інших подібних ініціатив. На
його думку, українське суспільство не готове до легалізації легких наркотиків і зброї,
але гральний бізнес повинен «контролюватися чітко державою».
Глава нацполиции Украины: проституцию следует легализовать = [Глава
нацполіції України: проституцію слід легалізувати] // Minval.az. – Баку, 2019. – 07.10.
(https://minval.az/news/123926155)

***
Прокуратура України порушила справу після того, як у відомство звернувся
екс-глава Грузії М. Саакашвілі із заявою про те, що він був викрадений і незаконно
переміщений через кордон України в Польщу. Згідно з заявою, відкрито кримінальне
провадження.
Прокуратура Украины возбудила дело о похищении М. Саакашвили =
[Прокуратура України порушила справу про викрадення М. Саакашвілі] //
Minval.az. – Баку, 2019. – 07.10. (https://minval.az/news/123926123)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Як пише New York Times, Б. Чмола, який відкрив Фестиваль українського кіно
у Пітсбургу, сказав, що після багатьох років ігнорування в Америці Україна, раптом
опинилася в центрі цілого новинного «блокбастеру». Він зауважив, що все що про
Україну знає більшість американців, – це українська кухня й музика. Президент
української громади Західної Пенсильванії П. Герлач сказав, що багато американців
українського походження дивуються, коли експерти на телебаченні досі час від часу
вживають форму «the Ukraine» так, немов країна досі лише регіон у Російській
імперії.
Robertson C. What Ukrainian-Americans Are Saying About the Ukraine Scandal = [Що
україно-американці говорять про скандал з Україною] / C. Robertson // The New York
Times. – New York, 2019. – 02.10. (https://www.nytimes.com/2019/09/29/us/whistleblower-

ukrainian-americans.html?searchResultPosition=1)
***
На території ботанічного саду ім. академіка А. Фоміна Київського
Національного Університету відбулося відкриття оновленої скульптурної композиції
«Ворота душі. Діалог Тараса Шевченка і Ду Фу». Реконструкція була проведена за
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підтримки посольства Китаю в Україні, яке виділило кошти на реконструкцію газону,
де в 2017 році була зведена скульптурна композиція роботи відомого китайського
скульптора, директора Китайського музею образотворчих мистецтв У Вейшань, що
зображає двох великих поетів українського і китайського народів. У церемонії
відкриття взяли участь посол КНР в Україні Ду Вей і ректор Київського
Національного Університету імені Т. Шевченка Л. Губернський.
В Киеве открылась скульптурная композиция «Ворота души. Диалог Тараса
Шевченко и Ду Фу» = [У Києві відкрилася скульптурна композиція «Ворота душі. Діалог
Тараса Шевченка і Ду Фу»] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 10.10.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/1010/c31519-9621325.html)

***
Під патронатом і меценатством Ліги українок Канади в концертній залі
Українського культурного центру «Старий млин» у Торонто, відбувся вечір
презентації збірки віршів «Грона любови» поетеси Н. Козак. Н. Козак уже впродовж
майже трьох десятиліть перебуває у вирі культурно-громадського життя Торонто. У
збірці «Грона любови» більш ніж півтори сотні пісенних текстів і віршів. Усі кошти
від цього доброчинного мистецького заходу передадуть на підтримку ветеранів
російсько-української війни.
Житкевич А. На високій ноті Любови / А. Житкевич // Міст. – New York, 2019. –
09.10. (http://meest-online.com/culture/na-vysokij-noti-lyubovy/)

***
Голова Спілки українців у Португалії П. Садоха повідомив, що у столиці
Португалії урочисто відкрили пам’ятник видатному українському митцю та діячу
Тарасу Шевченку. Він зазначив, що це перший монумент Кобзаря у цій країні,
встановили його на площі Італії. Автором бюсту Шевченка став португальський
скульптор Е. Де Карвалью, котрий переміг у відкритому конкурсі.
У Лісабоні встановили пам’ятник Шевченку // Міст. – New York, 2019. – 09.10.
(http://meest-online.com/diaspora/europe-diaspora/u-lisaboni-vstanovyly-pamyatnykshevchenku/)

