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ВЕРХОВНА РАДА
Парламент України ухвалив законопроект, який розкриває процедуру передачі
церковного майна після набуття незалежності нової єдиної української православної
церкви. Законопроект може потенційно вплинути на близько 12 тисяч церков в
Україні. Президент України Петро Порошенко, який очолив зусилля, спрямовані на
те, щоб зробити українську церкву незалежною, вітав голосування у Верховній Раді,
заявивши, що це запобіжить „кровопролиттю”. За його словами, понад 100 парафій
вже заявили про свій намір приєднатися до нової церкви.
Ukraine approves church property law after split from Russia = [Україна схвалила
закон про церковне майно після розколу з Росією] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 18.01.
(https://www.dailysabah.com/europe/2019/01/18/ukraine-approves-church-property-law-aftersplit-from-russia)

***
Верховна Рада України прийняла законопроект, який дозволить робити прямі
держзакупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за кордоном.
Відповідне рішення, підтримали 236 депутатів при необхідному мінімумі в 226
голосів. Міністерство оборони зможе імпортувати зброю і військову техніку без
обов’язкового нині посередництва з боку державного концерну „Укроборонпром”.
Парламент Украины разрешил прямые госзакупки военной продукции за рубежом
= [Парламент України дозволив прямі держзакупівлі військової продукції за кордоном] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 17.01. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0118/c315199539112.html)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко офіційно оголосив, що буде домагатися
переобрання в тяжкій боротьбі проти Юлії Тимошенко, колишнього прем’єр-міністра,
пише автор публікації. Незважаючи на середній рейтинг схвалення – лише 13,5 %,
спостерігачі все ще очікують, що Петро Порошенко стане одним з лідерів з понад 20
кандидатів. Нещодавні опитування не дають жодному з кандидатів більше 20%
підтримки на виборах 31 березня, що вимагає проведення другого туру 21 квітня,
вважає журналіст Financial Times.
Olearchyk, Roman. Petro Poroshenko seeks re-election as Ukraine president : Head of
state pits himself against populist former PM Yulia Tymoshenko = [Петро Порошенко прагне
переобрання як Президента України. Глава держави висунув себе проти популістського
колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенкo] / R. Olearchyk // Financial Times. –
London, 2019. – 29.01. (https://www.ft.com/content/812c9e16-23da-11e9-b329-c7e6ceb5ffdf)

***
Група азербайджанців, які проживають в Україні, поширила заяву в зв’язку з
майбутніми президентськими виборами в країні. „Шановні панове! Як відомо,
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українські азербайджанці – друга за чисельністю діаспора в Україні – близько 500
тисяч. …Символом чесності та справедливості, прикладом життєвої стійкості,
мудрості й толерантності для нас є лідер кримсько-татарського народу, депутат
Верховної Ради України Мустафа Джемілєв. У передвиборний період ми будемо
беззастережно враховувати його позицію, допомагати послідовно реалізовувати всі
завдання, поставлені його командою, підтримувати тих політиків і ті політичні партії,
з якими Мустафа Джемілєв готовий співпрацювати для досягнення демократичного
майбутнього України”, – йдеться в заяві, надісланій до редакції Minval.az
азербайджанським активістом Ялчін Гахраманогли.
Заявление группы азербайджанцев в связи с предстоящими выборами в Украине =
[Заява групи азербайджанців у зв’язку з майбутніми виборами в Україні] // Minval.az. –
Баку, 2019. – 29.01. (https://minval.az/news/123859493)

***
Українська поліція очікує прибуття в країну більше 850 іноземних
спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться в березні, повідомив глава
Національної поліції України Сергій Князєв. Канада планує направити в Україну
багато спостерігачів. Також очікується їх прибуття з європейських держав. Як
передає УКРІНФОРМ, в свою чергу глава Держприкордонслужби України Петро
Цигикал повідомив, що іноземних спостерігачів на КПП пропускатимуть без черги.
Более 850 наблюдателей приедут на Украину на президентские выборы = [Понад
850 спостерігачів приїдуть в Україну на президентські вибори] // Республика Армения. –
Ереван, 2019. – 28.01. (https://armenpress.am/rus/news/962211.html)

***
Аналітичний портал RuBaltic.Ru продовжує серію публікацій про вибори
Президента України. На цей раз мова йде про програмні пункти топ-кандидатів, що
стосуються відновлення економіки і підняття доходів населення. Згідно соціології,
виборці вважають соціально-економічну проблематику другою за важливістю після
питання вирішення конфлікту на Донбасі.
Гаевский, Денис. Как возродить экономику Украины: отвечают кандидаты в
президенты = [Як відродити економіку України: відповідають кандидати в Президенти]
/
Д.
Гаевский
//
RuBaltic.Ru.
–
Калінінград,
2019.
–
25.01.
(https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/25012019-kak-vozrodit-ekonomikuukrainy-otvechayut-kandidaty-v-prezidenty/)

***
Нинішній набір кандидатів на посаду Президента України – втілення сучасної
європейської політики: важко розрізнити традиційні ліві і праві розбіжності, всі
кандидати використовують популістські прийоми і емоції, викликаючи
націоналістичну і антиелітну риторику. Гонка обіцяє бути більш жвавою, ніж всі, що
були з 1990-х років.
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Bershidsky, Leonid. The presidential race in Ukraine will be fun = [Президентська
гонка в Україні буде веселою] / L. Bershidsky // Bloomberg. – New-York, 2019. – 24.01.
(https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-24/ukraine-s-presidential-electionfeatures-wide-slate-of-candidates)

***
Бразильський письменник Пауло Коельо заперечив свою підтримку експрем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на президентських виборах. „Я ніколи не
записував жодного повідомлення, що підтверджує її нинішню кандидатуру”, –
повідомив Коельо. „Навіть якщо я люблю її як людину, українська політика – це не
моя справа”, – сказав він. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог
Расмуссен, коментарі якого також були показані на відео, приєднався до Коельо,
сказавши, що він не записував повідомлення про підтримку Тимошенко. Расмуссен
розповів українському телеканалу „Прямий”, що його коментарі не адресовані
конкретному кандидату.
Novelist Paulo Coelho denies endorsing Ukraine´s ex-PM Tymoshenko = [Романіст
Пауло Коельо заперечує підтримку екс-прем’єра України Тимошенко] // The News. –
Karachi, 2019. – 24.01. (https://www.thenews.com.pk/latest/422998-novelist-coelho-deniesendorsing-ukraines-ex-pm-tymoshenko)

***
Президентська виборча кампанія-2019 – в розпалі. Оформитись як офіційний
кандидат кожен охочий має до 4 лютого – часу на розкачку фактично не
залишається... Окрім того, що старт кампанії випав на доволі символічне 31 грудня,
нинішні перегони матимуть ще кілька цікавих „родзинок”. Наприклад, проведення
виборів в останній день березня автоматично означатиме, що перші попередні
результати голосування буде оприлюднено... 1 квітня – на День сміху. Відтак у
виборців буде можливість на цілком обґрунтованих підставах поставити попередні
результати під певний сумнів.
Галата, Ярослав. Світло й тіні президентських виборів-2019 / Я. Галата //
Українське Слово. – Chicago, 2019. – 24.01. (http://www.ukrslovo.net/ukraine/notabene/33095.html)

***
Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко офіційно розпочала свою
передвиборну гонку, представивши свою кандидатуру на пост Президента країни.
Президент України Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський є найбільш
популярними серед можливих суперників Тимошенко під час виборів, які відбудуться
31 березня. Сам Президент України Петро Порошенко офіційно ще не оголосив про
свою участь у виборах, але повинен це зробити в найближчий час.
Colás, Xavier. Yulia Timoshenko presenta su candidatura para presidir „una Ucrania
poderosa‖ = [Юлія Тимошенко представила свою кандидатуру на посаду голови
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„могутньої України‖] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2019. –
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/22/5c4724a9fc6c8398568b4614.html)

23.01.

***
Тримачі великого капіталу залишаються ключовими „батьками-утримувачами”
політичних партій і проектів, які висувають кандидатів у Президенти України.
Українські олігархи традиційно диверсифікують ризики, часто фінансуючи відразу
декількох кандидатів. Аналітичний портал RuBaltic.Ru розібрався, на кого ставлять
справжні господарі України на виборах Президента.
Гаевский, Денис. Кто за кем стоит: правда об украинских олигархах и их
кандидатах в президенты = [Хто за ким стоїть: правда про українських олігархів і їхніх
кандидатів у президенти] / Д. Гаевский // RuBaltic.Ru. – Калінінград, 2019. – 22.01.
(https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/22012019-kto-za-kem-stoit-pravda-obukrainskikh-oligarkhakh-i-ikh-kandidatakh-v-prezidenty/)

***
Автор публікації пише, що Росія делегує своїх представників у місію
спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які займуться
моніторингом президентських виборів в Україні. Рішення було прийняте, незважаючи
на обіцянку української влади не акредитувати спостерігачів, якщо вони громадяни
Росії. Це напевно спровокує новий скандал за участю Москви, Києва і ОБСЄ,
прогнозує автор статті. Глава департаменту загальноєвропейського співробітництва
МЗС РФ Андрій Келін пояснив, що росіяни будуть представлені як в довгостроковій,
так і в короткостроковій місіях БДІПЛ.
Соловьев, Владимир. Принуждение к скандалу : Россия отправит на Украину
наблюдателей, которых Киев пообещал не впустить = [Примус до скандалу. Росія
відправить в Україну спостерігачів, яких Київ пообіцяв не впустити] / В. Соловьев //
КоммерсантЪ.
–
М.,
2019.
–
22.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3860452?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
У статті висловлені власні погляди Ніколаса Гвоздєва, редактора з
національних інтересів, професора національних досліджень безпеки у військовоморському коледжі США, щодо вирішення питань постачання газу, релігії та
національної безпеки майбутнім, обраним на виборах, Президентом України.
Gvosdev, Nikolas. Ukraine Wants to Be a Part of the West : But it’s strategy is yielding
mixed results. = [Україна хоче бути частиною Заходу. Але ця стратегія дає неоднозначні
результати] / N. K. Gvosdev // The National Interest. – Washington, 2019. – 16.01.
(https://nationalinterest.org/feature/ukraine-wants-be-part-west-41747)

***
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Олександр Мотиль, професор політології в Університеті Рутгерса, аналізує як
змінилася Україна, яка побудувала висококонкурентний армійський і військовопромисловий комплекс і зупинила російську агресію на південному сході. Україна
рішуче рухалася до інтеграції із Заходом і світом, оскільки торгівля з Росією різко
впала, а прямі іноземні інвестиції, більшість з яких – китайські, зросли. За останні
кілька років економіка України зростала приблизно на 3,5%. Сільське господарство та
ІТ процвітають. Інвестиції в альтернативні джерела енергії зростають. Мільярди були
спрямовані на ремонт та розширення інфраструктури. Місцева влада, зазначає автор
публікації, отримала більше повноважень і значних ресурсів. Медична реформа
реструктурує застарілу систему охорони здоров’я України, навіть якщо українці
скаржаться на те, що реформа неправильна. Освіта реформувалася на всіх рівнях,
університети та коледжі отримали більшу автономію. Українська мова та культура в
даний час переживають відродження, подібне до золотих 1920-х років. Українська
Православна Церква стала автономною, тим самим зміцнивши відхід країни від Росії.
Не дивно, що російський президент Володимир Путін сподівається і зобов’язаний
робити все можливе для того, щоб домогтися поразки Петра Порошенка, що може
бути найкращою причиною для переобрання чинного Президента.
Motyl, Alexander. Putin’s Dream Scenario for Ukraine = [Сценарій мрії Путіна для
України] / A. Motyl // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 16.01.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putin-s-dream-scenario-for-ukraine)

***
Андреас Умланд, старший науковий співробітник Інституту міжнародних
відносин у Празі, пише, що українські антиолігархічні сили, нарешті, почали процес
формування широкої прореформистської коаліції напередодні президентських і
парламентських виборів 2019 року. З’їзд різних реформаторських груп оголосив про
підтримку на президентських виборах кандидатури колишнього міністра оборони
Анатолія Гриценка. У зв’язку з низкою причин новий альянс має більш політичний
зміст і практичне значення для парламентських виборів, ніж для президентських. Це
пов’язано, на думку автора публікації, з низькими шансами Гриценка стати
президентом і конституційним поділом влади в Україні.
Umland, Andreas. Ukraine’s Euromaidan Democrats Have No Shot at the Presidency,
but What About Parliament? = [Демократи Євромайдану в Україні не мають жодного
кандидата в президенти, але як щодо парламенту?] / A. Umland // Atlantic Council. –
Washington, 2019. – 16.01. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-seuromaidan-democrats-have-no-shot-at-the-presidency-but-what-about-parliament)

***
Український журналіст Микола Воробйов аналізує хід президентських виборів
в Україні. Близько сорока кандидатів заявили про свою участь у цій кампанії. Хоча
рейтинги коливаються майже щодня, перші п’ять залишаються стійкими. Автор
публікації аналізує платформи зовнішньої політики чинного Президента України
Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Володимира Зеленського, Юрія Бойка та
Анатолія Гриценка.
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Vorobiov, Mykola. How Will Ukraine’s Next President View the World? A Look at the
Top 5 Candidates = [Як наступний Президент України бачить світ? Подивіться на топ-5
кандидатів] / M. Vorobiov // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 16.01.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-will-ukraine-s-next-president-view-theworld-a-look-at-the-top-5-candidates)

***
Понад 30 кандидатів офіційно заявили, що готові балотуватися на пост
Президента країни. Очевидно, що список буде поповнюватися і кількість
претендентів перевищить позначку в 40 осiб. Аналітики вже прогнозують, що в цьому
році президентські вибори стануть рекордними за кількістю кандидатів iз моменту
проголошення незалежності країни.
Бачинська, Катерина. Президентська кампанія-2019 офіційно стартувала:
очікується рекордна кількість кандидатів / К. Бачинська // Українське Слово. – Чикаго,
2019. – 10.01. (http://www.ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/32995.html)

***
Автор статті Брайан Меффорд, директор фірми з питань урядових відносин та
стратегічних комунікацій, що базується в Києві, пише що, незважаючи на те, що
результат президентської гонки в Україні є непередбачуваним, існує п’ять речей у
цьому політичному циклі. По-перше, жоден відкрито проросійський кандидат не
може виграти, і це є основною відмінністю цих виборів. По-друге, опитування вже не
є об’єктивними показниками суспільних настроїв, а скоріше інструментами впливу на
громадську думку та створення конкретних наративів. По-третє, більшість кандидатів
у президенти фактично ведуть агітацію за парламент. По-четверте, Тимошенко і
Порошенко знову боротимуться у другому турі. По-п’яте, прогнозує автор публікації,
переможець президентських виборів матиме імпульс до парламентських виборів.
Mefford, Brian. Ukraine’s 2019 Elections May Be Completely Unpredictable but Five
Things Are Certain = [Вибори в Україні 2019 року можуть бути абсолютно
непередбачуваними, але п’ять речей є певними] / B. Mefford // Atlantic Council. –
Washington, 2019. – 09.01. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-s-2019elections-may-be-completely-unpredictable-but-five-things-are-not)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Польський Інститут східних досліджень в дванадцятий раз організував Форум
Європа-Україна. Цьогорічний Форум організований під гаслом: Україна після 2019
року. У Форумі візьмуть участь понад 800 учасників з Польщі, України, країн ЄС та
США. Як пише видання, експерти замисляться над ключовими проблемами, з якими
стикаються українці, щоб продовжити шлях реформ і трансформації країни, обраний
кілька років тому. Заплановано понад 30 панелей обговорення, присвячених
економічним, політичним та соціальним питанням, презентаціям регіонів України та
окремих галузей економіки. Традиційно будуть також можливості для лобістських
дискусій.
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XII Forum Europa-Ukraina w styczniu w Rzeszowie = [XII Форум Україна-Європа
пройде
у
січні
в
Жешуві]
//
Wprost.
–
Posnan,
2019.
–
21.01.
(https://www.wprost.pl/gospodarka/10185156/xii-forum-europa-ukraina-w-styczniu-wrzeszowie.html)

***
У рамках міжнародного проекту Integra, Інтеграційний центр Прага провів
дослідження на предмет інтеграції мігрантів у чеській столиці і дав ряд рекомендацій.
Сильними сторонами Праги назвали продуманий дворічний стратегічний план і
концепцію інтеграції мігрантів. З іншого боку, Прага повинна запобігати появі гетто,
де масово проживають мігранти, а місцеві залишають свої райони. За даними МВС
Чехії, іноземці становлять близько 16% населення Праги. В кінці минулого року в
столиці було зареєстровано 206.656 іноземців. З них близько 51.200 – українці.
Интеграции мигрантов в Праге мешают политики, гетто и моноязычие =
[Інтеграції мігрантів у Празі заважають політики, гетто та мономовність] //
Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 17.01. (https://www.prague-express.cz/society/69833integratsii-migrantov-v-prage-meshayut-politiki-getto-i-monoyazychie)

***
Про те, коли Росія може анексувати Білорусь, чого чекати після виборів 2019
року в Україні та про особливий бізнес-десант Кремля в українському суспільстві в
інтерв’ю виданню розповів відомий український публіцист і громадський діяч
Дмитро Корчинський.
Куриленко, Олександр. В Україні є особливий десант Кремля, а Білорусь
анексують найближчим часом – Дмитро Корчинський / О. Куриленко // Народная
правда. – New York, 2019. – 25.01. (https://narodna-pravda.ua/2019/01/25/dmytro-korchynskyj/)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Президент Білорусі зустрівся з представником України в тристоронній
контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській
областях Євгеном Марчуком. Євген Марчук передав Олександру Лукашенку, що
Президент України Петро Порошенко задоволений тим, як розвивається українськобілоруське співробітництво. Особливо після Форуму регіонів, який пройшов у
Гомелі, і не тільки. Найважливіший, напевно, показник – це зростання торгового
обороту на 18,6%. Український політик також назвав дуже важливим той факт, що
планується завершити демаркацію українсько-білоруського кордону.
Лукашенко констатирует возможность увеличения товарооборота с Украиной =
[Лукашенко констатує можливість збільшення товарообігу з Україною] // Советская
Белоруссия. – Минск, 2019. – 29.01. (https://www.sb.by/articles/lukashenko-konstatiruetvozmozhnost-uvelicheniya-tovarooborota-s-ukrainoy.html)