***
Всі російськомовні школи України перейдуть на державну мову з вересня 2020
року – підготовкою освітніх установ до цієї реформи займеться Міністерство освіти і
науки країни, повідомила глава відомства А. Новосад. За даними відомства, те ж саме
трапиться і з установами, які викладають мовами ЄС – для них реформа вступить в
силу з вересня 2023 року. У міністерстві додали, що найбільше шкіл, які викладають
російською, знаходиться на сході і півдні країни.
По примеру Латвии? Все русские школы Украины переводят на украинский
язык = [За прикладом Латвії? Всі російські школи України переводять на
українську мову] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 06.10. (https://bb.lv/statja/v30
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mire/2019/10/06/po-primeru-latvii-vse-russkie-shkoly-ukrainy-perevedyat-na-ukrainskiyyazyk)
Нову редакцію українського правопису було затверджено наприкінці минулого
навчального року. Часопис «Час і події» вирішив розпитати про основні мовні
нововведення в О. Авраменка – відомого дослідника і популяризатора української
мови, за підручниками якого навчаються майже всі українські школярі з 5-го до 12-го
класів. Мовознавець сказав, що «знати й берегти мову – це наш святий обов’язок, бо
це – код, який ідентифікує нас як самобутній народ. А завдання педагогів і батьків –
виховати нові покоління європейського кшталту, які будуть дотримуватися будь-яких
правил: чи мовних, чи дорожнього руху, чи якихось інших».
Базів Л. Олександр Авраменко, мовознавець, автор підручників, телеведучий:
«Нова редакція правопису повертає норми, які штучно вилучили через «сталінську
політику зближення мов» / Л. Базів // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.10.
(https://www.chasipodii.net/article/23564/)

***
У Кліфтоні (штат Нью-Джерзі) при соборі Святого Вознесіння Православної
церкви України в США відбувся щорічний Український фестиваль. Цього року на
свято завітало багато гостей, серед який і представники українського й
американського бізнесу. Були й такі, хто вперше відвідали цей фестиваль. Культурнорозважальна програма була дуже насиченою, зокрема завдяки танцювальним
колективам.
Бескид І. Український фестиваль у Кліфтоні / І. Бескид // Міст. – New York, 2019. –
02.10. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/ukrajinskyj-festyval-u-kliftoni/)

***
На IV Міжнародному проекті-конкурсі «Шевченко єднає народи – 2019» було
представлено на конкурс 480 робіт із 33 країн світу. Часопис розповідає про його
переможців із Чикаго та Нью-Йорка, серед якиїх медаль та диплом І ступеня отримав
І. Бернацький (Нью-Йорк) – художній керівник та режисер Українського
драматичного театру в Нью-Йорку за виставу «Гайдамаки», медаль та диплом «Гранпрі» отримала В. Ткач (Нью-Йорк) у позаконкурсному форматі «Поклик серця» за
переклади поезій Тараса Шевченка англійською мовою, які ввійшли в збірку
перекладів «Темна ніч, ясні зорі». Дипломом ІІІ ступеня нагороджений керівник
Українського драматичного театру «Гомін» (Чикаго) В. Митничук.
Корсун Л. Експресії з IV Міжнародного проєкту-конкурсу «Шевченко єднає
народи-2019» Учасники та переможці конкурсу з Нью-Йорка та Чикаго / Л. Корсун // Час
і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23548/)

***
На 26-му Львівському форумі видавців головною подією стала презентація
справді унікальної книжки – науково-довідкового видання «Коронація слова». Під час
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презентації керівник проєкту, генеральний директор видавництва «Світ успіху» Н.
Струк розповіла, що це науково-довідкове видання з’явилося завдяки грантовій
програмі «Знакові події в українській культурі» Українського культурного фонду.
Надрукований згідно з умовами цієї грантової програми півторатисячний наклад
призначений не для відкритого продажу – він буде розповсюджений виключно по
вітчизняних навчальних закладах. Відтепер учні та студенти, вчителі шкіл і викладачі
вишів матимуть гарний посібник для роботи.
Литовченко Т. «Осінні скарби Коронації» на Форумі Видавців: дві сотні яскравих
імен / Т. Литовченко // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 02.10.
(https://www.chasipodii.net/article/23561/)

***
Американський актор Т. Круз приїхав до Києва, де зустрівся з Президентом
України. За словами чиновників Офісу В. Зеленського, Т. Круз шукає цікавих місць в
Україні, які можна було б використати під час зйомок його останнього фільму.
Tom Cruise usłyszał komplement od prezydenta Ukrainy. Wybuchnął śmiechem = [Том
Круз почув комплімент від Президента України. Він засміявся] // Wprost. – Posnan, 2019. –
01.10. (https://www.wprost.pl/polityka/10256700/tom-cruise-uslyszal-komplement-od-prezydentaukrainy-wybuchnal-smiechem.html)