***
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Чеське видання пише про візит міністра закордонних справ Чехії Томаша
Петршічека до Києва з офіційним візитом. Він зустрівся зі своїм українським колегою
Павлом Клімкіним. Томаш Петршічек підтвердив готовність Чехії підтримувати
євроінтеграцію України і надавати Україні гуманітарну допомогу. З 2014 р Чехія
виділила Україні гуманітарної допомоги на 8 млн євро. Сторони домовилися про
створення чесько-українського форуму, який повинен займатися вирішенням
чутливих проблем минулого.
Глава чешского МИДа приехал в Киев = [Глава чеського МЗС приїхав до Києва] //
Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 28.01. (https://www.prague-express.cz/politics/69852glava-cheshskogo-mida-priekhal-v-kiev)

***
У швейцарському Давосі закінчився 49-й Всесвітній економічний форум
(ВЕФ), що проводиться з 1971 року. Свою сучасну гучну назву він отримав у 1987-му,
а попередні 16 років іменувався куди скромніше – Європейським форумом
менеджменту, в якому брали участь тільки західні європейці. Представники делегації
України на чолі з її Президентом Петром Порошенком, регулярно відвідують ВЕФ.
Жданов, Андрей. Ритуал под охраной = [Ритуал під охороною] / А. Жданов //
Экспресс
К.
–
Астана,
2019.
–
28.01.
(https://expressk.kz/news/mir_expert/ritual_pod_okhranoy-135764?sphrase_id=3393359)

***
Увага Заходу до України слабшає, заявила своєму українському колезі
президент Литви Даля Грібаускайте. Грібаускайте зустрілася з Петром Порошенком
на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Вона нагадала йому, що Литва була і
залишається надійним союзником України.
Грибаускайте пожаловалась на недостаточное внимание Запада к Украине =
[Грібаускайте поскаржилася на недостатню увагу Заходу до України] // RuBaltic.Ru. –
Калінінград, 2019. – 25.01. (https://www.rubaltic.ru/news/25012019-gribauskayte-pozhalovalasna-nedostatochnoe-vnimanie-zapada-k-ukraine/)

***
Дональд Трамп прогинається перед Путіним, вважає журналіст Ален Фрашон.
Політика президента США на вигляд у всьому сприяє основним напрямам
кремлівської стратегії: будь-то ослаблення НАТО, поділ Європи і США, формування
чвар в Євросоюзі або передача Сирії на відкуп Москві. Трамп нерідко загравав з
ідеєю про вихід США з НАТО, тобто вбивство Північноатлантичного договору. Він
доклав чимало сил для дестабілізації Європейського союзу. Підтримавши Брекзит, він
заявив, що Франції слід було б піти за британським прикладом. Крім того, він не
відреагував на те, як російський флот захопив у Керченській протоці три українських
судна і без видимих на те підстав відправив за грати їх нещасний екіпаж: тим самим
Росія порушила міжнародне право і заявила про свій суверенітет на всьому
Азовському морі. Але Трамп заперечує, що намагається задобрити Кремль. Зрештою,
11

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 31 січня 2019 р.

він прийняв нові санкції проти Москви, видворив російських дипломатів і продав
Україні сучасну зброю.
Frachon, Alain. „La politique de Trump paraît coller en tous points aux obsessions
stratégiques du Kremlin‖ = [Політика Трампа потурає стратегії Кремля] / A. Frachon // Le
Monde. – Paris, 2019. – 24.01. (https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/24/la-politique-detrump-parait-coller-en-tous-points-aux-obsessions-strategiques-du-kremlin_5413762_3232.html)

***
Уряд Вірменії на засіданні ухвалив рішення про створення посад військового
аташе при посольстві країни в Києві. Наявність військового аташе в Києві дозволить
надати нового імпульсу вірмено-українським військовим, військово-політичних і
військово-технічним зв’язкам, розвиваючи двосторонню співпрацю за вказаним
напрямом. Військовий аташе в Україні буде також стежити за військовими і
військово-політичними процесами в країнах Східної Європи.
При посольстве Армении на Украине появится военный атташе = [При
посольстві Вірменії в Україні з’явиться військовий атташе] // Sputnik. – Ереван, 2019. –
24.01.
(https://ru.armeniasputnik.am/politics/20190124/16919178/Pri-posolstve-Armenii-naUkraine-poyavitsya-voennyy-attashe.html)

***
Представники п’яти країн – Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України
створять спеціальний комітет з фінансового нагляду, який підтримає суд над винними
в катастрофі малайзійського Boeing в Україні. У нього можуть увійти інші держави,
громадяни яких загинули в авіакатастрофі МН17. За словами генерального директора
компанії „Альянс Авіаційних технологій Авінтел” Віктора Прядки, суд буде носити
політичний характер, і спрямований він буде проти Росії.
Эксперт о создании комитета по крушению МН17: это политика против России
= [Експерт про створення комітету по краху МН17: це політика проти Росії] // Sputnik.
– Ереван, 2019. – 23.01. (https://ru.armeniasputnik.am/radio/20190123/16904515/ehkspert-osozdanii-komiteta-po-krusheniyu-mn17-ehto-politika-protiv-rossii.html)

***
У Вірменії та Грузії з’являються яскраві плями демократії. Обидві країни
прагнуть закріпити демократичні здобутки та подолати бідність, керуючи складними
викликами з боку Росії та сепаратистськими конфліктами. Навіть коли Захід
зосереджує основну увагу на російській агресії в Україні, він може стимулювати
позитивні зрушення в двох країнах Південного Кавказу. Росія продовжує піддавати
Грузію пропагандистському натиску. Оскільки Росія зайнята Україною, загроза
відновлення військових дій проти Грузії може бути зменшена.
Corboy, Denis. The Democratic Dream in the South Caucasus : Armenia and Georgia
could become models for democratic development elsewhere in the wider region. =
[Демократична мрія на Південному Кавказі. Вірменія та Грузія можуть стати зразками
демократичного розвитку] / D. Corboy, W. Courtney, K. Yalowitz // The National Interest. –
12

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси
Washington, 2019.
caucasus-41847)

–

22.01.

15 – 31 січня 2019 р.

(https://nationalinterest.org/feature/democratic-dream-south-

***
Президент невизнаної Придністровської Молдовської Республіки Вадим
Красносельський гарантує, що „Придністров’я не буде підтримувати ніяких
агресивних дій по відношенню до України, в тому числі – з боку російських військ у
Придністров’ї”. Вадим Красносельський зазначив, що „для будь-яких загарбницьких
дій необхідні озброєння, сили і засоби, яких в ПМР просто немає!”.
„Чья собственность в Колбасне? России. Так вот, оставьте нас в покое и
договаривайтесь‖ = [„Чия власність в Колбасні? Росії. Так ось, дайте нам спокій і
домовляйтеся‖] // Молдавские ведомости.
– Кишинев, 2019. – 22.01.
(http://www.vedomosti.md/news/chya-sobstvennost-v-kolbasne-rossii-tak-vot-ostavte-nas-v-po)
***
Глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв обурився тим, що
представники його країни не потрапили до комітету, який працює над зняттям
санкцій з Росії. За його словами, подібні заходи „здаються дрібною помстою за
принципову позицію українців щодо зміни регламенту на догоду Росії”, повідомило
„Федеральне агентство новин”.
На Украине возмутились исключением ее делегации из комитета ПАСЕ = [В
Україні обурилися виключенням її делегації з комітету ПАРЄ] // Новое время. – Ереван,
2019. – 22.01. (http://novoye-vremya.com/w155889/.../#.XEmkRbieLCM)

***
Заступник міністра освіти КНР, глава Національної комісії у справах ЮНЕСКО
Тянь Сюецзюнь зустрівся в Пекіні з заступником міністра закордонних справ
України, головою Національної комісії у справах ЮНЕСКО Сергієм Кислицею. В
ході переговорів Тянь Сюецзюнь і С. Кислиця обговорили нинішній стан і
перспективи співпраці двох країн у рамках ЮНЕСКО, а також інші актуальні
питання, що представляють взаємний інтерес.
КНР и Украина обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЮНЕСКО = [КНР і
України обговорили питання співпраці в рамках ЮНЕСКО] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 21.01. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0122/c31519-9540032.html)

***
В Єрусалимі відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка з його
ізраїльським колегою Реувеном Рівліном, у ході якої вони обговорили шляхи
подальшого розвитку двосторонніх відносин та актуальні міжнародні питання. На
переговорах П. Порошенко і Р. Рівлін підкреслили важливість посилення політичних
контактів між Україною та Ізраїлем на найвищому рівні. П. Порошенко запросив Р.
Рівліна в поточному році здйснити візит в Україну. Лідери двох країн також високо
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оцінили перспективи нарощування українсько-ізраїльського товарообігу завдяки
угоді про відкриття зони вільної торгівлі.
Президенты Украины и Израиля обсудили двустороннее сотрудничество и
международные вопросы = [Президенти України та Ізраїлю обговорили двостороннє
співробітництво та міжнародні питання] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 21.01.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0122/c31519-9540094.html)

***
Російсько-український конфлікт увійшов у резонанс з близькосхідними
суперечками. В першу чергу, завдяки Туреччині. З одного боку, Анкара вирішила
зіграти в свою гру в регіональному конфлікті двох слов’янських держав. З іншого –
застосувати „візантійську дипломатію” в конфлікті більш високого порядку між США
і Росією. Досягнута днями домовленість про продаж Україні турецьких безпілотників
„Байрактар ТБ2”, виробництво яких пов’язують з ім’ям одного з зятів президента
Ердогана, зафіксувала: Анкара чітко обмежує сферу кооперації з Росією межами
власних національних інтересів. Повне взаєморозуміння в справі будівництва
газопроводу „Турецький потік”, частковий збіг інтересів у вирішенні сирійської
кризи.
Простаков, Глеб. Российско-турецкая гибридная дружба = [Російсько-турецька
гібридна дружба] / Г. Простаков // Еркрамас. – Краснодар, 2019. – 21.01.
(http://www.yerkramas.org/article/149209/rossijsko-tureckaya-gibridnaya-druzhba)

***
Президент України Петро Порошенко прибув до Ізраїлю з офіційним візитом –
для підписання угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Під час зустрічі в
столичній резиденції Реувена Рівліна обговорювалися питання двостороннього
співробітництва, кризові ситуації на Близькому Сході та Сирії. Сторони наголосили
на важливості посилення політичних контактів між двома державами на найвищому
рівні та висловилися за збереження високої динаміки двосторонніх візитів у
майбутньому. „Ми маємо хорошу координацію в питаннях співпраці. Хочу
подякувати за підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності
України”, – сказав український лідер.
Украина учится у Израиля, как защищать свою страну = [Україна вчиться у
Ізраїля, як захищати свою країну] // Вести. – Иерусалим, 2019. – 21.01.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5450625,00.html)

***
Український праворадикальний рух „Правий сектор”, який заборонений у Росії,
при необхідності готовий надати добровільну військову підтримку президенту
Білорусі Олександру Лукашенку. Про це йдеться в заяві на сайті організації. У русі
вважають, що Лукашенку незабаром належить вибрати, чи залишиться його країна в
рамках Союзної держави з Росією або вийти з цієї угоди.
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„Правый сектор‖ пообещал воевать за Лукашенко = [„Правий сектор‖ пообіцяв
воювати за Лукашенка] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 19.01. (https://haqqin.az/news/143487)

***
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас відвідає Україну, щоб
обговорити шляхи припинення війни, яку Росія веде там п’ять років. Протягом
декількох місяців федеральний міністр закордонних справ неодноразово говорив про
необхідність створення „нової Остполітики”. Цей термін пов’язується з великою
традицією: Ostpolitik федеральних урядів, очолюваних SPD, у 1970-х роках.
Marschall, Christoph. Besuch in Moskau : Maas’ neue Ostpolitik: Ein
Etikettenschwindel. Der Außenminister beruft sich auf eine große Tradition seiner Partei,
ignoriert aber die Lehren daraus. Ein Kommentar = [Візит до Москви. Нова остполітика
Мааса: ознака шахрайства. Міністр закордонних справ посилається на велику традицію
своєї партії, але ігнорує її уроки] / C. Marschall // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 18.01.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/besuch-in-moskau-maas-neue-ostpolitik-einetikettenschwindel/23881332.html)

***
Україну відвідали глави МЗС країн Балтії та Польщі. Вони заявили на зустрічі з
Президентом України Петром Порошенком про підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України з боку ЄС. Як повідомили „Інтерфаксу” в пресслужбі МЗС Естонії, в центрі уваги на зустрічі були питання безпеки України та
ситуація в Азовському морі.
Главы МИД стран Балтии и Польши обсудили с Порошенко допсанкции против
России = [Глави МЗС країн Балтії і Польщі обговорили з Порошенком допсанкції проти
Росії] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 16.01. (https://rus.postimees.ee/6500964/glavy-midstran-baltii-i-polshi-obsudili-s-poroshenko-dopsankcii-protiv-rossii)

***
Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, в 2006-2010 роках – заступник
начальника Генерального штабу Збройних сил України, розповів про загрозу
великого вторгнення Росії з Білорусі. На його думку, існує кілька варіантів, як
приєднати Україну до Росії. До кожної колишньої республіки СРСР підбирається свій
ключик. До Білорусі підібрали вдалий спосіб: поставити її в економічну залежність, а
потім поставити перед фактом – без російських дотацій там почнеться колапс, і
Лукашенко усвідомлює, що сам він не втримається. Росія може повністю використати
територію Білорусі у військових цілях.
Гребенюк, Ярослав. Путін націлив ракети на Київ і тренує удари за чотирма
напрямками – генерал / Я. Гребенюк // Народна правда. – Нью-Йорк, 2019. – 16.01.
(https://narodna-pravda.ua/2019/01/16/igor-romanenko-interv-yu/)

***
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У 2019 року в Москві і Мінську мають намір відзначити двадцяту річницю з
дня підписання Договору про створення Союзної держави. Проект набуває
особливого змісту і значення на тлі очевидного конфлікту з Україною.
Першопрестольній в найближчі роки явно не відновити відносини з Києвом. Так що
спостерігачі, які опонують Кремлю, мають рацію, коли роблять висновок, що
„возз’єднання з білорусами може бути „компенсацією” росіянам за розрив з
Україною.
Агаев, Расим. Проект Путина „СCCР – 2‖ наш комментарий = [Проект Путіна
„СCCР–2‖ наш коментар] / Р. Агаев // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 16.01.
(https://haqqin.az/oldage/143276)

***
Саме на „українському полі” дають вражаючу тріщину відносини РФ з
Туреччиною. У Москві розраховували, що процес надання томосу УПЦ зупинить
президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, але в церковні справи влада Туреччини
втручатися не стала. Тепер нове розчарування. Президент України Петро Порошенко
повідомив про підписання угоди про закупівлю для української армії 12 турецьких
ударних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2. Туреччина продає Україні
ударні безпілотники проти Росії. І це на тлі російсько-турецького „братання”, про яке
періодично заявляє Володимир Путін.
Нурани. „Украинские обиды‖ Путина на Эрдогана: где Кремль попытается на
них ответить? = [„Українські образи‖ Путіна на Ердогана: де Кремль спробує на них
відповісти?] / Нурани // Minval.az. – Баку, 2019. – 16.01. (https://minval.az/news/123855901)

***
Російські лідери раптово приділяють увагу договору про союз з Білоруссю від
1999 року, який мав на меті створити конфедерацію, в якій країни залишатимуться
суверенними, але розділятимуть законодавчу владу та валюту, а головне – главу
держави. Білорусь і Росія історично близькі. Але коли Москва розпалювала війну в
сусідній Україні, в Мінську злякалися. Росія протягом останнього десятиліття
здійснила захоплення територій. Вона, по суті, займає близько 2% Грузії, досі веде
квазі-таємну війну на сході України, а в 2014 році анексувала Кримський півострів.
Mackinnon, Amy. The Belarusian President Won’t Go Down Without a Fight : Tensions
between Moscow and Minsk have sparked worries over another Russian annexation. =
[Президент Білорусі не піде без боротьби. Напруженість між Москвою та Мінськом
викликала занепокоєння щодо іншої анексії Росією] / A. Mackinnon // Foreign Policy. –
Washington, 2019. – 11.01. (https://foreignpolicy.com/2019/01/11/belarus-president-wont-gowithout-a-fight-lukashenko-putin/)

***
Білорусь зняла давній ліміт кількості американських дипломатів, дозволених у
країні, у чому американські чиновники бачать значний дипломатичний прорив з
колишньою радянською республікою, яка пов’язана з Росією. Анексія Криму в 2014
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році і роль у розпалюванні війни в Україні, здається, викликали занепокоєння
білоруського лідера і спонукали його до переосмислення відносин з Москвою. Це
також відбувається на тлі політичного зіткнення між президентом Олександром
Лукашенком і президентом Росії Володимиром Путіним.
Gramer, Robbie. A Diplomatic Breakthrough for Washington in Europe’s Last
Dictatorship : Belarus lifts a cap on the number of U.S. diplomats allowed in the country as
Minsk looks west and spars with Moscow = [Дипломатичний прорив для Вашингтона в
останній диктатурі Європи. Білорусь знімає ліміт на кількість дозволених в країні
дипломатів США, оскільки Мінськ, залишаючись прив’язаним до Москви, поглядає на
Захід] / R. Gramer, A. Mackinnon // Foreign Policy. – Washington, 2019. – 10.01.
(https://foreignpolicy.com/2019/01/10/diplomatic-breakthrough-for-washington-in-europes-lastdictatorship-belarus-warming-relations-with-west-united-states-lukashenko-putin-russia-disputediplomacy-state-department-eastern-europe/)

***
На початку переговорів у Москві міністр закордонних справ Німеччини Хайко
Маас висловився за тісне міжнародне співробітництво з Москвою. Зокрема, Хайко
Маас закликав Росію зберегти договір про роззброєння ІНФ. Маас також поговорив з
Лавровим про ситуацію в Україні щодо вільного транспортування в Азовське море.
Він розмовляв з Лавровим про пропозицію Німеччини та Франції документувати
свободу транзиту. За словами Лаврова, російський президент Володимир Путін
більше місяця тому прийняв пропозицію від канцлера Німеччини Ангели Меркель
надіслати німецьких фахівців до Керченської протоки. Французькі фахівці також
повинні бути там, щоб „побачити, як проходить транзит”. Але ніяких подальших
кроків не було зроблено. Однак під час свого візиту до Києва, Маас подасть
відповідні пропозиції, які повинні бути підписані українською стороною.
Deutschland ruft Russland zur Rettung des INF-Vertrags auf : Deutschland ruft
Russland zur Rettung des INF-Vertrags auf = [Німеччина закликає Росію врятувати Договір
про ІНФ. Міністр закордонних справ Німеччини Масс попереджає, що залишилося лише
кілька
днів]
//
Wiener
Zeitung.
–
Vienna,
2019.
–
18.01.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/1013836_Deutschland-ruftRussland-zur-Rettung-des-INF-Vertrags-auf.html)