***
Близько 20 розробок представить БДУ на виставці «Високі технології,
робототехніка, мехатроніка і стартапи». Пройде захід в рамках II Форуму регіонів
України та Білорусі в Житомирі (Україна).
Вильтовский М. БГУ представит собственные разработки на Форуме регионов
Беларуси и Украины = [БГУ представить власні розробки на Форумі регіонів України та
Білорусі] / М. Вильтовский // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 01.10.
(https://www.sb.by/articles/bgu-predstavit-sobstvennye-razrabotki-na-forume-regionov-belarusi-iukrainy.html)

***
Канадсько-український центр, створений при центральній міській бібліотеці ім.
М. Коцюбинського у Чернігові, відроджує свою діяльність після 20-річного застою.
Відтепер ознайомитися з унікальними діаспорними виданнями зможе широкий загал
читачів. Першим заходом, який організував Канадсько-український центр, став
«круглий стіл» під назвою «Викрадена батьківщина». Він був присвячений 75-й
річниці примусового виселення українців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя з
етнічних земель території сучасної Польщі.
У Чернігові відроджує свою діяльність канадсько-український бібліотечний центр
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
01.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21037/group/19)
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РЕЛІГІЯ
У Ватикані глава Української греко-католицької церкви, зустрівся з
Вселенським патріархом Варфоломієм. Вселенський патріарх прибув до Ватикану з
офіційним візитом. Він обговорив із Блаженнійшим Святославом ситуацію в Україні
й екуменічні стосунки між УГКЦ і Православною церквою України.
Святослав у Римі зустрівся з Варфоломієм // Міст. – New York, 2019. – 02.10.
(http://meest-online.com/culture/spirituality/svyatoslav-u-rymi-zustrivsya-zvarfolomijem/)

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Президент України В. Зеленський з самого ранку відповідав на питання
журналістів. Прес-марафон розпочався в Kyiv Food Market і тривав до ночі. За
словами В. Зеленського, його обрали як Президента, який завершить війну. І це, як
він підкреслив, його головна мета. Після закінчення прес-марафону В. Зеленський
написав у себе на Facebook, що відповів на більш ніж 500 питань.
Главные тезисы пресс-марафона Зеленского = [Головні тези прес-марафону В.
Зеленського] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 11.10. (https://noi.md/ru/vmire/glavnye-tezisy-press-marafona-zelenskogo)

***
Президент України В. Зеленський здивував всіх, так званим, прес-марафоном,
який почався о 10:00 і завершився за північ (тривав понад 14 годин). В. Зеленський
пояснив мотивацію проведення такої довгої прес-конференції тим, що необхідно
заповнити інформаційний вакуум, оскільки він мало зустрічається з журналістами.
«Одні говорили, що я нічого не знаю, інші – що я не вмію говорити, треті – що я
когось боюсь», – сказав він. В ході «марафону» Президент не залишив без уваги всі
питання журналістів, чи правда, проігнорувавши або поверхнево відповівши на
частину з них через те, що «це не в його компетенції».
Зеленский более 14 часов общался с журналистами = [Зеленський більше 14 годин
спілкувався з журналістами] // Республика Армения. – Ереван, 2019. – 11.10.
(https://armenpress.am/rus/news/991282.html)

***
Президент України В. Зеленський на початку жовтня провів прес-марафон –
зустріч з пресою, на яку було спочатку відведено близько десяти годин, але за фактом
вона тривала більше 14 годин поспіль. Прес-конференція йшла в форматі розмови
глави держави за столом з невеликими групами журналістів, які по черзі змінювали
один одного. У кожну групу входило по 7-10 журналістів, які протягом відведеного
часу задавали В. Зеленському питання. Всього для участі у зустрічі були акредитовані
близько 300 журналістів, при цьому співробітники багатьох російських державних
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ЗМІ в число учасників не потрапили. В ході зустрічі В. Зеленському задавали питання
українською, російською та англійською, В. Зеленський також відповідав на трьох
мовах. Він дуже втомився, але як професійний шоумен навіть під кінець цього
супермарафону не втрачав нитки бесіди. Молодий український Президент встановив
новий світовий рекорд по найдовшій в світі прес-конференції глави держави.
Відповідний сертифікат В. Зеленському вручили під час прес-марафону.
Путин, Чавес и Лукашенко отдыхают: президент Зеленский установил
новый мировой рекорд = [Путін, Чавес і Лукашенко відпочивають: Президент
Зеленський встановив новий світовий рекорд] // День за днем. – Таллинн, 2019. –
11.10. (https://rus.postimees.ee/6798967/putin-chaves-i-lukashenko-otdyhayut-prezidentzelenskiy-ustanovil-novyy-mirovoy-rekord)