***
Американське видання інформує, що міністр закордонних справ Німеччини
Хайко Маас закликав Росію та Україну до деескалації конфлікту на сході України,
заявивши, що Франція та Німеччина готові допомогти шляхом моніторингу
морського руху біля узбережжя Криму. Виступаючи в Києві після зустрічі з
українським колегою Павлом Клімкіним, Маас закликав Росію звільнити екіпажі
трьох українських військово-морських суден, які були заараештовані біля Криму. За
його словами, Росія повинна дозволити суднам проходити через Керченську протоку,
що веде до Азовського моря. Маас нарікав на відсутність прогресу у виконанні так
званого Мінського мирного договору, спрямованого на припинення насильства на
сході України.
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Germany Urges Russia, Ukraine to De-escalate Conflict = [Німеччина закликала Росію,
Україну до деескалації конфлікту] // The New York Times. – New York, 2019. – 18.01.
(https://www.nytimes.com/reuters/2019/01/18/world/europe/18reuters-ukraine-crisisgermany.html)

***
Член правління Інституту миру США і колишній радник президента з
національної безпеки Стівен Гедлі на сторінках видання пише, що війна на Донбасі,
яка вже забрала життя близько 10,3 тисяч українців, триває і досі. Росія в
односторонньому порядку взяла під контроль Керченську протоку. І Захід не зробив
нічого. На його думку, нове мовчання світу щодо російських злочинів може
підштовхнути Путіна до зухвалої окупації чергового шматка України, втручання в
українські президентські вибори або й навіть до обох цих авантюр. На думку Гедлі,
відкривши вогонь по українських суднах у міжнародних водах, поводячись з
українськими моряками як з цивільними, а не службовцями армії іншої країни, і
виправдовуючи ці свої дії анексією Криму і територіальних вод навколо нього,
Москва порушила міжнародний закон, правила ведення збройних конфліктів, а також
двосторонню угоду з Україною про спільне користування Керченською протокою і
Азовським морем. Україна не відмовиться просто так від своїх прав використовувати
Керченську протоку і територіальні води навколо Криму, які їй належать по праву.
Росія, вірогідно, відповість на це агресивно, підвищуючи ризик поглиблення
конфлікту.
Hadley, Stephen. It’s Time to Stand Up to Russia’s Aggression in Ukraine = [Настав час
протистояти російській агресії в Україні] / S. J. Hadley // Foreign Policy. – Washington,
2019. – 18.01. (https://foreignpolicy.com/2019/01/18/its-time-to-stand-up-to-russias-aggressionin-ukraine/)

***
Посол України в Чехії Євген Перебийніс дав інтерв’ю порталу Forum24, де
розповів, як його країна, перебуваючи на передньому плані європейської оборони,
захищається від гібридної загрози з боку Росії, і повідав про те, коли Україна
вступить в ЄС і НАТО. За його словами, найбільше Україна хоче миру, якого можна
досягти, якщо тільки здійснювати на Росію достатній тиск.
Ukrajinský velvyslanec: Putin chce celou naši zemi. Je to opravdová válka = [Посол
України в ЧР: Путін хоче всю країну. Це справжня війна] / J. Hovorková // Forum24. –
Praha, 2019. – 18.01. (http://forum24.cz/ukrajinsky-velvyslanec-putin-chce-celou-nasi-zemi-jeto-opravdova-valka/)

***
Міністерство юстиції США повідомило, що американська юридична компанія
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP за угодою із урядом США сплатить 4,6 млн
доларів, які отримала за підготовку для Мін’юсту України часів колишнього
українського президента Віктора Януковича, який втік до Росії. Для виконання цього
завдання компанію винайняв Пол Манафорт (екс-керівник передвиборчого штабу
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нинішнього президента США Дональда Трампа та екс-радник колишнього Віктора
Януковича). Міністерство юстиції, багато на що заплющило очі, поки спеціальний
прокурор пан Мюллер не почав звинувачувати співучасників пана Трампа,
включаючи пана Манафорта, який побудував прибутковий бізнес, що консультує
політиків, які виступають на рівні Росії і заможних керівників бізнесу в Україні.
Vogel, Kenneth P. Law Firm to Pay $4.6 Million in Case Tied to Manafort and Ukraine =
[Юридична фірма заплатить 4,6 мільйони доларів за справу, пов’язану з Манафортом, і
Україною] / K. P. Vogel, M. Goldstein // The New York Times. – New York, 2019. – 17.01.
(https://www.nytimes.com/2019/01/17/us/politics/skadden-arps-ukraine-lobbyingsettlement.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FUkraine)

***
Український суд засудив колишнього главу держави Віктора Януковича до 13
років ув’язнення за „державну зраду”. „Немає сумніву, що суд працював під тиском
нинішньої влади”, – сказав один з адвокатів Януковича після винесення вироку. Це
була PR-акція перед президентськими виборами 31 березня і суд був пародією...”.
Рішення ще не є остаточним. Це перший суд над колишнім главою держави в Україні.
Ukrainischer Ex-Präsident in Abwesenheit zu 13 Jahren Haft verurteilt : Anfang 2014
hatte sich der damalige ukrainische Staatschef als Folge von Unruhen nach Russland abgesetzt.
Nun wurde er wegen „Hochverrrats‖ verurteilt. = [Український екс-президент заочно
засуджений до 13 років позбавлення волі. У лютому 2014 року тодішнього українського
главу держави було скинуто в результаті громадянських заворушень. Тепер він був
засуджений за „зраду‖] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 24.01.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/viktor-janukowitsch-ukrainischer-ex-praesident-inabwesenheit-zu-13-jahren-haft-verurteilt/23906350.html)

***
Колишнього політтехнолога „Партії регіонів” та голову передвиборної кампанії
президента США Дональда Трампа Пола Манафорта підозрюють в обговоренні
„мирного плану” щодо України з росіянином Костянтином Килимником. Спеціальний
слідчий Мюллер звинувачує Манафорта у передачі даних опитувань громадської
думки під час президентської кампанії 2016-го року його бізнес-партнеру Костянтину
Килимнику, якого підозрюють у зв’язках із російською розвідкою. Пол Манафорт був
визнаний винним у першому судовому процесі податкового шахрайства та
банківського шахрайства, пов’язаного з його роботою в Україні; повідомлення про
його вирок у цій справі знаходиться на розгляді.
Inhaftierter Paul Manafort Trumps Ex-Wahlkampfchef gab Daten an Russen weiter :
Jetzt hat er es doch zugegeben = [Затриманий екс-керівник кампанії Трампа Пол
Манафорт пересилав дані росіянам. Тепер він визнав це] // Bild. – 09.01.2019.
(https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/paul-manafort-trumps-ex-wahlkampfchefgab-daten-an-russen-weiter-59435196.bild.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
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Пом’якшення візового режиму для країн, що не входять в ЄС, швидше за все,
спричинить за собою масовий приплив трудових мігрантів з України, заявила експерт
Російського інституту стратегічних досліджень Оксана Петровська. „Німецькі
роботодавці дуже зацікавлені в притоці робочої сили. Така ситуація багато в чому
пояснюється демографічною кризою: німецьке суспільство – одне з найбільш літніх у
Європі, його середній вік становить 45 років. При цьому в Німеччині, звичайно, не
раді мігрантам з Африки і Близького Сходу”, – заявила Петровська „Інтерфаксу”.
Эксперт: Германия в 2020 году столкнется с потоком трудовых мигрантов с
Украины = [Експерт: Німеччина в 2020 році зіткнеться з потоком трудових мігрантів з
України] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 28.01. (https://rus.postimees.ee/6509544/ekspertgermaniya-v-2020-godu-stolknetsya-s-potokom-trudovyh-migrantov-s-ukrainy)

***
У ході 12-го форума „Європа-Україна”, який пройшов Жешуві, дискутували
про Україну. Питання стосувалися, з одного боку, домінуючих звинувачень проти
Німеччини, з приводу того, що вона демонструє занадто велику поблажливість до
Росії, а також побоювання, що „нова Остполітика” означає балувати Путіна; з іншого
боку, нагадування Києву про те, що треба вести більш ефективну боротьбу проти
корупції та більш наполегливо займатися реформами, щоб отримати підтримку своїх
західних сусідів.
Marschall, Christoph. Deutschland, EU, Russland : Formen Europas Splitter noch ein
großes Ganzes? = [Німеччина, Європа, Росія. Не дивлячись на появу тріщин у відносинах,
Європа все ще велике ціле?] / C. Marschall // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 27.01.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland-europa-russland-europaeischeskaleidoskop/23914714.html)

НАТО
Видання „Стратфор” у своїй редакційній статті пише про те, що зараз
відбувається в Чорному морі між НАТО і Росією. Після торішнього протистояння в
Керченській протоці між Росією і Україною військові кораблі НАТО рушили в Чорне
море надати Україні підтримку. Під час свого останнього заходу в Чорне море
есмінець ВМФ США „Дональд Кук” відвідав грузинський порт Батумі, не виходячи зпід пильного спостереження російських військових судів. У грудні цей регіон
відвідувало британське гідрографічне судно „Ехо”. Британську військову присутність
в Чорному морі відкрито ув’язалися з інцидентом у Керченській протоці, і міністр
оборони Великобританії Гевін Вільямсон навіть піднявся на борт українського
фрегата. НАТО послідовно проводила в регіоні морські операції і раніше, проте її
візити придбали додаткову значимість після розриву відносин між Україною і Росією
в 2014 році.
Ukraine and Russia Take Their Conflict to the Sea = [Україна і Росія виводять
конфлікт
на
море]
//
Stratfor.
–
Austin,
2019.
–
23.01.
(https://worldview.stratfor.com/article/russia-ukraine-nato-black-sea-azov-limits-navy)
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***
Президент Дональд Трамп може змусити США покинути НАТО, викликавши
„відкритий сезон” для Росії у східній і центральній Європі, сказав колишній
американський посол Даніель Шапіро. Безпосереднім наслідком цього буде надання
президенту Росії Володимиру Путіну можливості зробити те, що він хоче в
континентальній Європі. Посилаючись на агресію Кремля по відношенню до України
та Грузії, двох держав, що не є членами НАТО, пан Шапіро висловив думку, що Росія
може так само поводитися з європейськими державами-членами. Напади на виборчу
систему США, вторгнення в Крим у 2014 році та зусилля Росії щодо запобігання
вступу сусідніх країн до Альянсу частково проводилися з метою послаблення НАТО,
кажуть американські чиновники.
Embury-Dennis, Tom. Trump ’might actually leave Nato’, former US ambassador says :
Withdrawal would trigger ’open season’ for Russia in eastern and central Europe, Dan Shapiro
says = [Трамп „може залишити НАТО‖, говорить колишній посол США. Звільнення
призведе до „відкритого сезону‖ для Росії у східній і центральній Європі, говорить Дан
Шапіро] / T. Embury-Dennis // The Independent. – London, 2019. – 17.01.
(https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-nato-withdrawal-usmilitary-russia-europe-war-dan-shapiro-twitter-a8730156.html)

***
Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на сьогодні Україна
значно зблизилася з Північноатлантичним альянсом. За його словами, для
пришвидшення вступу України в НАТО необхідно продовжувати реформи по всіх
напрямах. Майже всі члени Альянсу висловлюють підтримку щодо прискорення
вступу України в НАТО.
„Україна прискорює вступ в НАТО‖ // Гомін України. – Торонто, 2019. – 16.01.
(http://www.homin.ca/news.php/news/19967/group/5)

***
Професор американського університету Тафтса, штат Массачусетс, Деніел
Дрезнер заявив, що Захід пропонує Росії піти на якийсь компроміс по Донбасу. При
цьому Москві необхідно відмовитися від допомоги самопроголошеним республікам,
що призведе до зняття більшості санкцій. При цьому питання по Криму не
піднімається – санкції за цією темою збережуться на невизначений термін. За словами
Дрезнера, Крим буде відсунутий „на задній план”, і якщо вдасться вирішити інші
проблеми по Україні, то це дозволить зміцнити двосторонні відносини.
США предложили России „сделку века‖ по Донбассу = [США запропонували Росії
„угоду століття‖ по Донбасу] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 24.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/01/24/ssha-predlozhili-rossii-sdelku-veka-po-donbassu)

***
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Державний секретар Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати і Росія не
приречені вступати в нову „холодну війну”, але закликав Москву змінити зовнішню
політику, особливо щодо України. Про це він заявив під час телемосту перед
учасниками Міжнародного економічного форуму в Давосі. Він вказав на дії Росії в
Україні, де вона підтримала сепаратистських повстанців і анексувала Кримський
півострів, а також спроби Москви, як стверджують американські розвідники,
втручатися у вибори в США та інших країнах.
US, Russia not doomed to new Cold War: Pompeo = [США, Росія не приречена на нову
холодну
війну:
Помпео]
//
The
News.
–
Karachi,
2019.
–
23.01.
(https://www.thenews.com.pk/print/422501-us-russia-not-doomed-to-new-cold-war-pompeo)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Україні потрібен мир з Росією, заявив Президент України Петро Порошенко. За
його словами, „тема війни і миру – одна з головних на виборах, оскільки народ
обиратиме не лише Президента, але і верховного головнокомандуючого”. Президент
також заявив, що влада продовжить відновлення територіальної цілісності України
політико-дипломатичним шляхом.
Порошенко призвал к холодному миру с Россией = [Порошенко закликав до
холодного миру з Росією] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 29.01.
(https://rus.postimees.ee/6510669/poroshenko-prizval-k-holodnomu-miru-s-rossiey)

***
Згідно з повідомленням суду, німецький журналіст з посиланнями на Росію
організував в Україні підпал угорського культурного центру, щоб розпалити напругу.
Його завдання полягало в здійсненні операції „фальшивого прапора” на Західній
Україні: спалити угорський культурний центр і зробити так, щоб українські
націоналісти несли за це відповідальність. Тепер, через рік у залі судових засідань
Кракова, з’являються нові деталі того, що сталося в Ужгороді. У своєму повідомленні
у Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що докази, які
з’явилися в суді в Кракові, показали „складність і масштаб російських гібридних
методів”.
Walker, Shaun. Polish far-right trial raises spectre of ’false flag’ tactics : German
journalist with links to Russia allegedly organised arson attack in Ukraine to stoke tensions,
court told = [Польський суд над крайніми правими піднімає привид тактики „фальшивого
прапора‖. Німецький журналіст з посиланнями на Росію нібито організував підпал в
Україні, щоб розпалити напругу, повідомив суд] / S. Walker, C. Davies, E. Schultheis // The
Guardian. – London, 2019. – 27.01. (https://www.theguardian.com/world/2019/jan/27/polish-farright-trial-raises-spectre-of-false-flag-tactics-german-journalist-russia-ukraine-fire-court)

***
Експерт видання Пітер Дікінсон у своїй статті пише, що досі існує поширене
міжнародне небажання визнати глобальне значення вторгнення Володимира Путіна
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на українську територію. Це призводить до виникнення пом’якшеної риторики, яка
розмиває лінією між жертвою і агресором. Цей „страусовий” підхід до нового
російського імперіалізму добре можна було роздивитися під час візиту міністра
закордонних справ Німеччини Гайко Мааса в Київ. Німецький дипломат закликав „усі
сторони докласти зусиль для деескалації”. Будь-які розмови про „скорочення
ескалації усіма сторонами”, підкреслив Г. Маас, потрібно замінити на чітку і
однозначну підтримку України у її обороні від російської агресії. Політик підкреслив,
що Москві потрібно показати, наскільки болючими будуть наслідки, якщо вона
вирішить знову перевірити західну рішучість і українську витривалість і не можна
ставити знак рівності між українським опором і російською агресією.
Dickinson, Peter. Ukraine’s Slow but Steady Strangulation Is Taking Place in Plain Sight
= [Задушення України відбувається на очах] / P. Dickinson // Atlantic Council. –
Washington, 2019. – 26.01. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-s-slowbut-steady-strangulation-is-taking-place-in-plain-sight)

***
Китайське видання повідомляє, що суд у Києві визнав екс-президента України
Віктора Януковича винним у державній зраді та співучасті у проведенні „агресивної
війни проти України з боку Росії”. Прокуратура звинувачувала Віктора Януковича в
зраді після того, як той попросив Росію направити війська в Україну у 2014 році.
Ousted Ukraine president convicted treason = [Вигнаний президент України
засуджений
за
зраду]
//
China
Daily.
–
Beijing,
2019.
–
25.01.
(http://global.com.cn/a/201901/25/WS5c4a70fda3106c65c34e67d6.html)

***
Суд засудив колишнього Президента України Віктора Януковича до 13 років
ув’язнення за державну зраду і співучасть у військовій агресії Росії в Україні навесні
2014 року. Проте суд під головуванням судді Владислава Дев’ятки виправдав
Януковича за звинуваченням у вчиненні дій, які змінили територіальну цілісність
України. Прокуратура просила 15 років ув’язнення для колишнього президента, який
втік до Росії. Одним з головних доказів у справі був лист, який Янукович написав 1
березня 2014 року президентові Росії Володимиру Путіну, щоб відправити окупаційні
війська до України. Один з адвокатів колишнього президента, Олександр
Горошинський, розповів засобам масової інформації, що захист оскаржить вирок і
зазначив, що суд „виступив з самого початку з боку влади”, враховуючи, що майже
сто свідчень прокуратури були від українських лідерів.
El ex presidente ucraniano Victor Yanukovich, condenado a 13 años de cárcel por alta
traición = [Колишнього президента України Віктора Януковича засудили до 13 років
в’язниці за державну зраду] // El Mundo. – Madrid, 2019. – 24.01.
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/24/5c49dafa21efa03a048b4629.html)