СПОРТ
Після матчів відбіркового циклу Євро-2020 стали відомі ще два володаря
прямих путівок на континентальну першість. Збірна України обіграла Португалію
(2:1) в матчі відбіркового раунду Євро-2020. Завдяки цій перемозі команда А.
Шевченка забезпечила собі участь у фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року.
Украина и Англия пробились на чемпионат Европы = [Україна і Англія пробилися
на чемпіонат Європи] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 15.10.
(https://rus.postimees.ee/6801726/ukraina-i-angliya-probilis-na-chempionat-evropy)

***
У Києві відбувся турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 15. Фанати ММА
дізналися імена чотирьох чемпіонов світу. Однією з найбільш інтригуючих і
довгоочікуваних сутичок стала зустріч С. Гоцик і М. Сормової. Чеська спортсменка
минулого року відібрала в українки титул у категорії до 52 кг. С. Гоцик взяла
суперницю на больовий прийом і змусила капітулювати. Перемога і чемпіонський
пояс знову в Світлани. К. Горобець і Р. Саякбаєв билися за вакантний титул чемпіона
у легкій вазі. Українець ще до поєдинку був основним претендентом на перемогу і
виправдав прогнози аналітиків. У головному ж бою вечора захищав свій титул в
середній вазі С. Гузєв. Він бився з Г. Сиви. С. Гузєв, як досвідчений боєць,
підготувався до поєдинку з усією відповідальністю. Це лише додало йому шансів в
боротьбі за чемпіонський пояс, який, у підсумку, і залишився в його колекції.
WWFC 15: Реванш року і перуанська краватка // Час і Події. – Chicago [Illinois,
USA], 2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23568/)

***
Чоловіча збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату
Європи. Виступ збірної України з волейболу її головний тренер У. Крастіньш
підсумував так: «Зіграли 7 ігор, 6 з яких провели на дуже високому рівні. Хлопці
показали себе дуже гідно і добре. Потрапити в топ-8 Європи – дуже хороший
результат».
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Василик С. Наш волейбольний успіх / С. Василик // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23567/)

ТУРИЗМ
Єврейські громади всього світу відзначають одну з найважливіших дат
іудейського календаря – Йом-Кіпур. Слова молитви прозвучать в синагогах різних
релігійних громад і об'єднань. Однією з найбільш багатолюдних за межами Ізраїлю
стане масова молитва єврейських прочан, які з'їхалися в українське містечко Умань,
де покоїться прах раббі Нахмана з Брацлава. Тисячі релігійних людей збираються
щорічно біля його могили для спільної молитви.За даними українських джерел, в
нинішньому році напередодні Рош ха-Шана в Умань прибуло близько 30 тисяч
паломників – переважно з Ізраїлю.
Еврейский мир отмечает Йом-Кипур: от Умани до Нью-Йорка =
[Єврейський світ відзначає Йом-Кіпур: від Умані до Нью-Йорка] // Вести. –
Ришон-ле-Цион, 9. – 08.20. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5604554,00.html)

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Ювілейний «Haute Couture» від О. Караванської традиційно міксує різні види
мистецтва. Нова колекція інспірована графічними роботами львівського художника
Юрка Коха та створена у взаємодії з грузинським брендом аксесуарів ручної роботи
«BOO Jewellery». Кожне її шоу – яскраве та феєричне, кожна колекція – гостро модна,
обов’язково українська й абсолютно непередбачувана. Гроші з доброчинного показу
передадуть на пожертву для гуманітарного проекту СУА – Навчальнореабілітаційного центру «Джерело», який надає якісні сімейно-центровані послуги
для максимальної кількості дітей і молоді з особливими потребами та дітей з групи
ризику в Україні.
Оксана Караванська – з новою колекцією у СШA / 137-й відділ Союзу українок
Америки // Міст. – New York, 2019. – 02.10. (http://meest-online.com/diaspora/usadiaspora/oksana-karavanska-z-novoyu-kolektsijeyu-u-ssha/)