***
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Київський суд визнав українського екс-лідера Віктора Януковича винним у
державній зраді після Євромайдану 2014 року. Засудження пов’язане з листом
Віктора Януковича, який був надісланий президенту Володимиру Путіну п’ять років
тому з проханням відправити російські війська в Україну для надання допомоги його
уряду. Підтриманий Кремлем, Віктор Янукович неодноразово заявляв про свою
невинність.
Kudrytski, Aliaksandr. Ousted Ukrainian Leader Yanukovych Found Guilty of Treason =
[Вигнаний український лідер Янукович визнаний винним у державній зраді] / A. Kudrytski
// Bloomberg. – New-York, 2019. – 24.01. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-0124/ousted-ukrainian-leader-yanukovych-found-guilty-of-treason)

***
Віктор Янукович був заочно засуджений київським судом за надання допомоги
Москві „в агресивній війні”, що вибухнула в країні в 2014 році. Конфлікт у східних
регіонах України почався після того, як Янукович втік до Росії після демократичної
революції, пише автор публікації. Вердикт про зраду, оголошений колегію трьох
суддів, оголосив покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років, що на два роки
менше, ніж вимагала прокуратура. Росія відмовилася передати колишнього лідера
Києву, і він навряд чи буде перебувати у в’язниці.
Olearchyk, Roman. Former Ukraine president Yanukovich found guilty of treason :
Ousted leader convicted for aiding Moscow in ’aggressive war’ in 2014 = [Колишнього
президента України Януковича визнали винним у зраді. Вигнаний лідер, засуджений за
допомогу Москві в „агресивній війні‖ 2014 року] / R. Olearchyk // Financial Times. – London,
2019. – 24.01. (https://www.ft.com/content/b4a03ae6-1fcf-11e9-b2f7-97e4dbd3580d)

***
Турецьке видання пише про суд над Віктором Януковичем, який визнав
колишнього президента винним за двома пунктами – державній зраді і пособництві у
веденні агресивної війни. По першому пункту суд засудив Януковича до 13 років, а
по другому – до 12 років. Таким чином, за сукупністю статей покарання склало 13
років ув’язнення. Суд також постановив залишити в силі постанову про арешт майна
екс-президента. Вирок набуває чинності після закінчення строку подання апеляції, на
яку відводиться 30 днів.
Ukraine court sentences former President Yanukovych to 13 years for treason = [Суд
України засудив Януковича до 13 років за зраду] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 24.01.
(https://www.dailysabah.com/europe/2019/01/24/ukraine-court-sentences-former-presidentyanukovych-to-13-years-for-treason)

***
Після майже двох років затишку український інформаційний простір знову
заряснів словосполученням „скіфське золото”. „Підконтрольні Російській Федерації
кримські музеї зволікають із розглядом справи про „скіфське золото” та вже
готуються до наступного етапу в разі програшу в Апеляційному суді Амстердаму.
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„Ми підозрюємо, що кримські музеї не зупиняться, до останнього тягнутимуть час.
Така позиція РФ: зайняти щонайбільше часу. Тобто всі свої відомості вони дають в
останній день, коли це можливо, всі засідання затягуються з надією на те, що „щось
зміниться в світі, можливо, хтось визнає Крим”, – заявила в ефірі „Радіо Крим. Реалії”
Світлана Фоменко, перший заступник міністра культури України. Вона уточнила, що
апеляційне засідання суду в Нідерландах відбудеться в березні. На її думку, в травнічервні сторони отримають результат апеляції, яка стосується тієї частини, з якою не
згодна російська сторона.
Берчак, Ігор. Росія й Україна судяться за унікальну колекцію „скіфського золота‖ /
І. Берчак // Міст. – New York, 2019. – 24.01. (http://meest-online.com/ukraine/society/rosiya-jukrajina-sudyatsya-za-unikalnu-kolektsiyu-skifskoho-zolota/)

***
Однією з особливостей російської політики можна назвати помітне прагнення
демонструвати власну безкарність. Справді, розраховувати на консолідовану позицію
Заходу щодо РФ не видається можливим, там кожен воліє домовлятися з Кремлем на
своїх умовах. У Москві це добре розуміють та ефективно використовують ситуацію у
власних інтересах, зокрема і у війні проти України. Про це свідчить, зокрема позиція
Сергія Лаврова. Міністр закордонних справ Росії все частіше грає роль такого собі
ментора, який добре розуміє, що заперечувати йому ніхто не стане. Відносини Росії з
Україною залишаються каменем спотикання для міжнародних відносин у цілому.
Магда, Євген. Європа хоче ―зрозуміти‖ Путіна, Донбасом це не обійдеться / Є.
Магда // Народна правда. – New York, 2019. – 22.01. (https://narodnapravda.ua/2019/01/22/plany-putina/)

***
Німеччина хоче використати нову пропозицію щодо розв’язання конфлікту між
Росією та Україною за безкоштовний прохід через Керченську протоку. Берлін і
Париж готові відправити спостерігачів до Азовського моря поблизу анексованого
Росією українського півострова Крим, заявив міністр закордонних справ Хайко Маас
після переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Москві. З
моменту анексії українського півострова Крим Росія розглядає Керченську протоку як
окрему морську зону. Сергій Лавров розкритикував нову пропозицію Мааса.
Bundesaußenminister Maas in Russland : Deutschland will bei Streit um Asowsches
Meer schlichten = [Федеральний міністр закордонних справ Маас в Росії. Німеччина хоче
розв’язати суперечку щодо Азовського моря] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 18.01.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/bundesaussenminister-maas-in-russland-deutschland-willbei-streit-um-asowsches-meer-schlichten/23883330.html)

***
Як свідчать супутникові знімки, зроблені компанією Imagesat International на
замовлення Fox News, ракети, здатні нести ядерну зброю, розташовані приблизно за
430 кілометрів від кордону України в Краснодарі. Американський телеканал
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повідомляє, що російські ракети на знімках розміщені поруч з кількома бункерами й
іншими складськими ангарами. Поруч з однією пусковою установкою стоїть мобільна
система, яка швидко проводить перезарядку, досилаючи нові ракети. Радіус дії
балістичних ракет „Іскандер” близько 500 кілометрів. Вони можуть нести як звичайні,
так і ядерні боєголовки, становлячи загрозу для більшості союзників США по НАТО.
Friling, Yonat. Russia deploys nuclear-capable ballistic missile launchers near Ukraine
border, satellite photos show = [Росія розгортає пускові установки з балістичними
ракетами з ядерними потужностями біля кордону з Україною] / Y. Friling // Fox News. –
New York, 2019. – 17.01. (https://www.foxnews.com/world/russia-deploys-nuclear-capableballistic-missile-launchers-near-ukraine-border-satellite-photos-)

***
Андерс Ослунд, старший науковий співробітник Атлантичної ради, аналізує на
що може сподіватися Україна у 2019 році в своїх відносинах з Росією. Вибори в
Україні є головною загрозою для Путіна. Якщо Україні вдасться провести
демократичні вибори, Путін буде відчувати серйозну загрозу, оскільки демократія,
очевидно, можлива в православній і східнослов’янській країні. Таким чином, на
думку автора, Україна повинна очікувати найгірших відносин з Росією в 2019 році.
Проросійські кандидати на президентських виборах в Україні виглядають справді
безнадійними, тому Москві доведеться вдатися до інших заходів – корупції,
кібервійни, дезінформації, вбивств і чистого тероризму. Що буде дійсно серйозним
так це те, що Путін відчує, що він може здійснити подальшу військову агресію в
Україні, як свідчать нещодавні події на Азовському морі.
Åslund, Anders. The Best Ukraine Can Hope for with Russia in 2019 = [Найкраще, на
що Україна з Росією може сподіватися у 2019 році] / A. Åslund // Atlantic Council. –
Washington, 2019. – 16.01. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/the-best-ukrainecan-hope-for-with-russia-in-2019)

***
Китайський репортер пише, що конфлікти, що відбулися між Росією і
Україною в 2018 році, погіршили взаємини між країнами. Від братської близькості
вони дійшли до непримиренної ворожнечі – зв’язок між народами вже обірвався, і
закрити цю тріщину буде важко. Ряд проблем, що виникли у відносинах Росії і
України, а саме конфлікт на Донбасі, в Криму і в Азовському морі – немов незагоєна
рана. У березні 2019 року в Україні пройдуть президентські вибори, очікується, що
всі кандидати будуть жорстко боротися за перемогу. На даний момент антиросійські
настрої вже стали „фоном” політичного життя України, і будь-яким міркуванням про
поліпшення відносин з Росією націоналістичні сили дадуть жорстку відсіч. Хто б не
став Президентом, відносини України і Росії змінити буде складно, вважає автор
публікації.
叶天乐. 2019年俄乌关系：裂痕难弥合 对抗将加剧 特约 = [Російсько-українські
відносини в 2019 році – закрити тріщину буде важко, протистояння буде
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(http://opinion.china.com.cn/opinion_16_199116.html)
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–

Beijing,

2019.

–

16.01.

***
Торгівля України з Росією зростає в останні півтора року, і в основному
Україна закуповує у країни-агресора стратегічно важливу продукцію. При цьому
експерти вказують, що в російському імпорті переважають товари стратегічного
призначення. Мова йде про нафту та нафтопродукти, коксово-бітумінозне вугілля,
міндобрива, ядерне паливо. У даному випадку Україні просто вигідніше купувати ці
товари у Росії, оскільки альтернативні варіанти дорожчі, що відразу ж позначиться на
ціні кінцевої продукції, а значить і на конкурентоспроможності українських товарів.
Чому Україна продовжує торгувати з РФ: експерти дали пояснення // Народна
правда. – Нью-Йорк, 2019. – 11.01. (https://narodna-pravda.ua/2019/01/11/chomu-ukrayinaprodovzhuye-torguvaty-z-rf-eksperty-daly-poyasnennya/)

***
Британський історик і політолог українського походження Тарас Кузьо в статті
для Atlantic Council пише, що президент Росії Володимир Путін увійде в історію як
той, хто втратив Україну назавжди. Таким чином, він пережив дві особисті
„геополітичні трагедії”: розпад СРСР в 1991 році і крах так званого „русского мира” в
2018-му. Вселенський патріарх Варфоломій підписав документ, відомий як томос,
який оголошує ПЦУ незалежною від впливу Росії. На думку автора, ця події матимє
наслідки для українських виборів, православного християнського світу, відносин з
Москвою і геополітики в цілому. У вимірі виборів головну вигоду отримає Президент
України Петро Порошенко. Він уже піднявся на друге місце в опитуваннях, що
означає, що в другому турі йому, ймовірно, доведеться боротися за голоси українців з
екс-прем’єром Юлією Тимошенко. Українська незалежність від Росії – це відповідь
Києва на неспровокований імперіалізм Путіна і його військову агресію.
Kuzio, Taras. How Putin Lost Ukraine for Good = [Як Путін втратив Україну
назавжди] / T. Kuzio // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 08.01.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-putin-lost-ukraine-for-good)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародне транспортно-логістичне підприємство Operail підписало договір з
дочірньою фірмою найбільшої української промислової групи SCM і відправить в
Україну в оренду два побудованих в Тапаському депо сучасних локомотива. Ці два
перших екологічних і економічних локомотива, які відправляються в Україну,
становлять лише десяту частину виробничої потужності. В даний момент ще
будується третій локомотив. Підписаний договір став черговою важливою віхою в
комерційному напрямі модернізації та будівництва рухомого складу Operail.
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Построенные в Эстонии локомотивы отправятся на Украину = [Побудовані в
Естонії локомотиви відправляться в Україну] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 29.01.
(https://rus.postimees.ee/6510604/postroennye-v-estonii-lokomotivy-otpravyatsya-na-ukrainu)

***
Підводячи підсумки україно-норвезького ділового форуму, який відбувся в
Осло, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що в рамках цього
заходу компанії двох країн підписали попередні контракти на загальну суму 1,5 млрд
доларів. За словами прем’єр-міністра, трохи більше 50% від цих коштів можуть
скласти норвезькі капіталовкладення в розвиток відновлюваних джерел енергії в
Україні, зокрема вітрової, сонячної та гідроенергетики. Також інвестори з Норвегії
зацікавлені в реалізації проектів у таких областях, як сільське господарство, IT-сектор
і автомобілебудування.
Украина надеется привлечь 1,5 млрд долларов инвестиций из Норвегии = [Україна
сподівається залучити 1,5 млрд доларів інвестицій з Норвегії] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 28.01. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0129/c31519-9541991.html)

***
Перший віце-прем’єр України Степан Кубів під час зустрічі з послом КНР в
Україні Ду Веєм заявив, що Китай є стратегічним партнером України. У Києва і
Пекіна є кілька дієвих інструментів для посилення двосторонньої взаємодії. В першу
чергу, мова йде про Китайсько-українську міжурядову комісію, а також участь
України у 2-му Форумі високого рівня з міжнародного співробітництва в рамках
„Пояси і шляхи”. Китай – один з найбільших торгових партнерів України. За даними
Державної фіскальної служби, в 2018 році товарообіг двох країн склав 9,77 млрд
доларів, збільшившись на 27,1% проти попереднього року. Дві країни активно
співпрацюють в таких сферах як енергетика, інфраструктурне будівництво та ін.
Украина хочет усилить сотрудничество с КНР в ключевых областях = [Україна
хоче посилити співпрацю з КНР у ключових областях] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 26.01. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0126/c31519-9541463.html)

***
Степан Кубів, перший віце-прем’єр України, й Елі Коен, виконувач обов’язків
міністра економіки та промисловості Ізраїлю, підписали угоду про зону вільної
торгівлі між двома державами. Президент України Петро Порошенко та прем’єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху засвідчили своєю присутністю на церемонії
підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами, що свідчить про
непересічність цієї події.
Голод, Ігор. Україна й Ізраїль уклали угоду про ЗВТ / І. Голод // Міст. – New York,
2019. – 24.01. (http://meest-online.com/ukraine/economy/ukrajina-j-izrajil-uklaly-uhodu-prozvt/)

***
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Представники урядів України та Ізраїлю підписали угоду про зону вільної
торгівлі між двома державами. На церемонії підписання були присутні Президент
України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Угода про
вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем передбачає скасування ввізних мит на 80%
українських та 70% ізраїльських промислових товарів
Губенко, Дмитро. Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі / Д.
Губенко // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 21.01. (https://p.dw.com/p/3Bvll)

***
Українське конструкторське бюро „Південне” передало організації „Науковотехнологічний центр імені короля Абдул-Азіза” (Ер-Ріяд, Саудівська Аравія)
документацію на генератор імпульсного електромагнітного випромінювання, здатний
спровокувати перевантаження і руйнування електричних мереж противника. Як
вважає видання, українські розробки можуть знадобитися саудитам для модернізації
авіаційних бомб КАБ-500 або Mark 84.
Украина передала Саудовской Аравии технологию микроволнового оружия =
[Україна передала Саудівській Аравії технологію мікрохвильової зброї] // Бизнес&Балтия.
– Рига, 2019. – 23.01. (https://vesti.bb.lv/statja/tehno/2019/01/23/ukraina-peredala-saudovskoyaravii-tehnologiyu-mikrovolnovogo-oruzhiya)

***
Представники урядів України та Ізраїлю підписали угоду про створення зони
вільної торгівлі між двома країнами. Міністр економічного розвитку і торгівлі
України Степан Кубів пояснив, що будуть скасовані ввізні мита для близько 80%
українських промислових товарів. Він додав, що з’являться нові можливості для
модернізації промисловості в Україні: скасування близько 70% ввізних мит на
ізраїльську промислову продукцію буде сприяти „високотехнологічному
інвестиційному імпорту”. За словами міністра, Україна також очікує розширення
співпраці між двома країнами в галузі транспортного машинобудування, авіаційної
сфери і автомобілебудування.
Израиль и Украина создадут зону свободной торговли = [Ізраїль і Україна
створять зону вільної торгівлі] // Известия. – М., 2019. – 21.01. (https://iz.ru/836504/201901-21/izrail-i-ukraina-sozdadut-zonu-svobodnoi-torgovli)

***
Автор публікації пише про реалізацію амбітного проекту в Балтійському морі,
яким займається правляча польська партія „Право і справедливість” Ярослава
Качинського. Автор наголошує, що канал покликаний зв’язати місто Ельблонг з
Балтійським морем через Гданську затоку. У 2007 р. адміністрація морпорту в
Ельблонзі у співпраці Балтійським університетом у шведському місті Уппсала і
місцевою владою міст Західної України ініціювали концепцію „Балтійська Україна”.
Вона дає підстави для економічної, соціальної, політичної та екологічної присутності
України в Ельблонзі, а базується на дослідженні шведських вчених, згідно з яким
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межі регіону Балтійського моря збігаються з межами басейну цього моря.
Балтійськими країнами, на думку шведських вчених, можна також визнати Чехію,
Словаччину, Україну, Білорусь і Норвегію. Дана концепція дозволяє Україні створити
свій портовий комплекс в Ельблонзі, що пов’язано безпосередньо з будівництвом
каналу, а також забезпечить співпрацю західноукраїнських міст з єврорегіоном
„Балтика”. У сукупності ж концепція відкриває широкі можливості для економічного,
інфраструктурного, туристичного співробітництва. Польський проект створення
каналу може бути цікавий Україні, на думку автора статті, не лише в плані обміну
досвідом, а й сам по собі, враховуючи подібність ситуацій на Балтиці та Азові.
Гирман, Владислав. Россия смогла „достучаться‖ до Брюсселя. Польский проект
под ударом = [Росія змогла „достукатися‖ до Брюсселя. Польський проект під ударом] /
В.
Гирман
//
Бизнес&Балтия.
–
Рига,
2019.
–
20.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/ekonomika/2019/01/20/rossiya-smogla-dostuchatsya-do-bryusselyapolskiy-proekt-pod-udarom)

***
Турецьке видання пише про стрімкий розвиток відносин між Анкарою та
Києвом, який в останні роки спостерігається в сфері оборонної промисловості. Петро
Порошенко повідомив, що країна підписала угоду про покупку БПЛА „Байрактар
ТБ2”, вироблених компанією „Байкар”. В рамках цієї угоди „Байкар” протягом одного
року зробить шість БПЛА „Байрактар ТБ2”, і протягом цього ж року безпілотники
будуть поставлені українській армії. Разом з тим в розпорядження України будуть
передані три наземні системи управління і необхідне обладнання. Туреччина, яка
прагне розвивати сектор оборонної промисловості, і Україна, яка намагається
зміцнювати свої Збройні сили, стали цінними партнерами один для одного, зауважує
автор публікації.
Çalışkan, Burak. Türkiye ve Ukrayna İlişkilerinde Savunma Sanayii İşbirliği – Burak
Çalışkan = [Співробітництво в сфері оборонної промисловості між Туреччиною і
Україною] / B. Çalışkan // Dünya Bülteni. – Ankara, 2019. – 16.01.
(https://www.dunyabulteni.net/analiz/turkiye-ve-ukrayna-iliskilerinde-savunma-sanayii-isbirligiburak-h436332.html)