***
Благодійний фонд «Friends of Ukraine Defense Forces Fund» заснований
українцями Канади для допомоги війську воюючої України. Завдяки систематичній
пожертві української громади Канади з 2014 року і до сьогодні через волонтерів
«ВимкниРосійське» доставлено допомоги для гуманітарних потреб добровольчих та
армійських підрозділів першої лінії української оборони на десятки мільйонів
гривень. Під час чергової волонтерської поїздки в серпні передові підрозділи Операції
Об’єднаних Сил та добровольці отримали оптичні та технічні прилади для
спостереження, офісну техніку, будівельні матеріали, паливо та продукти харчування
на суму понад 100 тис. грн.
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Приятелі Збройних сил України // Гомін України. – Toronto, 2019. – 01.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21027/group/19)

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Міжнарoдна антивірусна кoмпанія Eset повідомила другу частину дослідження
про актуальні мoбільні загрози для Android, виявленні в першому півріччі 2019 року.
Найчастіше трояни атакують користувачів з Росії. На другому місці в цьому рейтингу
Іран. На третьому – Україна. Однією з найбільш актуальних загроз залишається
банківське шкідливе ПЗ для Android.
Вильтовский М. Названы самые опасные страны для Android-устройств =
[Названо найнебезпечніші країни для Android-пристроїв] / М. Вильтовский //
Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 07.10. (https://www.sb.by/articles/nazvanysamye-opasnye-strany-dlya-android-ustroystv.html)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
В Українському Інституті Америки представники української громади зустріли
Президента України В. Зеленського з дружиною. Відійшовши від попередніх
стандартів зустрічей на такому рівні, що відбувались у формі монологу, В.
Зеленський запропоновув перейти до діалогу. Обіцянка, що етнічні українці зможуть
невдовзі мати подвійне громадянство, дуже сподобалось присутнім, більшість з яких
– це представники старої діаспори, які допомагають армії, воїнам, що потребують
реабілітації, беруть участь у маніфестаціях і є у тісному зв’язку з материковою
Україною. Найцінніше, що було сказано на цій зустрічі‚ слова Митрополита Б.
Ґудзяка, звернені до Президента про те, що він є не тільки Президентом України, а й
його роль матиме значення і у світовому процесі. Владика Борис у делікатній формі
радив В. Зеленському говорити з вільними людьми – художниками, письменниками,
послухати їх, бо каденції закінчуються дуже скоро, а відповідальність перед історією
залишається.
Роздольська М. Американські українці зустрілися з Президентом України / М.
Роздольська // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 03.10. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%90%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81
%d1%8c%d0%ba%d1%96%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8f%d0%b7-%d0%bf/)

***
21 вересня в Українському Американському Культурному Центрі Ню-Джерзі
відбувся 10-ий Український фестиваль. Настоятель Української католицької церкви
св. Івана Хрестителя у Випані о. С. Білик виголосив молитву й слово про Україну.
Концерт складався з двох частин. В першій частині виступали танцювальний
ансамбль «Калина» Українського Національного Об’єднання з Торонто,
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танцювальний гурт «Цвітка» і Школа українського народного танцю ім. Роми
Прийми-Богачевської. Основу другої частини концерту склав виступ відомої
скрипальки І. Тимочко-Декайло.
Хмельковський Л. Український фестиваль десятий раз приймав гостей / Л.
Хмельковський // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 03.10. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba
%d0%b8%d0%b9%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80/)

***
Нижнєкамське українське товариство «Вербиченька» проводить свята
української музики і пісні «Калинове гроно» в різних містах Татарстану. В 2019 року
такий фестиваль був проведений у Казанському Будинку дружби народів.
Присвячений він був М. Заньковецькій, О. Петрусенко, С. Крушельницькій, а також –
засновнику української музичної культури, композитору М. Лисенку. Про цих
видатних українців у літературній частині заходу розповів голова НКА
«Вербиченька» Є. Савенко. Друга частина заходу була концертною.
Найденко Л. «Калинове гроно» з Татарстану / Л. Найденко // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 02.10. (https://www.chasipodii.net/article/23549/)