***
Міністерство фінансів України в своєму макроекономічному огляді та прогнозі
за січень 2019 року оцінює загальний обсяг платежів щодо державного боргу 2019
року в 417 млрд грн, або 14,2 млрд доларів. Про те, що власне 2019 рік буде піковим
за сумами боргових виплат було відомо вже давно. Потрібно віддати належне
Кабінету Міністрів України, який готувався до найгірших сценаріїв.
Цього року Україна має віддати 14,2 млрд USD боргів // Міст. – Нью-Йорк, 2019. –
16.01. (http://meest-online.com/ukraine/policy/tsoho-roku-ukrajina-maje-viddaty-142-mlrd-usdborhiv/)

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
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Як повідомляє газета, в Ізраїлі на сьогодні можуть працювати близько 50 тисяч
„заробітчан” з України, переважна більшість яких знаходиться в цій країні на
нелегальному становищі. Для українців отримання робочої ізраїльської візи – досить
складна процедура, а її оформлення може обійтися приблизно в 10 тисяч доларів. В
останні роки багато громадян України залишалися в Ізраїлі під виглядом військових
біженців, але деякий час назад Тель-Авів офіційно визнав Україну безпечною
країною, після чого відправив додому близько п’яти тисяч „біженців”.
Высылают сотнями‖: в Израиле проводят массовые депортации украинцев =
[„Висилають сотнями‖: в Ізраїлі проводять масові депортації українців] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 16.01. (https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/01/16/vysylayutsotnyami-v-izraile-provodyat-massovye-deportacii-ukraincev)

***
Пезидент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким на кордоні
для іноземців вводиться біометричний контроль. На початку 2018 року система навіть
частково заробила в пунктах пропуску на кордоні України і Росії. Міністр
закордонних справ України Павло Клімкін висловився з приводу введення
біометричних віз, наголосивши, що дана процедура дається країні непросто.
Украина столкнулась с трудностями при введении биометрических виз для
россиян = [Україна зіткнулася з труднощами при введенні біометричних віз] // Новое
время. – Ереван, 2019. – 18.01. (http://www.novoye-vremya.com/w155573/.../#.XEHJzbieLRt)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
В січні парафія Української католицької церкви Різдва Діви Марії в Ілиної
мала подвійне свято. Цього року‚ окрім святкування традиційної Просфори,
парафіяни вітали у себе в церкві правлячого єпископа Чиказької єпархії Української
Католицької Церкви Венедикта. Владику урочисто зустрічали з короваєм та квітами
вдягнені у вишиванки діти, о. Теодосій Ільницький та парафіяни Джон Джула і Джо
Брейґан.
Серафим, Наталія. Святкували Просфору разом з Владикою Венедиктом / Н.
Серафим // Свобода. – New York, 2019. – 23.01. (http://svoboda-news.com/svwp//)

***
У Посольстві України в США в грудні 2018 року відбулося відзначення Дня
Збройних Сил України та 25-ої річниці партнерства оборонних та безпекових сил
України з Національною ґвардією Каліфорнії. Особлива подія зібрала почесних
гостей з України та США. Серед запрошених були командувач Військово-морських
сил України Ігор Воронченко, заступник командувача Національною ґвардією США
Деніел Гокансон, командувач Національної ґвардії Каліфорнії генерал Девід Болдвін,
заступниця помічника Міністра оборони США Лора Купер, представники Конґресу
США, американські ветерани українського походження та активісти українськоамериканських організацій.
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Відзначили 25-річчя партнерства з Національною ґвардією Каліфорнії // Свобода.
– New York, 2019. – 18.01. http://svoboda-news.com/svwp//)

***
Громадська організація TogetherforUkraineFoundation, створена українською
діаспорою міста Бінґгемптон (штат Нью-Йорк), передала понад 20 різдвяних
подарунків і грошову допомогу онкохворим дітям Тернополя. Мета організації –
надавати гуманітарну підмогу громадянам України, в т. ч. постраждалим від війни,
підтримувати українських військових, надаючи їм необхідні ресурси та медичну
допомогу.
Діаспора передала різдвяні дарунки онкохворим діткам Тернополя // Міст. – НьюЙорк, 2019. – 16.01. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/diaspora-peredalarizdvyani-darunky-onkohvorym-ditkam-ternopolya/)

***
Пройшли збори азербайджанських діаспорських організацій в Україні.
Учасники зустрічі розглянули можливість створення „Ради азербайджанців України”,
йдеться в повідомленні на офіційному сайті Держкомітету по роботі з діаспорою
Азербайджану. Учасники заходу дійшли згоди в питанні створення „Ради
азербайджанців України” і домовилися про проведення установчого з’їзду.
В Украине задумались о создании „Рады азербайджанцев‖ = [В Україні задумалися
про створення „Ради азербайджанців‖] // Minval.az. – Баку, 2019. – 28.01.
(https://minval.az/news/123859345)

***
Рівно сто років тому – в січні 1919 року – на Софійській площі у Києві
проголосили Універсал про об’єднання УНР та ЗУНР в єдину державу. Тоді вперше
за багато сторіч вдалося возз’єднати українські землі – розміри тогочасної України
були навіть більші, ніж тепер. Сьогодні ж, як і сто років тому, українцям знову
доводиться боротися за єдність своєї держави. Саме тому особливим стало цьогорічне
святкування Дня Соборності у Чикаго, яке організував Український Конгресовий
Комітет Америки (відділ Іллінойс) в Українському Культурному центрі. Засвідчили
свою підтримку українцям члени Конгресу США – Майкл Квіглі, Денні Дейвіс та
Шон Кастен. Також відзначити цю знаменну дату прийшли консули України, Польщі
та Литви, представники міського уряду та етнічних груп.
Лугова, Міла. У Чикаго відзначено 100-річчя від Дня проголошення Акту Злуки –
Соборності України / М. Лугова // Час і Події. – Chicago, 2019. – 23.01.
(https://www.chasipodii.net/article/22112/)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія і Україна підписали меморандум з
питання фінансової підтримки кримінального переслідування винних в аварії
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малайзійського „Боїнга” під Донецьком. Угода була опублікована на сайті уряду
Нідерландів. Як випливає з документа, витрати на державних обвинувачів, органи
правосуддя і захист свідків понесуть виключно Нідерланди.
Пять стран выделят деньги на суд над виновными в крушении малайзийского
„Боинга‖ под Донецком = [П’ять країн виділять гроші на суд над винними в катастрофі
малайзійського „Боїнга‖ під Донецьком] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 23.01.
(https://rus.postimees.ee/6505555/pyat-stran-vydelyat-dengi-na-sud-nad-vinovnymi-v-krusheniimalayziyskogo-boinga-pod-doneckom)

***
Автор публікації пише, що Міжнародний валютний фонд зажадав від уряду
України в 2019 році двічі підвищити ціни на газ для населення: на 15% до травня і ще
на 25% – до початку 2020-го. В іншому випадку Україна не отримає черговий транш
за кредитом МВФ, хоча в самому фонді і визнають, що українська влада напередодні
виборів президента з ростом цін на газ може не впоратися. Підвищення тарифів на газ
для населення – обов’язкова умова отримання чергового траншу МВФ в рамках
кредиту на 3,9 мільярда доларів. Після того як влада країни підняла ціни на газ на
23,5%, МВФ надав Україні перший займ у 1,3 мільярда. Рішення виділити таку ж
суму ще двічі фонд прийме після того, як Київ відзвітує про підвищення газових
тарифів в цьому році на 40% і проведеної пенсійної реформи. Тим часом виконання
вимог МВФ загрожує проблемами не тільки простим українцям, а й всій національній
економіці.
Лесных, Александр. МВФ грозит проблемами не только простым украинцам =
[МВФ загрожує проблемами не тільки простим українцям] / А. Лесных //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 16.01. (https://vesti.bb.lv/statja/ekonomika/2019/01/16/mvfgrozit-problemami-ne-tolko-prostym-ukraincam)

ЕКОНОМІКА
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо
переміщених осіб Георгій Тука розповів, що Україна купує російську нафту через
Білорусь. „У нас нафти немає. Нам доводиться купувати велику кількість палива,
яким користується вся країна, у Білорусі, яка, виробляє його з російської нафти, але
нам це вигідно”, – заявив він. Республіка Білорусь забезпечує себе продуктами
переробки нафти, а надлишки російської нафти продає Україні.
Россия заливает дешевой нефтью Украину = [Росія заливає дешевою нафтою
Україну]
//
Бизнес&Балтия.
–
Рига,
2019.
–
19.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/ekonomika/2019/01/19/rossiya-zalivaet-deshevoy-neftyu-ukrainu)

***
Перший заступник гендиректора концерну „Укроборонпром” Сергій
Омельченко заявив, що українське підприємство „Антонов” відновить виробництво
транспортних літаків Ан-124 „Руслан”. Він підкреслив, що в даний момент фахівці
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займаються переробкою електронної системи літака. Очікується, що інженерна група
і група конструкторів прийме її в 2019 році, що дозволить приступити до складання
першого Ан-124. Омельченко додав, що „Антонов” відмовиться від використання
російських комплектуючих виробів. На даний момент підприємство веде переговори з
міжнародними компаніями, які займаються виробництвом авіаційної техніки.
Украина возобновит производство самолетов „Руслан‖ = [Україна відновить
виробництво літаків „Руслан‖] // Известия. – М., 2019. – 16.01. (https://iz.ru/834401/201901-16/ukraina-vozobnovit-proizvodstvo-samoletov-ruslan)

***
У бакинських супермаркетах помітно зменшився асортимент імпортних
товарів. В основному це торкнулося російської і української м’ясомолочної,
кондитерської та бакалійної продукції – ковбас, сосисок, цукерок і печива, а також
чаю і масла. Це вже викликає занепокоєння у покупців. Наприклад, набагато менше
стало шоколадних виробів російського виробництва, а з цукерок української фірми
Roshen на прилавках залишилося лише кілька видів.
Алиева, Гюльнар. С бакинских прилавков исчезают импортные товары : Наш
спецреп = [З бакинських прилавків зникають імпортні товари. Наш спецреп] / Г. Алиева
// Haqqin.az. – Баку, 2019. – 09.01. (https://haqqin.az/democracy/142915)

***
Автор статті Мелінда Харінг, редактор блогу UkraineAlert та науковий
співробітник Інституту зовнішньої політики, взяла інтерв’ю у колишнього міністра
фінансів України Олександра Данилюка. „Я дійсно переживаю за 2019 рік”, – сказав
він у широкомасштабній розмові у Вашингтоні. О. Данилюк відвідав західні столиці,
щоб висловити тривогу з приводу проблем України. „Якщо країна не реформується,
вона занепадає”, – сказав він. Данилюк має великі, довгострокові плани перетворення
країни. Він хоче створити новий аналітичний центр, який розглядатиме державну
політику на „цілісному шляху”. У Києві аналітичні центри занадто спеціалізовані,
вважає політик. Турботи Данилюка виходять за рамки макроекономіки. Хоча
економіка України, нарешті, починає зростати, він хвилюється через зіткнення між
Росією та Україною у Чорному морі та про вибори 2019 року.
Haring, Melinda. Even Out of Government, Former Finance Minister Danyliuk Has Big
Plans for Ukraine = [Навіть поза урядом колишній міністр фінансів Данилюк має великі
плани щодо України] / M. Haring // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 08.01.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/even-out-of-government-former-financeminister-danyliuk-has-big-plans-for-ukraine)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Голова правління НАК „Нафтогаз України” Андрій Коболєв розповів про
проблеми виконання Газпромом рішення Стокгольмського арбітражу – отримання 2,6
млрд доларів від російського газового монополіста. Також Коболєв розповів, скільки
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Гроші вже є: Україна отримала чергову перемогу над ―Газпромом‖ // Народна
правда. – New York, 2019. – 17.01. (https://narodna-pravda.ua/2019/01/17/groshi-vzhe-yeukrayina-otrymala-chergov-peremogu-nad-gazpromom/)

***
„Північний потік – 2” отруює відносини США і Німеччини і піднімає питання
енергетичної залежності Європи від Росії. Виступаючи проти цього проекту, США
керуються не тільки геополітичними міркуваннями, а й просувають інтереси
американського енергетичного сектора. Але „Північний потік” не зводиться до однієї
лише газової проблеми. Це питання виживання для України. „Якщо через нашу
територію більше не буде транзиту, це відкриє двері для великомасштабного
військового нападу Росії на нашу країну. Мова йде не тільки про нашу безпеку, але і
безпеку Європейського Союзу!” – прозвучало від глави національної компанії
„Нафтогаз” Андрія Коболєва. За його словами, українська газотранспортна система,
що постачає газ в Європу, є останню перешкодою перед потрапляння країни під
тотальний контроль Кремля. „Північний потік – 2” буде коштувати 3 мільярди
доларів, що рівнозначно всьому українському оборонному бюджету”, – зазначив
Президент Петро Порошенко. Київ домовляється з Вашингтоном про постачання
нової „смертоносної” оборонної зброї, але йому все ще далеко до вступу в НАТО, яке
б стало для Москви приводом для війни.
Avril, Pierre. Pourquoi le gazoduc Nord Stream 2 divise-t-il l’Occident? = [Чому
„Північний потік – 2‖ викликає розкол на Заході?] / P. Avril, N. Barotte // Le Figaro. – Paris,
2019. – 20.01. (http://www.lefigaro.fr/international/2019/01/20/01003-20190120ARTFIG00099pourquoi-le-gazoduc-nord-stream-2-divise-t-il-l-occident.php)

***
Депутат Верховної Ради від партії „Батьківщина” Вадим Івщенко заявив у ефірі
NewsOne., що будівництво російського газопроводу „Північний потік – 2” є великим
провалом української дипломатії. „Тому що ми допустили це будівництво і зараз ми
розуміємо, що його вже не зупинити”, – підкреслив політик.
В Киеве рассказали о большом провале Украины из-за „Северного потока –2‖ = [У
Києві розповіли про великий провал України через „Північний потік – 2‖] // Новое время.
– Ереван, 2019. – 29.01. (http://novoye-vremya.com/w156736/.../#.XFAYTrieLCM)

***
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що надії запобігти
реалізації проекту „Північний потік – 2” тануть. Варшава намагалася зірвати
будівництво газопроводу, хоча він вигідний Європі. „Північний потік – 2” знижує
значення України як транзитної країни. Моравецький пояснив, що в газопроводі
зацікавлені „дві потужні країни, одна з яких є світовою державою – Росія, а інша –
Німеччина, четверта економіка світу”.
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Лисицын, Антон. США и Польша хотят сорвать „Северный поток – 2‖ = [США і
Польща хочуть зірвати „Північний потік – 2‖] / А. Лисицын // Новое время. – Ереван,
2019. – 29.01. (http://www.novoye-vremya.com/w156785/.../#.XFAYfrieLRs)

***
Литва і Україна закликали федеральний уряд Німеччини ще раз подумати з
приводу будівництва газопроводу „Північний потік – 2”. Президент Литви Даля
Грібаускайте зазначила в інтерв’ю агентству dpa, що Росія завжди використовує
енергію як політичний інструмент для розширення впливу, і як засіб тиску.
Литва и Украина предостерегают от „Северного потока – 2‖ = [Литва і Україна
застерігають від „Північного потоку – 2‖] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 25.01.
(https://rus.postimees.ee/6507449/litva-i-ukraina-predosteregayut-ot-severnogo-potoka-2)

***
Директор національного аналітико-дослідницького центру Олександр
Сергієнко заявив, що грітися за допомогою цегли будуть змушені бідні сім’ї, які не
зможуть оплачувати комунальні послуги після введення нових тарифів на опалення в
Україні. За словами Сергієнка, вже в листопаді 2018 року послуги ЖКГ не змогли
оплатити понад 50% громадян України. Не виняток тут і Київ, де рівень платежів
навіть трохи нижчий, ніж в середньому по країні, а люди там живуть більш
забезпечені. Збільшення газових тарифів стало ключовою вимогою Міжнародного
валютного фонду для надання Україні чергового кредитного траншу.
Политолог:Украинцы перешли на обогрев своих квартир кирпичами =
[Політолог: Українці перейшли на обігрів своїх квартир цеглою] // Новое время. – Ереван,
2019. – 24.01. (http://novoye-vremya.com/w156197/.../#.XEmkFrieLCM)

***
Переговори в бельгійській столиці показали, чию сторону займає Європейська
комісія. Прозахідна політика України та впровадження європейських норм на
українському ринку газу схилили Єврокомісію на тристоронніх переговорах говорити
в один голос з Україною. Згідно з європейською позицією, яку підтримує Київ, новий
контракт повинен стати як мінімум десятирічним, а мова повинна йти про такі обсяги
сировини, які „були б комерційно цікавими для європейського інвестора з високою
репутацією”. Крім того, Україна вимагає від „Газпрому” виконати рішення
Стокгольмського арбітражу і виплатити українській стороні 2,7 млрд доларів.
Zaniewicz, Maciej. Rosyjski front w Brukseli. Jak Rosja negocjuje tranzyt gazu przez
Ukrainę = [Російський фронт у Брюсселі] / M. Zaniewicz // Defence24. – Warszawa, 2019. –
23.01.
(https://www.energetyka24.com/atom/rosyjski-front-w-brukseli-jak-rosja-negocjujetranzyt-gazu-przez-ukraine-komentarz)

***
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Тристоронні переговори між ЄС, Україною і Росією про новий контракт на
транзит газу з РФ через Україну пройшли в Брюсселі, але конкретних результатів не
принесли. Нинішній контракт між „Газпромом” і „Нафтогазом” закінчується в кінці
2019 року. Чи зуміють сторони домовитися і яку роль в цьому відіграє проект
газопроводу „Північний потік – 2”, в бесіді з DW поміркував професор університету в
австрійському Інсбруку Герхард Манготт.
Эксперт: Россия намеренно затягивает переговоры по транзиту газа через
Украину = [Експерт: Росія навмисно затягує переговори щодо транзиту газу через
Україну] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 23.01. (https://rus.postimees.ee/6505586/ekspertrossiya-namerenno-zatyagivaet-peregovory-po-tranzitu-gaza-cherez-ukrainu)