КРИМ
Україна має намір повернути Крим за допомогою міжнародних партнерів,
проте «формули Штайнмаєра» для цього процесу не має. Про це заявив Президент
України В. Зеленський під час відвідування в Києві виставки «Зброя та безпека». В.
Зеленський назвав кримське питання «складною історією» і визнав, що без
міжнародної допомоги його не вирішити.
Украина намерена вернуть Крым с помощью международных партнеров =
[Україна має намір повернути Крим за допомогою міжнародних партнерів] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 10.10. (https://noi.md/ru/v-mire/ukrainanamerena-vernuti-krym-s-pomoshhiyu-mezhdunarodnyh-partnerov)

***
Спецпредставник ОБСЄ М. Сайдік на міжнародному форумі Salzburg Europe
Summit, який проходить в Австрії, нагадав про те, що Крим до включення до складу
Української РСР вже належав Росії. М. Сайдік нагадав присутнім, що за часів
Радянського Союзу півострів близько 30 років перебував у складі Української РСР,
потім 37 років був частиною Української РСР, «а до цього була Російська імперія».
Присутній в залі посол України в Австрії О. Щерба висловив здивування з приводу
такої позиції, зазначає агентство.
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Спецпредставитель ОБСЕ: Крым уже принадлежал России =
[Спецпредставник ОБСЄ: Крим вже належав Росії] // Независимая Молдова. –
Кишинев, 2019. – 08.10. (https://noi.md/ru/v-mire/specpredstaviteli-obse-krym-uzheprinadlezhal-rossii)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Президент України В. Зеленський на прес-брифінгу в Києві заявив, що влда
докладає максимальних зусиль зі звільнення блогера і позаштатного автора
Української служби Радіо Свобода С. Асєєва. Журналіста вже більше двох років
утримують проросійські сепаратисти в самопроголошеній ДНР. Звільнити С. Асєєва
та іншого блогера і позаштатного співробітника Радіо Свобода – О. Галазюка – на
прес-конференції в Києві закликав президент медіакорпорації Радіо Вільна
Європа/Радіо Свобода Дж. Флай. Він також зажадав припинити переслідування
одного з авторів сайту «Крим.Реалії» М. Семени. За словами Дж. Флая, журналісти
пішли на великий ризик і тепер платять високу ціну за те, що розповіли правду про
те, що відбувається.
Президент РСЕ/РC призвал освободить журналиста Станислава Асеева
[Президент РCЕ/РС закликав звільнити журналіста Станіслава Асєєва] // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 02.10. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30195045.html)

***
Суд в Ростові-на-Дону виніс вирок цивільному журналісту і блогеру з
анексованого Криму Н. Мемедемінову, якого звинуватили в публічних закликах до
тероризму. Суд присудив Н. Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.
Прокуратура вимагала призначити обвинуваченому шість років колонії. У центрі
Києва в підтримку Н. Мемедемінова вийшли журналісти і правозахисники.
Напередодні Н. Мемедемінов виступив з останнім словом, де назвав «шаблонним»
судочинство і право в Росії, а також закликав журналістів продовжувати проводити
роботу з інформування про ситуацію в Криму і судових процесах над жителями
півострова.
Суд в Ростове отправил крымского блогера Наримана Мемедеминова в колонию
[Суд а Ростові відправиви кримського блогера Нарімана Мемедимінова в колонію] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 02.10. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30195081.html)

***
В. Балух та ще 10 бранців Кремля, разом із полоненими українськими
моряками, повернулись в Україну. Їх везли через всю Москву з СІЗО «Лефортово» до
аеропорту «Внуково». До кожного з них було приставлено по ФСБ-шнику. Це була
«почесна делегація», для якої спеціально перекрили автомобільний рух, на всі
машини поставили мигалки і забезпечили додатковим супроводом міліції.
Горяйнова О. «Вони нас везуть через Кремль...» / О. Горяйнова // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 01.10. (http://www.homin.ca/news.php/news/21034/group/28)
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***
Президент Франції Е. Макрон провів в Страсбурзі зустріч з українським
режисером О. Сенцовим, який понад 5 років провів в ув'язненні в Росії і був
звільнений в рамках обміну між Україною і Росією. Громадянське суспільство і влада
Франції активно виступали на підтримку О. Сенцова, який в минулому році кілька
місяців тримав голодування за звільнення українських ув'язнених в Росії. Він став
почесним громадянином Парижа. За рішенням Європарламенту він також став
лауреатом премії імені А. Сахарова.
Президент Франции Макрон встретился с Олегом Сенцовым = [Президент
Франції Макрон зустрівся з Олегом Сенцовим] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 01.10.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30193533.html)