***
Єврокомісія представила свій варіант контракту на транзит газу з Росії через
Україну з початку 2020 року. Ця пропозиція покриває три основних параметри
майбутньої транзитної угоди: тривалість, обсяги і тарифи, заявив заступник голови
Єврокомісії Марош Шефчович після закінчення тристоронніх переговорів між ЄС,
Україною і Росією, що відбулися в Брюсселі. Повідомляти будь-які подробиці він
відмовився, пославшись на те, що не хоче перешкодити досягненню успішного
результату.
ЕС предложил свой вариант транзита газа из РФ через Украину = [ЄС
запропонував свій варіант транзиту газу з РФ через Україну] // День за днем. – Таллинн,
2019. – 22.01. (https://rus.postimees.ee/6504780/es-predlozhil-svoy-variant-tranzita-gaza-iz-rfcherez-ukrainu)

***
Литва планує поборотися за український ринок після закінчення будівництва
газопроводу до Польщі. Про це повідомляє Business Recorder з посиланням на главу
компанії Klaipedos Nafta Міндовга Юсіуса. Поставки з Литви через Польщу могли б
знизити залежність Києва від російського газу. Литва є єдиною з країн Балтії, яка
закуповує СПГ безпосередньо для свого терміналу Independence в Клайпеді.
Литва решила побороться с „Газпромом‖ за украинский рынок = [Литва
вирішила поборотися з „Газпромом‖ за український ринок] // RuBaltic.Ru. – Калінінград,
2019. – 22.01. (https://www.rubaltic.ru/news/22012019-litva-reshila-poborotsya-s-gazpromom-zaukrainskiy-rynok/)

***
Газ, який імпортує для власних потреб Україна, в листопаді минулого року
подорожчав до рівня початку 2015 року. Імпортне паливо країна отримує з боку
Європи, в країнах якої газ також виріс в ціні, тобто це підвищення було
ретрансльоване українським покупцям. Вартість російського трубопровідного газу
для конкретного споживача в Європі не розголошується, відомі тільки середні цифри
– близько 200 доларів за тисячу „кубів” в минулому році. Як би там не було, в
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результаті ціна на газ для населення України з 1 листопада 2018 року зросла. При
цьому зберігаються субсидії сім’ям з низькими доходами.
Арамян, Ашот. Реверс с реверансом или Кто угодит в газовую „мышеловку‖? =
[Реверс з реверансом або Хто потрапить в газову „мишоловку‖?] / А. Арамян // Еркрамас.
– Краснодар, 2019. – 18.01. (http://www.yerkramas.org/article/149051/revers-s-reveransom-ilikto-ugodit-v-gazovuyu-%C2%ABmyshelovku%C2%BB)

***
Журналіст німецького видання Handelsblatt Клаус Штратманн вважає, шо у
дебатах про „Північний потік – 2” США заявляють, що хочуть дати відсіч Росії, а
насправді вони хочуть заробити грошей. „Боротьба США протии „Північного потоку
– 2” поступово стає все більш абсурдною, – констатує автор статті. – Але і недавнє
загострення ситуації, пов’язане з листом із погрозами американського посла
німецьким компаніям, не зможе змінити того, що, з точки зору Німеччини, подальша
боротьба за проект має сенс”.
В споре о „Северном потоке – 2‖ США играют краплеными картами = [У
суперечці про „Північний потік – 2‖ США грають міченими картами] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 17.01. (http://www.vedomosti.md/news/handelsblatt-v-spore-osevernom-potoke-2-ssha-igrayut-kraple)

***
У суперечці щодо газопроводу Балтійського моря „Північний потік –2” посол
США Річард Гренелл посилює тиск на німецькі компанії. Суперечка про російський
газопровід аж ніяк не є конфліктом між США, з одного боку, і „Європою” з іншого.
Однак прибічники „Північного потоку – 2” намагаються створити таке помилкове
враження так само постійно, як і представники федерального уряду, які прагнуть
знизити внутрішню вибуховість цього питання. Берлін стає все більш ізольованим у
Європі з цього питання. З його впертою відмовою серйозно сприймати побоювання
багатьох європейців про те, що режим Путіна міг би використовувати додаткові
поставки російського газу як політичний інструмент для поділу та шантажу
європейських держав. Берлін хоче підкреслити, що затвердження „Північного потоку
– 2” залежить від зобов’язання Росії підтримувати транзит газу через Україну.
Herzinger, Richard. Nord Stream 2 ist zutiefst antieuropäisch = [„Північний потік – 2‖
глибоко антиєвропейський] / R. Herzinger // Die Welt. – Berlin, 2019. – 17.01.
(https://www.welt.de/debatte/kommentare/article187243434/Nord-Stream-2-Diese-Gaspipelineist-zutiefst-antieuropaeisch.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Президент Сербії Олександр Вучич висловив зацікавленість приєднатися до
проекту „Турецький потік” – ще одного газопроводу в обхід України. Про це
сербський лідер заявив за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром
Путіним у Белграді. Глава російської держави знову порушив питання українського
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транзиту газу. За його словами, реалізація нових газових проектів не ставить хрест на
транзиті газу через Україну.
Сербия захотела газопровод в обход Украины = [Сербія захотіла газопровід в обхід
України]
//
Бизнес&Балтия.
–
Рига,
2019.
–
17.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/ekonomika/2019/01/17/serbiya-zahotela-gazoprovod-v-obhod-ukrainy)

***
Політолог Деніс Денисов акцентує увагу на зустрічі, яка багато в чому зможе
визначити вектор взаємовідносин Росії і України в питанні поставок газу в Європу
починаючи з 2020 року. Традиційно тема блакитного палива в діалозі Москви і Києва
є непростою, а в світлі останніх судових розглядів вона стала важкою. Розуміючи це,
Україна доклала максимум зусиль для того, щоб в переговорах брала участь третя
сторона – Європейський Союз. Європейські партнери чудово розуміють, що в разі,
якщо Україна втратить дохід від транзиту, швидше за все, саме їм доведеться
компенсувати недоотриманий прибуток, щоб утримати хоча б видиму стабільність в
країні. А американські партнери незалежно від результатів переговорів по транзиту
газу через Україну, прогонозує політолог, будуть домагатися обмежень, можливо, і
припинення будівництва „Північного потоку – 2”. І в цьому аспекті одними з базових
умов переговорів повинні стати гарантії з боку європейських партнерів по реалізації
цього проекту. Тільки після його завершення можна повертатися до питання про
теоретично можливий транзит блакитного палива через Україну.
Закатать трубу : Политолог Денис Денисов – об условиях для продления
контракта с „Нафтогазом‖ = [Закатати трубу. Політолог Денис Денисов – про умови
для продовження контракту з „Нафтогазом‖] // Известия. – М., 2019. – 16.01.
(https://iz.ru/834148/denis-denisov/zakatat-trubu)

***
Румунія, яка протягом двох тижнів є головою Європейського Союзу, активізує
роботу над правилами, які здатні перешкодити прокладанню російсько-німецького
газопроводу „Північний потік – 2”. Вже в січні це питання в Брюселі розглядатимуть
експерти з 28 країн.
Україна отримала потужного союзника у боротьбі з будівництвом ―Північного
потоку – 2‖ // Народна правда. – Нью-Йорк, 2019. – 16.01. (https://narodnapravda.ua/2019/01/15/ukrayina-otrymala-potuzhnogo-soyuznyka-u-borotbi-z-budivnytstvompivnichnogo-potoku-2/)

***
Посол США в Німеччині попередив компанії, які беруть участь у будівництві
російського газопроводу „Північний потік – 2”, що вони можуть зіткнутися з
санкціями, якщо дотримуватимуться цього проекту. Президент США Дональд Трамп
звинуватив Німеччину у залежності від російської енергії і закликав її припинити
роботу над газопроводом. Німеччина і Росія розходилися з моменту анексії Москвою
українського Криму. Але вони мають спільний інтерес до проекту „Північний потік –
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2”, який, як очікується, подвоїть потужність існуючого маршруту „Північний потік –
1”.
US warns German firms of possible sanctions over Russia pipeline = [США
попереджають німецькі фірми про можливі санкції щодо російського трубопроводу] //
Cyprus Mail. – Nicosia, 2019. – 13.01. (https://cyprus-mail.com/2019/01/13/us-warns-germanfirms-of-possible-sanctions-over-russia-pipeline/?hilite=%27ukraine%27)

***
Професор Інсбрукського університету Ґергард Манґотт вважає, що стосовно
„Північного потоку – 2” очікування сторін щодо нового договору сильно розходяться.
Це стосується і його тривалості – заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович
наполягає, як мінімум, на 10-річній угоді, – і, перш за все, обсягів російського газу,
призначеного до транспортування через українську мережу газопроводів. Євросоюз
хотів би, щоб Росія прокачувала через Україну мінімум 60 мільярдів кубометрів газу
на рік. Москва у жодному разі не погодиться на це, оскільки коли „Північний потік –
2” добудують, „Газпрому” без сумнівів більше не потрібні будуть такі обсяги в
українській газотранспортній системі. Третьою причиною великих відмінностей в
очікуваннях сторін є те, що Київ і Брюссель хочуть укласти цей договір відповідно до
правил ЄС, тоді як Росія хотіла б розробляти новий контракт на основі двосторонніх
домовленостей з Україною, вважає Ґергард Манґотт.
Баталов, Микита. Експерт: Росія навмисно затягує переговори щодо транзиту
газу через Україну / М. Баталов, І. Коваль // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 23.01.
(https://p.dw.com/p/3C1HD)

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Переговори про продовження транзиту російського газу через Україну після
2019 року відкладені до травня, поки в країні не буде обраний новий Президент.
Такий головний підсумок чергової зустрічі представників ЄС, Росії та України, що
відбулася в Брюсселі. Віце-голова ЄК Марош Шефчович на прес-конференції
повідомив, що Єврокомісія зацікавлена в укладенні довгострокової угоди (на десять
років і більше), а обсяги транзиту повинні бути достатніми для того, щоб
передбачувані інвестиції з боку європейських банків і профільних компаній
окупилися.
Барсуков, Юрий. Газ подождет до выборов : Переговоры по транзиту через
Украину отложены на май = [Газ почекає до виборів. Переговори по транзиту через
Україну відкладені на травень] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ. – М., 2019. – 22.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3860158?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Для транзиту газу Україною з Росії до ЄС з 2020 року необхідне підписання
нового контракту. Між „Нафтогазом” і „Газпромом” лишаються значні розбіжності.
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Українську делегацію на переговорах очолював міністр закордонних справ Павло
Клімкін. Свій підсумковий брифінг він почав із заяви про „весь маразм цих
консультацій”, а також про їхній „сюрреалізм”. Такі вирази він пояснив тим, що їхнім
тлом стало очікування російською стороною „політичних змін” в Україні. „Наступні
консультації мають відбутися у травні. Постійним тлом консультацій було
(переконання російської делегації), що тоді щось зміниться, буде абсолютно інша
реальність”, – зазначив міністр. РФ на переговорах представляв міністр енергетики
Олександр Новак. Він непрямо підтвердив слова Клімкіна, коли зазначив: „На рівні
міністрів ми будемо готові продовжувати консультації у травні”.
Шейко, Юрій. Газові переговори ЄС-Україна-РФ: між „маразмом‖,
конструктивом і оптимізмом / Ю. Шейко // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 22.01.
(https://p.dw.com/p/3BvmW)

***
Автор статті пише, що Єврокомісія в новому раунді переговорів „Газпрому” і
„Нафтогазу” щодо газу вперше виступила з власними пропозиціями щодо термінів і
обсягів транзиту газу через Україну після 2019 року. Там впевнені, що новий
контракт повинен бути довгостроковим, а обсяги прокачування – економічно
вигідними для залучення європейського інвестора. Київ готовий розглянути
пропозиції Єврокомісії, але в Москві, як зазначає автор публікації, вважають, що до
предметних переговорів необхідно закрити всі судові тяжби між сторонами. У
„Нафтогазі” погодилися розглянути пропозицію Єврокомісії щодо майбутнього
контракту на транзит російського газу і обговорити його з урядом.
Мордюшенко, Ольга. Европа взяла газ в свои руки : ЕК выдала предложения по
транзиту сырья через Украину = [Європа взяла газ в свої руки. ЄК видала пропозиції по
транзиту сировини через Україну] / О. Мордюшенко // КоммерсантЪ. – М., 2019. – 21.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3860147?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Росія, Україна і Єврокомісія проведуть перші за півроку консультації щодо
газу. Як вважають автори статті, всі сторонни визнають, переговори починати
необхідно так, як договір про транзит між РФ і Україною закінчується, а зберігати
його доведеться. Незалежний експерт В’ячеслав Міщенко зазначає, що переговори
стануть „пробною кулею” для всіх сторін, які спробують звірити позиції, і не очікує
будь-якого серйозного просування. „Більш інтенсивні та конструктивні переговори
почнуться тільки з квітня”, – вважає експерт. Але домовлятися, на думку пана
Міщенка, доведеться в будь-якому випадку: навіть якщо „Газпром” запустить свої
проекти в термін, у нього збережеться „відчутний дефіцит потужностей” як мінімум
до 2022 року. Україні, додає експерт, необхідно зберегти газотранспортну мережу,
яку нічим буде заповнювати і нема на що утримувати без російського транзиту.
Мордюшенко, Ольга. Москва и Киев встретятся в Брюсселе : Начинается новый
раунд газовых переговоров = [Москва і Київ зустрінуться в Брюсселі. Починається новий
раунд газових переговорів] / О. Мордюшенко, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2019.
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–
21.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3859523?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Напередодні тристоронніх переговорів щодо газу між Росією, Україною і ЄС
Україна зробила відразу ряд заяв. Київ не виключає, що „Газпром” з 2020 року після
закінчення контрактів на поставку і транзит газу припинить транспортування через
країну. Свої втрати від укладених в 2009 році угод Україна оцінила в 32 млрд дол. Ще
майже 95 млрд. дол., за заявою національного постачальника газу „Нафтогазу”,
вдалося зберегти завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу. Там розраховують в
найближчі три місяці отримати від „Газпрому” присуджені судом 2,56 млрд дол.
Мордюшенко, Ольга. Украина оценила ущерб от российского газа : По подсчетам
Киева, потери составили $32 млрд = [Україна оцінила збиток від російського газу. За
підрахунками Києва, втрати склали 32 млрд доларів] / О. Мордюшенко // КоммерсантЪ.
–
М.,
2019.
–
18.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3858914?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Військовим належить досконально вивчити „новинку”, яка щойно надійшла на
озброєння. У публікації, зокрема повідомляється, що „застосування нового
українського комплексу автоматизованої системи управління авіацією та
протиповітряною обороною Збройних сил України „ОРЕАНДА” – одна із задач, на
якій наголосив командир Повітряного командування “Схід” генерал-майор Олег
Струцінський під час постановки завдань на 2019 рік”. Це новий український
комплекс автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною
обороною. Завдання по освоєнню нового комплексу будуть вирішуватися в 2019 році
в ході навчань.
Україна випробує потужну зброю: стали відомі подробиці // Народна правда. –
Нью-Йорк, 2019. – 16.01. (https://narodna-pravda.ua/2019/01/15/ukrayina-vyprobuyepotuzhnu-zbroyu-staly-vidomi-podrobytsi/)

***
Найгучнішим українським безпілотним транспортним засобом (UGV) є Fantom,
вперше представлений на оборонній виставці в 2016 році, розміром 6x6. Мініатюрна
бойова машина-робот має висоту всього один метр і довжину три метри, і може
перевозити 12,7-міліметрову гармату або спливаючу турель з чотирьма
протитанковими ракетами українського виробництва „Бар’єр”, які можуть підірвати
танки на відстані до п’яти кілометрів.
Roblin, Sebastien. Ukraine is Developing Remote-Control Killer Robots to Wage War in
Eastern Ukraine = [Україна розробляє роботів-убивць з дистанційним керуванням для
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ведення війни на сході України] / S. Roblin // The National Interest. – New York, 2019. –
13.01.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/ukraine-developing-remote-control-killer-robotswage-war-eastern-ukraine-41337)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури України
оголосив підозру колишньому міністру оборони України Дмитру Саламатіну,
повідомляє Інтерфакс з посиланням на генпрокурора України Юрія Луценка. Дмитро
Саламатін – народний депутат України від Партії регіонів у 2006-2007 роках. У 20102012 рр. очолював держконцерн „Укроборонпром”, був міністром оборони з лютого
по грудень 2012 р., пізніше, до лютого 2014 р. – радником екс-президента Віктора
Януковича. На своїй сторінці в соцмережі Фейсбук генпрокурор Юрій Луценко
написав про суть підозри Дмитру Саламатіну.
Экс-главу Минобороны Украины заподозрили в госизмене в пользу РФ = [Екс-главу
Міноборони України запідозрили в зраді на користь РФ] // День за днем. – Таллинн, 2019.
–
16.01.
(https://rus.postimees.ee/6499121/eks-glavu-minoborony-ukrainy-zapodozrili-vgosizmene-v-polzu-rf)

***
Один з трьох підозрюваних, який нібито вкрав живопис Ренуара у Віденському
аукціонному будинку, перебуває під вартою у Відні. 59-річний українець був
заарештований в Амстердамі і переданий до Відня. На його батьківщині він був
засуджений у 2005 році, після того, як викрав з українського музею картину
російського художника Івана Костянтиновича Айвазовського.
Kunstdiebstahl im Dorotheum : Verdächtiger in Wien in U-Haft. 59-jähriger Ukrainer
bereits Ende Dezember von den niederländischen Behörden der Wiener Justiz übergeben. =
[Крадіжка твору мистецтва в Доротеумі. Підозрюваний у Відні під вартою. 59-річний
українець переданий владою віденській судовій системі наприкінці грудня] // Wiener
Zeitung.
–
Vienna,
2019.
–
25.01.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/1014798_Verdaechtiger-in-Wienin-U-Haft.html)

***
Генпрокуратура України висунула обвинувачення депутату Держдуми
Володимиру Жириновському в посяганні на територіальну цілісність країни. Про це
повідомляє прес-служба наглядового відомства. У 2017 році Генпрокуратура України
порушила щодо Жириновського кримінальну справу про фінансування тероризму.
Жириновскому предъявили обвинение в посягательстве на целостность Украины
= [Жириновському пред’явили звинувачення в посяганні на цілісність України] //
RuBaltic.Ru. – Калінінград, 2019. – 25.01. (https://www.rubaltic.ru/news/25012019zhirinovskomu-predyavili-obvinenie-v-posyagatelstve-na-tselostnost-ukrainy/)

***
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Співробітники поліції України затримали шістьох громадян Азербайджану за
пограбування ювелірного магазину в Харкові Підозрювані увірвалися в ювелірний
магазин і забрали прикрас на 1,5 кілограми.
Шесть граждан Азербайджана задержаны на Украине за ограбление = [Шість
громадян Азербайджану затримані в Україні за пограбування] // Sputnik. – Ереван, 2019. –
25.01. (https://ru.armeniasputnik.am/world/20190125/16943276/shest-grazhdan-azerbajdzhanazaderzhano-na-ukraine-ograblenie.html)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Мінохоронздоров’я Ізраїлю посилює правила ліцензування лікарів, які здобули
освіту за кордоном. До кваліфікаційних іспитів на отримання ліцензії будуть
допускатися тільки володарі дипломів медичних вузів країн OECD або які пройшли
навчання в медичних школах при лікарнях, які отримали акредитацію Всесвітньої
федерації медичної освіти, повідомляє портал Вести-Ізраїль. Рішення прийнято
незважаючи на гостру нестачу лікарів і той факт, що більше половини ізраїльських
медиків (близько 58%) здобувають освіту за кордоном. При цьому значна частка
припадає саме на Україну, Молдову і Румунію (близько 60%).
В Израиле перестанут признавать дипломы врачей из Молдовы = [В Ізраїлі
перестануть визнавати дипломи лікарів з Молдови] // Молдавские ведомости. –
Кишинев, 2019. – 23.01. (http://www.vedomosti.md/news/v-izraile-perestanut-priznavat-diplomyvrachej-iz-moldovy)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
За даними Міністерства праці та соціальної політики Польщі, у 2018 році 4562
дітей з українським громадянством отримали кошти з програми „Сім’я 500+”.
Щомісячно на це витрачається з бюджету понад 2,2 млн злотих. З 2017 року українці
отримали доступ до програми. Умовою її отримання є наявність картки проживання з
анотацією „доступ до ринку праці”.
4,5 tys. dzieci z Ukrainy pobiera 500+ = [4,5 тис. дітей з України отримують 500+] //
Wprost. – Posnan, 2019. – 25.01. (https://www.wprost.pl/kraj/10186143/rzeczpospolita-45-tysdzieci-z-ukrainy-pobiera-500.html)

ІСТОРІЯ
Автор аналізує події 1919 року, коли сталася справді епохальна подія – Акт
злуки Західно-Української Народної Республіки і Української Народної Республіки,
що постали на уламках колишніх імперій (Австро-Угорської та Російської). Того
історичного зимового дня Київ мав особливо врочистий вигляд, дізнаємось зі спогадів
очевидців, зокрема з книги „На схилку віку” Левка Лукасевича (побачила світ у США
1982 року). Історик у своїй книзі наголосив, що історичне значення Акта Злуки
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підкреслив голова Директорії Володимир Винниченко, а член уряду Симон Петлюра
застеріг, що Україну ще чекають важкі випробування.
Михлик, Зенон. А ми тую калину підняли! / З. Михлик // Українське Слово. –
Chicago, 2019. – 24.01. (http://www.ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/33094.html)

***
22 січня Україна відзначає День Соборності. Саме цього дня 1919 року був
проголошений Акт возз’єднання Української Народної Республіки та
Західноукраїнської Народної Республіки. Історики стверджують, що тодішня
незалежність була повалена більшовиками фактично такими ж методами „гібридної
війни”, які Росія застосовує нині: невизнанням наявності своїх військ на території
УНР. На жаль, сьогодні маємо окуповані українські території. Бійці в зоні АТО
відстоюють не лише незалежність, а й соборність України, яка є запорукою її
виживання. А День Соборності – це привід вкотре заявити світові: „Наша країна –
єдина і неподільна. Крим та Донбас – це Україна!”.
Єдина і неподільна // Українське Слово.
(http://www.ukrslovo.net/ukraine/nota-bene/33047.html)

–

Chicago,

2019.

–

18.01.

***
За часів СРСР існував так званий самодіяльний туризм. Виявилося, що є значна
група переважно молодих людей, захоплених самостійними подорожами. Ці люди
побачили у таких подорожах можливість відійти від насичених комуністичною
ідеологією платних подорожей в групах з обов’язковим офіційним керівником і
неофіційним наглядачем від КҐБ. Самодіяльний туризм об’єднав на добровільних
засадах аматорів пішохідних, лещетарських, велосипедних, автомобільних, гірських
та інших походів. Виявилося, що у світі існує Міжнародна федерація журналістів
(ФІЖЕТ), які пишуть на теми туризму, утворена ще у 1956 році у Франції. СРСР хотів
бути у цій Федерації і його прийняли у 1967 році. Тобто у члени ФІЖЕТ була
прийнята Всесоюзна секція журналістів, які пишуть на теми туризму.
Хмельковський, Левко. Самодіяльні туристи і режим / Л. Хмельковський //
Свобода. – New York, 2019. – 18.01. (http://svoboda-news.com/svwp/%/)

***
У польському цифровому архіві Biblioteka Narodowa зберігають світлини та
листівки зі зображенням гуцулів, котрі жили в Українських Карпатах на початку ХХ
ст. Гуцулів знімали європейські фотографи, котрі приїздили в Карпати в пошуках
ексклюзивного матеріалу. Традиційний одяг гуцулів завжди вирізнявся
мальовничістю та колоритністю, це помітно навіть на чорно-білих світлинах. Пізніше
ці фото експонували в провідних фотосалонах і дивували своєю екзотикою
європейців.
Яцечко-Блаженко, Тетяна. Якими побачили гуцулів європейські фотографи на
початку ХХ ст. / Т. Яцечко-Блаженко // Міст. – Нью-Йорк, 2019. – 16.01. (http://meest45
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online.com/history/as-it-was/yakymy-pobachyly-hutsuliv-jevropejski-fotohrafy-na-pochatku-hhst/)

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Американський історик і журналіст Енн Епплбаум та експерт по Східній
Європі, поділилася головним висновком, який вона зробила після значних зусиль в
дослідженні чималої кількості документів та представила в своїй книзі „Червоний
голод. Сталінська війна проти України”. Ця книга нещодавно була опублікував на
іспанській мові, в ній історик на 600 сторінках описує і доводить, що продовольча
криза, що коштувала життя 3,9 мільйонів людей у 1932 і 1933 роках – була свідомим і
кримінальним політичним рішенням. Історик вважає, що такі трагічні події можуть
відбутися де завгодно. І якщо певним чином поєднати політику та економічні
стимули, то можна змусити людей робити жахливі речі практично в будь-якій країні.
Тому Епплбаум заявляє, що важливо повертатися до таких історій, щоб зрозуміти, що
все це може відбутися знову і додає: „Історія не повторюється точно так само, але
людські істоти не змінюються так сильно”.
Aunión J. A. ―Rusia sigue usando métodos de la URSS para controlar el poder‖ : La
historiadora relata en su último libro la hambruna que asoló Ucrania en los años treinta. „Hay
que conocer estas tragedias porque pueden volver a suceder‖ = [„Росія продовжує
використовувати методи СРСР для контролю над владою‖: Історик розповідає в своїй
останній книзі про голодомор, який розвалив Україну в тридцяті роки. „Ви повинні
знати ці трагедії, тому що вони можуть повторитися‖] / J. A. Aunión // El País. –
Madrid,
2019.
–
25.01.
(https://elpais.com/cultura/2019/01/24/actualidad/1548352463_528776.html)

***
До другої половини 80-х років минулого століття мало хто чув слово
українського походження „голодомор”, за яким ховалося одне з найбільших вбивств
радянського комунізму. Перше дослідження сталінських чисток 30-х років вийшло в
60-х роках з назвою „Великий Террор”. А вже в 1986 році британський історик Роберт
Конквест опублікував книгу „Жнива скорботи”. В цій книзі він представив
безжалісний радянський режим, розкриваючи те, що Сталін намагався приховати,
знищивши документальні свідчення: геноцид України, що закінчився втратою життя
майже чотирьох мільйонів людей особливо жорстоким методом: голодом. Тому
термін Голодомор буквально і означає фізичне знищення через голод. А нещодавно
іспанською мовою вийшла ще одна книга, що стосується тих подій. В ній
американський історик Енн Епплбаум детально описує, як програма, свідомо
розроблена радянською державою, була спланована і виконана з подвійною
політичною метою: фізично усунути селян, які чинили опір примусовій колективізації
сільськогосподарських земель, особливо кулаків, власників дрібної землі та худоби; і,
крім того, придушити будь-який симптом українського націоналізму.
Palmero, Fernando. „Holodomor‖, el genocidio que quiso ocultar Stalin =
[„Голодомор‖, геноцид, який Сталін хотів приховати] / F. Palmero // El Mundo. – Madrid,
2019. – 25.01. (https://www.elmundo.es/cultura/2019/01/25/5c4a22a4fdddff011b8b458a.html)
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***
Національний музей „Меморіял жертв Голодомору“ презентував англомовну
версію збірника Міжнародної науково-практичної конференції „Голодомор 1932-1933
років: втрати української нації” у Дипломатичній академії України ім. Генадія
Удовенка для представників дипломатичних представництв в Україні та українських
дипломатів з метою підвищення обізнаности з історії Голодомору.
Лук’янчук, Георгій. Про Голодомор – англійською мовою / Г. Лук’янчук // Свобода.
– New York, 2019. – 18.01. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9f%d1%80%d0%be-%d0%/)

***
На відзначення 85-ої річниці Голодомору-геноциду в Україні з 50-ти країн
світу з’їхалися учасники і доповідачі до Києва, щоб під гаслом „Україна пам’ятає!
Світ визнає!” вшанувати мільйони знищених геноцидом 1932-1933 років. Із США
прибуло представництво, а також Уляна Мазуркевич, голова Комітету Голодомору у
Філадельфії і учасниця американської Конґресової комісіії дослідження Голодомору
1932-33 року із 1986 року, щоб поділитися висновками американської комісії для
зацікавлених громадян України.
Мазуркевич, Уляна. Американські українці брали участь у відзначенні 85-ої річниці
Голодомору / У. Мазуркевич // Свобода. – Нью-Йорк, 2019. – 11.01. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%90%)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Китайське видання повідомляє, що в Києві відбулася грандіозна гала-вечірка
„Фестиваль радісної весни”, присвячена китайському місячному новому року. На
концерті в Національній філармонії України, організованому Міністерством культури
і туризму Китаю та Посольством Китаю в Україні, виконувалися пісні різних
китайських етнічних груп, всесвітньо відомих оперних творів і українських пісень у
виконанні хору Китайської національної опери. В заході взяли участь китайці, які
живуть в Україні, а також українські діячі культури. Посол Китаю в Україні Ду Вей
заявив, що ця подія сприятиме подальшому просуванню культурних обмінів між
Китаєм і Україною.
Spring Festival gala held in Ukrainian capital = [Фестиваль радісної весни відбувся в
столиці
України]
//
China
Daily.
–
Beijing,
2019.
–
29.01.
(http://global.chinadaily.com.cn/a/201901/29/WS5c50173ba3106c65c34e7222.html)

***
В будівлі Національної філармонії України відбувся концерт на честь Нового
року за місячним календарем. Перший заступник міністра культури України Світлана
Фоменко перед початком концерту заявила, що „концерт вже став традиційним
подарунком від китайських партнерів українському глядачеві”. Посол КНР в Україні
Ду Вей, зі свого боку, зазначив, що культурні обміни між двома країнами в останні
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роки помітно активізувалися. „Сподіваюся, що сьогоднішнє свято дасть старт новим
починанням у співпраці України та Китаю в галузі культури”, – додав посол.
В Киеве состоялся концерт по случаю Праздника весны = [У Києві відбувся
концерт з нагоди Свята весни] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 29.01.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0129/c31519-9542152.html)

***
Альянс „Азербайджан-Україна” проведе в українському курортному місті
Шацьк заходи, приурочені до 650-річчя видатного азербайджанського поета і містика
XIV-XV ст. Сеїда Імадеддіна Насімі. Домовленість про проведення цього культурного
заходу була досягнута в ході зустрічі глави альянсу Ельмара Мамедова і губернатора
Волинської області України Олександра Савченка.
В украинском городе отметят юбилей Насими = [В українському місті
відзначать
ювілей
Насімі]
//
Minval.az.
–
Баку,
2019.
–
28.01.
(https://minval.az/news/123859370)

***
Кореспондент „Республікі” дізналася, яку культурну спадщину залишили
старообрядці прикордонних областей Білорусі, Росії та України. Наприклад, єдина в
Чернігівській області старообрядницька церква – храм Святого Славного
Великомученика Димитрія Солунського – знаходиться в селі Добрянка. Він пережив
революцію 1917 року, а перед Другою світовою війною в ньому відкрили спортивний
зал. Місце зі своєю неповторною атмосферою: строгі лики ікон і спів по крюкам –
древнім нотах.
Это красиво, поверьте : Бисерные иконы, резная архитектура, уникальные
рукописные книги и пережившие закрытие церкви — чем может привлечь туристов
культура старообрядцев = [Це красиво, повірте. Бісерні ікони, різьблена архітектура,
унікальні рукописні книги і церкви, що пережили закриття – чим може привабити
туристів культура старообрядців] // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 26.01.
(https://www.sb.by/articles/eto-krasivo-poverte.html)

***
Міжнародний конкурс „Фестиваль Цинандалі” стартував одночасно в шести
країнах. Кращі музиканти віком від 18 до 28 років змагатимуться за право потрапити
до складу Пан-Кавказького молодіжного симфонічного оркестру. Організатори
планують провести прослуховування в Казахстані, Вірменії, Азербайджані, Грузії,
Україні та Туреччині.
Аладьина, Татьяна. Международный музыкальный конкурс стартовал сразу в
шести странах = [Міжнародний музичний конкурс стартував відразу в шести країнах] /
Т. Аладьина // Экспресс К. – Астана, 2019. – 23.01. (https://expressk.kz/news/muzyka/mezhdunarodnyy_muzykalnyy_konkurs_startoval_srazu_v_shesti_stranakh135502?sphrase_id=3379584)
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***
У черкаському художньому музеї відкрилася виставка фотомайстрів
Малгожати і Єжи Карнасевичів з Кракова „Польща та поляки на зламі століть”,
організована спільно з музеєм Посольством Польщі та Польським культурним
центром ім. Кароля Шимановського і присвячена 100-річчю відновлення
Незалежності Республіки Польща. Подружжя фотографів на батьківщині випустили
альбоми, в яких фотографія поєднується з творчістю сучасних польських поетів та
письменників.
Костирко, Олександр. Посольство Польщі відкрило виставку фотомайстрів / О.
Костирко // Свобода. – New York, 2019. – 23.01. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9f%/)

***
На Аскольдовій Могилі освятили фреску в пам’ять героїв. На урочистості у
військовій капличці зібралися рідні й побратими „Небесної сотні“, батьки загиблих
захисників України на Донбасі, Герой України, начальник Київського військового
ліцею ім. Богуна Ігор Гордійчук та ін. 55 портретів загиблих за волю України
намалювала київська художниця‚ викладач Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури Марина Соченко.
Лук’янчук, Георгій. Освятили фреску в пам’ять героїв / Г. Лук’янчук // Свобода. –
New York, 2019. – 23.01. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9e%d1%81%)

***
У Києві презентували книгу глави Української греко-католицьккої церкви
Блаженнійшого Святослава Шевчука „Діялог лікує рани“. На презентації книги був
присутній Президент України Петро Порошенко. „Ця книга – розмова про теми які
хвилюють не лише польське та українське суспільство, ця книжка була вперше
видана у Польщі та розрахована на польського читача. Але вона виявилася настільки
цікавою, адже Блаженніший говорить не лише про діалог між українцями і поляками,
а про важливість діалогу в будівництві незалежної України. Про те, як діалог стає
зброєю проти тоталітарних машин“, – сказав на презентації народний депутат Микола
Княжицький.
Рибаченко, Віктор. Діалог лікує і не тільки? / В. Рибаченко // Час і Події. –
Chicago, 2019. – 23.01. (https://www.chasipodii.net/article/22104/)

***
Фільм “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” отримав три нагороди в
індустріальній секції міжнародного кінофестивалю у Трієсті (Італія). Створена за
підтримки
Держкіно
документальна
картина
“Співає
ІваноФранківськтеплокомуненерго” режисерки Надії Парфан отримала такі нагороди
секції Last Stop Trieste: Film Center Serbia LST Award – 2500 євро, HBO EUROPE
Award – 1000 євро та FLOW Post Production Award – грошовий приз на сервіси,
необхідні для постпродукції фільму. Про це повідомляє Держкіно. Творців фільму
49

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 31 січня 2019 р.

привітав присутній на копродукційному форумі When East Meets West голова
Держкіно Пилип Іллєнко.
Український фільм отримав три нагороди на кінофестивалі в Італії // Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
23.01.
(http://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81
%d1%8c%d0%ba/)

***
Нікого вже не здивуєш тим, що відомі артисти мріють стати політиками.
Натомість лідер гурту „ТіК” Віктор Бронюк покинув „тепле” місце чиновника і
вийшов на сцену. Бо співати мріяв із дитинства. І мрію свою втілив у життя, 13 років
тому увірвавшись на українську естраду з піснею „Олені”, що принесла популярність
і гурту, і його лідеру. Віктор Бронюк став популярним, але без „німбу над головою”.
Нема у ньому ані пихатості ані зверхності, у кожній фразі – щирість.
Ярема, Галина. Коли 13 років тому поклав голові міськради Вінниці Гройсману
заяву на звільнення, мене не зрозуміли / Г. Ярема // Українське Слово. – Chicago, 2019. –
18.01. (http://www.ukrslovo.net/interesting-facts/ludi_ta_rechi/33026.html)

***
Знаменита українська співачка Наталія Могилевська виступить на сцені
празького театру HYBERNIA. Народна артистка України представить празьким
глядачам свою нову програму під назвою „Я завелася”. Ніжна, стильна і дуже
жіночна Наталя Могилевська отримала величезну кількість премій і нагород.
В Праге выступит Наталья Могилевская = [У Празі виступить Наталія
Могилевська] // Информ Прага. – Прага, 2019. – 17.01. (http://gazeta.cz/article/13606-v-pragevystupit-natalya-mogilevskaya)

***
Польська архітектурна студія Nizio Design International виграла конкурс на
оформлення Національного музею „Меморіал жертв Голодомору” в Києві. Вперше
проект був показаний офіційним делегаціям під час святкування 85-річчя
Голодомору, який відбувся 24 листопада 2018 року в Києві. Після цього керівник
студії – Мірослав Нізіо представив проект офіційним делегаціям, до якого увійшли,
зокрема Президент України, президенти Латвії та Словаччини, Прем’єр-міністр
Молдови, Віце-президент Європейського Парламенту, Міністр закордонних справ
Естонії та українські чиновники. Всередині буде дві виставки. Перша з них розповість
про трагічну історію, що відбулася в сучасній Україні в 1932-1933 роках. Друга
виставка представить відродження української держави з моменту відновлення
незалежності.
Polskie studio wygrało konkurs na projekt największego muzeum na Ukrainie =
[Польська студія виграла конкурс дизайну найбільшого в Україні музею] // Wprost. –

50

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 31 січня 2019 р.