***
Звільнений український політв’язень О. Сенцов заявив, що давав свідчення про
тортури в російському полоні для Гаазького трибуналу. О. Сенцов зазначив, що
свідчення дав своєму адвокату, щойно потрапив до слідчого ізолятора «Лефортово».
Згодом заяву про тортури режисер зробив у російському суді.
Сенцов дав свідчення Гаазькому трибуналу про тортури ФСБ // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 01.10. (http://www.homin.ca/news.php/news/21032/group/6)

***
Голова Світової управи Спілки Української Молоді А. Бігун під час зустрічі
української громади США з Президентом України передав В. Зеленському листклопотання з проханням включити в’язня Москви О. Шумкова до переліку осіб, щодо
яких ведуться перемовини про якнайшвидше повернення в Україну. О. Шумков є
вихованцем Херсонського осередку Спілки Української Молоді в Україні,
громадським активістом, військовослужбовцем Збройних сил України. З вересня 2017
року він перебуває в ув’язненні в Російській Федерації після зухвалого викрадення
його з території України.
Сумівці передали Зеленському листа з проханням якнайшвидше повернути
Шумкова
в
Україну
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
01.10.
(http://www.homin.ca/news.php/news/21040/group/19)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
У процесі мирного врегулювання ситуації на сході України відбуваються
зрушення: «Президент України В. Зеленський прийняв так звану «формулу
Штайнмаєра». Однак Київ і Москва багато в чому інтерпретують її по-різному», –
зазначає журналістка німецького видання Der Spiegel Х. Хебель. Президент України
В. Зеленський рідко виступає перед ЗМІ, «Але на цей раз тема була настільки
важлива для нього, що він запросив представників преси в свій Офіс», – пише
видання. Те, що В. Зеленський тепер сам виступив перед камерами, визнав
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«формулу» і вперше сам представив свою інтерпретацію, має дві причини. По-перше,
так він безпосередньо звернувся до Росії. «По-друге, В. Зеленський звернувся до
свого народу, бо в останні тижні серед українців зросла стурбованість із приводу
того, що Президент, погодившись з «формулою Штайнмаєра», в результаті
поступиться Донбасом Росії», – пише Der Spiegel.
Hebel Ch. Zukunft der Ostukraine Die vertrackte Friedensformel = [Майбутнє Східної
України. Заплутана формула миру] / C. Hebel // Der Spiegel. – Hamburg, 2019. – 02.10.
(https://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-wie-wolodymyr-selenskyj-um-einen-frieden-inder-ostukraine-ringt-a-1289640.html)

***
Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі М. Сайдік повідомив
журналістам, за підсумками чергової зустрічі групи в Мінську, що контактна група по
Україні погодила «формулу Штайнмаєра». Згідно «формули» підконтрольна Україні
частина Донбасу отримала тимчасовий особливий статус на період виборів, які
повинні бути проведені за українським законодавством.
Контактная группа по Украине согласовала формулу Штайнмайера =
[Контактна група по Україні погодила формулу Штайнмаєра] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 01.10. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/1002/c31519-9620089.html)

***
Міністр закордонних справ України В. Пристайко заявив про три основні
сценарії розвитку ситуації на Донбасі. За його словами, це врегулювання в рамках
мінського процесу, продовження тліючого конфлікту або ж відмова від претензій на
цей регіон. За його словами, зараз Президент України В. Зеленський і його політична
команда намагаються закінчити роботу своїх попередників, починаючи з мінських
домовленостей. Глава МЗС зазначив, що, якщо угоди все ж не будуть виконані, Київ
може звернутися за підтримкою до міжнародного співтовариства.
Мосалов Г. Три сценария: глава МИД Украины рассказал о вариантах развития
ситуации в Донбассе = [Три сценарії: глава МЗС України розповів про варіанти розвитку
ситуації на Донбасі] / Г. Мосалов, К. Горшенин // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 08.10.
(https://www.obzor.lt/news/n53743.html)

***
Президент Білорусі О. Лукашенко в черговий раз заявив про необхідність
залучення США до вирішення конфлікту на Донбасі. «Без головних діючих гравців
складно вирішити цю проблему, тому що вони занадто залучені в це. І чому я говорю,
що потрібно залучати США», – заявив О. Лукашенко на форумі «Мінський діалог» в
Мінську. Білоруський лідер підкреслив, що США дуже сильно занурені в те, що
відбувається в Україні, а також в проблеми Криму.
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Лукашенко выступил за привлечение США к решению украинского конфликта =
[Лукашенко виступив за залучення США до вирішення українського конфлікту] //
Республика Армения. – Ереван, 2019. – 08.10. (https://armenpress.am/rus/news/990884/)

***
Новиною стало оголошення Президентом України В. Зеленським про рішення
прийняти, так звану, «формулу Штайнмаєра» – суперечливий захід проведення
виборів на двох сепаратистських територіях на сході України. Москва заявила, що
реалізація Україною «формули Штайнмаєра» є необхідною умовою для відновлення
мирних переговорів. Рішення В. Зеленського зумовило ряд мирних акцій протесту по
всій Україні.
Peterson N. Why Impeachment Isn’t the Top Story in Ukraine = [Чому імпічмент не
популярний в Україні] / N. Peterson // The National Interest. – Washington, 2019. – 07.10.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/why-impeachment-isn%E2%80%99t-top-story-ukraine86266?page=0%2C1)

***
Згода України на формулу врегулювання конфлікту на Донбасі, запропоновану
президентом Німеччини, обмовляється рядом важливих умов, висунутих Києвом,
стверджує експерт з політичних процесів професор Національного університету
«Києво-Могилянська академія» О. Гарань. Замість самопроголошених «ДНР» і
«ЛНР» будуть території з особливим статусом управління. «Особисто я проти такої
постановки питання, – заявив експерт. – Чому території, які зазнали окупації, повинні
мати особливий статус? Чим Донецька або Луганська області відрізняються від інших
регіонів країни?» Як вважає О. Гарань, це зовсім не мирна тенденція для цілісності
держави.
Керимов А. Применима ли «формула Штайнмайера» к карабахскому конфликту?
= [Чи можна застосувати «формулу Штайнмаєра» до карабахського конфлікту?] / А.
Керимов // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 05.10. (https://haqqin.az/news/159717)

***
Повний текст «формули Штайнмаєра» по врегулюванню конфлікту на Донбасі
опублікував у Фейсбуці головний редактор українського видання «Радіон НВ» В.
Калниш. В Мінську пройшло засідання тристоронньої контактної групи, на якому
українська сторона погодила «формулу Штайнмаєра». Після цього Президент
України В. Зеленський заявив, що це останній бар'єр на шляху до зустрічі з главами
Росії, Франції, Німеччини та України. В. Зеленський підкреслив, що «формула
Штайнмаєра» повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус.
«Формула Штайнмайера»: опубликован полный текст = [«Формула
Штайнмаєра»: опубліковано повний текст] // Белорусская Деловая Газета. – Минск,
2019. – 02.10. (http://bdg.by/news/world/formula-shtaynmayera-opublikovan-polnyy-tekst)

***
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Контактна група по Україні поставила підписи під документом з «формулою
Штайнмаєра». «Формулу Штайнмаєра» на початку 2016 року запропонував колишній
міністр закордонних справ Німеччини і нинішній президент ФРН Ф.-.В. Штайнмаєр.
Вона визначає механізм закріплення за Донбасом особливого статусу, а також
можливої амністії і проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях
невизнаних республік.
Киев и военные силы из Донбасса пришли к соглашению = [Київ і військові сили з
Донбасу дійшли згоди] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 02.10.
(https://noi.md/ru/v-mire/kiev-i-voennye-sily-rossii-prishli-k-soglasheniyu)

***
Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську – Росії, України і ОБСЄ
погодили положення «формули Штайнмаєра» – документа, що передбачає введення
на території України особливого статусу для регіонів, контрольованих
проросійськими сепаратистами. Документ не містить положень про перебування
військ на території регіонів або порядку проведення місцевих виборів на Донбасі. Він
лише стосується застосування прийнятого в 2014 році Верховною Радою України
закону про особливий статус Донеччини.
Украина согласилась обеспечить особый статус регионов Донбасса = [Україна
погодилася забезпечити особливий статус регіонів Донбасу] // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 01.10. (https://www.ekhokavkaza.com/a/30193763.html)
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