Posnan, 2019. – 16.01. (https://nieruchomosci.wprost.pl/architektura/10184040/polskie-studiowygralo-konkurs-na-projekt-najwiekszego-muzeum-na-ukrainie.html)

***
Рішення про відзначення Року Степана Бандери у Тернополі у 2019-му було
прийняте під час останньої сесії міської ради. Зумовлене воно 110-річницею від дня
народження лідера та голови Проводу ОУН(б), одного з ініціаторів Акту відновлення
Української Держави від 30 червня 1941 року, політичного в’язня концтабору
Саксенгавзен, непримиренного борця з радянським окупаційним режимом. Міський
голова Тернополя Сергій Надал, що був одним з ініціаторів такого рішення, зазначив,
що для України важливо відновлювати повагу до своїх історичних героїв.
У Тернополі 2019 рік проголошено роком Степана Бандери // Гомін України. –
Торонто, 2019. – 16.01. (http://www.homin.ca/news.php/news/19962/group/5)

РЕЛІГІЯ
Президент України Петро Порошенко прокоментував питання про
„захоплення” храмів Української православної церкви Московського патріархату. За
словами Петра Порошенка, цей процес вимагає часу і не повинен прискорюватися.
Петро Порошенко заявив, що не варто прискорювати „процес штурму” храмів у
зв’язку зі створенням єдиної Православної церкви України.
Порошенко призвал не ускорять „штурм‖ храмов УПЦ = [Порошенко закликав не
прискорювати „штурм‖ храмів УПЦ] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 26.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/01/26/poroshenko-prizval-ne-uskoryat-shturm-hramov-upc)

***
Церковна громада села Горошівці Заставнівського району на зборах прийняла
рішення про перехід місцевої церкви Успіння Пресвятої Богородиці з
підпорядкування колишньої УПЦ МП в ПЦУ. На збори прибув митрополит
Чернівецький і Буковинський колишньої УПЦ МП Мелетій, якого місцеві жителі
намагалися не пропустити на територію церкви. Однак завдяки допомозі
правоохоронних органів, священики таки потрапили на ці збори.
Еще одна церковная община в Черновцах перешла в ПЦУ = [Ще одна церковна
громада в Чернівцях перейшла в ПЦУ] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 22.01.
(https://noi.md/ru/v-mire/v-chernovickoj-oblasti-eshhe-odna-cerkovnaya-obshhina-pereshla-vpcu)

***
В українському парламенті був прийнятий законопроект, який зажадає від
Української Православної Церкви змінити свою назву. „Українці мають право
отримати кращі умови для вільного вибору віросповідання”, – зазначив Президент
України Петро Порошенко, підписуючи закон про перейменування Української
православної церкви Московського патріархату. „Люди мають конституційне право
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вільного вибору віросповідання. Зазначені зміни до закону створюють кращі умови
для реалізації такого права для тих, хто буде вирішувати, до якої ж православної
юрисдикції належати. Чи то до новоствореної автокефальної Православної церкви
України, то чи до тієї церкви, яка наполягає на збереженні своїх зв'язків і залежності
від Російської православної церкви”, – сказав Петро Порошенко.
Langford, Eleanor. Follow Watch Ukrainian MPs punch one another in the face as a
fight breaks out in Parliament = [Дивіться, як українські депутати б’ють один одного в
обличчя, коли в парламенті вибухнула бійка] / E. Langford // The Telegraph. – London,
2019. – 21.01. (https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/21/punch-up-ukrainian-parliamenttying-orthodox-church-russia/)

***
Отець Кирило Говорун – архімандрит, кандидат богослов’я, доктор філософії,
історик, професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі, раніше викладав
у Єльському та Колумбійському університетах. Він же – учень патріарха Російської
православної церкви Кирила, який здійснив його рукопокладення у священики. Він
же – людина, котра була праворуч від Вселенського патріарха Варфоломія під час
усього перемовного процесу, пов’язаного з отриманням Православною церквою
України томосу про автокефалію.
Ведернікова, Інна. Кирило Говорун. Помилка патріарха / І. Ведернікова //
Українське
Слово.
–
Chicago,
2019.
–
18.01.
(http://www.ukrslovo.net/spirituality/blagovist/33031.html)

***
Верховна Рада України прийняла законопроект, покликаний максимально
спростити і прискорити перехід парафій з підпорядкування Української православної
церкви Московського патріархату в підпорядкування недавно створеної Православної
церкви України. Тепер такі рішення будуть прийматися на „зборах релігійної
громади” за умови, коли на них зберуться „не менше ніж дві третини членів”. Новий
закон гаряче підтримав Президент України Петро Порошенко. Головним
нововведенням можна назвати чітку регламентацію порядку переходу релігійної
громади з підпорядкування одного „чинного в Україні і за її межами релігійного
центру” в підпорядкування іншого.
Кривошеев, Кирилл. Принадлежность украинских церквей решится на сходе :
Верховная Рада приняла закон о религиозных организациях = [Належність українських
церков вирішиться на сході. Верховна Рада прийняла закон про релігійні організації] / К.
Кривошеев,
Я.
Соколовская
//
КоммерсантЪ.
–
М.,
2019.
–
17.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3855847?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0#id1653212)

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
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Скандальна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва спробувала
втрутитися в прямий ефір українських журналістів в ПАРЄ, проте була публічно
принижена, пишуть українські ЗМІ. Конфлікт стався в стінах Парламентської
асамблеї Ради Європи. Ольга Скабєєва хотіла перешкодити спілкуванню першого
віце-спікера України Ірини Геращенко з журналістами.
Украинская делегация в ПАСЕ публично унизила пропагандистку телеканала
„Россия 1‖ = [Українська делегація в ПАРЄ публічно принизила пропагандистку
телеканалу „Росія 1‖] // Minval.az. – Баку, 2019. – 25.01. (https://minval.az/news/123858608)

***
Слідчий комітет РФ порушив справу проти слідчого Служби безпеки України
(СБУ) Андрія Просняка в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням
головного редактора РІА Новини України Кирила Вишинського. Про це повідомляє
прес-служба СКР. Просняк підозрюється в перешкоджанні законній професійній
діяльності журналіста і незаконному притягненні до кримінальної відповідальності.
Кирил Вишинський було утримується під вартою за звинуваченням у державній
зраді.
В России начали расследование против следователя СБУ по делу Вышинского = [У
Росії почали розслідування проти слідчого СБУ у справі Вишинського] // RuBaltic.Ru. –
Калінінград, 2019. – 22.01. (https://www.rubaltic.ru/news/22012019-v-rossii-nachalirassledovanie-protiv-sledovatelya-sbu-po-delu-vyshinskogo/

СПОРТ
У португальському місті Абрантіш відбувся перший з двох запланованих
спарингів жіночої збірної Португалії проти України, який завершився з рахунком 1: 1.
Перший тайм команди відіграли без забитих м’ячів, а в середині другої половини
господарі вийшли вперед завдяки точному удару Діани Сілви, яка добила м’яч в
ворота українок після сейву Ірини Саніної. Українки були близькі до поразки, але на
76-й хвилині після стандартного положення португалка Карол Кошта зрізала м’яч у
ворота власної збірної.
Selecao feminina de Portugal empata com Ucrania em jogo que dominou = [Жіноча
команда Португалії зіграла внічию з Україною в грі, в якій вона домінувала] // Correio da
Manhã. – Lisboa, 2019. – 17.01. (https://www.cmjornal.pt/desporto/futebol/detalhe/portugaldefronta-ucrania-em-futebol-feminino-acompanhe-em-direto-e-em-exclusivo-na-cmtv)

ТУРИЗМ
Торік Туреччину відвідало рекордне число туристів з України – 1,25 млн осіб,
число ж українців, які постійно проживають у країні – набагато менше: 35 тисяч. Про
те, чим живе українська громада в Туреччині, розповіла Юлія Білецька, голова
Української спілки в Анкарі. Юлія Білецька зазначила, що в Туреччині вже краще
розуміють, що таке Україна, а що – Росія, що вже є дуже великим плюсом та
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досягнення нашої держави і нашої громади. На її думку, тепер серед українців багато
студентів, представників освіти та культури і в Туреччині бачать, що насправді
„Україна – це розвинена, модернова країна”.
Будник, Ольга. Юлія Білецька: „Україна для турків – розвинена й модернова,
окрема від РФ‖ / О. Будник // Міст. – Нью-Йорк, 2019. – 16.01. (http://meestonline.com/interview/yuliya-biletska-ukrajina-dlya-turkiv-rozvynena-j-modernova-okrema-vidrf/)

***
Приватний чеський пасажирський перевізник Leo Express може вже цього року
запустити перший потяг по маршруту Прага-Медика-Прага через Краків і
Перемишль. У компанії відзначають, що інтерес українців до поїздок в країни ЄС
зростає, тому маршрут дуже перспективний. В майбутньому Leo Express має намір
продовжити маршрут до українського прикордоння – станції Мостиська на
Львівщині.
Leo Express заинтересован в украинских пассажирах = [Leo Express зацікавлений в
українських пасажирах] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 23.01. (https://www.pragueexpress.cz/economics/69843-leo-express-zainteresovan-v-ukrainskikh-passazhirakh)

***
У статті автор звертає увагу на те, що ще п’ять років тому всі дороги України
вели до Москви. Тепер вони йдуть на захід. Подорожуючи 20 новими поїздами до ЄС,
пасажиропотік Україна-ЄС подвоївся. На противагу цьому, залізничні пасажирські
перевезення України та Росії скоротилися на 15%, зазначає автор. Аеропорти України
ввели нові прямі рейси до Європи, виводячи країну з її історичної ізоляції. У
минулому році пасажиропотік у Херсоні виріс на 42%, у Львові – на 48%, а в Києві –
на 52%. Київ пропонує киянам прямі рейси до 51 міста. З них 41 знаходяться в ЄС.
Brooke, James. Ukraine Emerges from Isolation = [Україна виходить з ізоляції] / J.
Brooke
//
Atlantic
Council.
–
Washington,
2019.
–
21.01.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-emerges-from-isolation)

***
Кожному мандрівнику, який їде за кордон у відпустку чи у справах, видання
Forbes радить ознайомитися з „Мапою туристичних ризиків на 2019 рік”. У ній всі
країни оцінені за рівнем медичних загроз, загальної безпеки і захищеності на дорогах.
Україна у цих оцінках займає середину. В питанні медицини на мапі вказано, що в
нашій країні туристам варто готуватися до „середніх медичних ризиків”. Надійна
швидка допомога і стоматологічні послуги в Україні „зазвичай доступні”. У цій
оцінці Україна в такому ж статусі, як і всі інші країни Східної Європи, а також
Мексика, Саудівська Аравія, Колумбія і Єгипет. У вимірі загальної безпеки на мапі
країні теж присуджений „середній рівень”. „Надзвичайний” статус вказаний лише на
Донбасі, де триває війна з Росією. Загалом же Україна в цій оцінці ризиків займає
таку ж позицію, як і, наприклад, Бразилія, Туреччина, Індія чи Росія.
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Madden, Duncan. Global Risk Map Reveals World’s Most Dangerous Places To Visit In
2019 = [Україна в статусі країн з середньою небезпекою для туристів] / D. Madden //
Forbes.
–
New
York,
2019.
–
16.01.
(https://www.forbes.com/sites/duncanmadden/2019/01/15/global-risk-map-reveals-worlds-mostdangerous-places-to-visit-in-2019/#1c84f18d479a)

***
За словами заступника начальника управління культури і туризму Рівненської
обласної державної адміністрації Ярослав Гавриліва для підвищення рівня
впізнаваності та популяризації Рівненщини серед туристів з Китаю місцеві власті
видали інформаційні буклети про її основні визначні пам’ятки на китайській мові. Ця
друкована продукція буде представлена на міжнародних туристичних виставках, у
тому числі на виставці ITB China-2019, яка пройде в Шанхаї цього року.
Ровенская область Украины намерена увеличить турпоток из Китая =
[Рівненська область України має намір збільшити турпотік з Китаю] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 16.11. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0117/c315199538645.html)

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Виступаючи на урочистому заході з нагоди Дня соборності, Президент України
Петро Порошенко підкреслив, що Україна є унітарною державою, вказавши на
необхідність зміцнення єдності країни. Петро Порошенко відкинув ідею федералізації
країни, яка просувається деякими українськими політ силами, зокрема лідером руху
„Український вибір – право народу” Віктором Медведчуком.
П. Порошенко исключил возможность федерализации Украины = [П. Порошенко
виключив можливість федералізації України] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 22.01.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0123/c31519-9540552.html)

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Президент України Петро
Порошенко витратив 70 млн дол. на благодійність. Генпрокурор розповів, що велика
частина цих грошей пішла на потреби української армії. На зауваження журналіста,
що він не вірить в ці слова, Юрій Луценко зазначив: „Зайдіть на Андріївський узвіз і
подивіться на театр, який за свої гроші побудував Порошенко (Театр на Подолі, на
реконструкцію якого корпорація Roshen виділила 174 млн грн.). Ще можна заїхати в
два полки спецназу і запитати, хто укомплектував їх після того, як у них не було
навіть парашутів. Ще можна поїхати на ППО України... Я називаю конкретну цифру і
готовий провести по конкретних об'єктах”.
Порошенко потратил $70 млн на благотворительность = [Порошенко витратив
70 млн доларів на благодійність] // Известия. – М., 2019. – 21.01. (https://iz.ru/836540/201901-21/poroshenko-potratil-70-mln-na-blagotvoritelnost)
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ІМІДЖ КРАЇНИ
Енді Гундер в статті для Atlantic Council пише, що в цьому році в Давосі
Україна була представлена професійно і красномовно. „Українській дім”, де
проводилися високоякісні панельні дискусії, заходи, інвестиційні сесії та мережеві
прийоми, продемонстрував нову Україну як енергійну та динамічну європейську
демократію. Президент України Петро Порошенко розмовляв з основними
інвесторами та керував підписанням двох великих інвестиційних угод загальною
вартістю 370 мільйонів доларів. Україна має одну з найбільших діаспор у світі.
Світовий Конґрес Українців представляє інтереси понад двадцяти мільйонів українців
за межами України. Його новий президент, Пол Грод, який також був присутній у
Давосі, планує зосередитися на стимулюванні інвестицій.
Hunder, Andy. Five Key Takeaways from Davos 2019 for Ukraine = [П’ять ключових
тез з Давосу 2019 року для України] / A. Hunder // Atlantic Council. – Washington, 2019. –
28.01. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/five-key-takeaways-from-davos-2019for-ukraine)

***
Україна посіла 84-е місце у світі в укладеному експертами авторитетному
британському виданні The Economist рейтингу „Індекс демократії 2018”, лишивши за
собою статус „гібридного режиму”. Серед країн Східної Європи Україна посідає 17-е
місце, отримавши, як і торік, 5,69 бали з 10 можливих. Ця інформація промайнула в
мас-медіа України, часом з коментарями Але найчастіше без жодних коментарів –
мовляв, цифри самі по собі красномовні, і так усе зрозуміло.
Грабовський, Сергій. Про „гібридний режим‖: чи завжди потрібно зважати на
„індекси‖ та „рейтинги‖? / С. Грабовський // Час і Події. – Chicago, 2019. – 17.01.
(https://www.chasipodii.net/article/22067/)

***
Журнал Forbes склав рейтинг найбільш привабливих країн для ведення бізнесу.
У рейтингу Best Countries for Business Україна посіла лише 77 місце. Про це йдеться
на сайті видання.
Україна потрапила у топ-100 найкращих для бізнесу країн // Гомін України. –
Торонто, 2019. – 16.01. (http://www.homin.ca/news.php/news/19971/group/7)

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ЩОДО УКРАЇНИ
Світ стикнувся з новим викликом з боку Росії. Росія захопила односторонній
контроль над Керченською протокою, і Захід нічого не зробив. Це може спокусити
російського президента Володимира Путіна, захопити ще більшу українську
територію, спробувати підірвати президентські вибори в Україні або і те, і інше. Росія
може вважати, що вона зіткнеться з малим опором подальшим атакам на українську
територію або територіальні води, як це було зроблено у 2008 році до нападу на
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Грузію або в 2014 році, коли вона перейшла від приєднання Криму до нападу на
Донбас. Але розсудливі кроки, вжиті зараз, можуть допомогти запобігти подальшій
агресії.
It’s Time to Stand Up to Russia’s Aggression in Ukraine : Putin’s latest ploy in the Kerch
Strait must be countered fast. = [Настав час протистояти російській агресії в Україні.
Останній урок Путіна в Керченській протоці повинен привести до протистояння] //
Foreign Policy. – Washington, 2019. – 18.01. (https://foreignpolicy.com/2019/01/18/its-time-tostand-up-to-russias-aggression-in-ukraine/)

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Майже 90 відсотків населення Нарви є етнічними росіянами. Сергій Степанов,
журналіст естонського каналу ETV Plus, заявив, що люди в Нарві в основному
спостерігають за мережами, які транслюються через кордон, які носять те, що він
назвав фальшивими новинами. „На людей в Нарві впливають постійна дезінформація
цих каналів про Україну”, – сказав він. Президент Естонії Керсті Кальюлайд сказала в
інтерв’ю, що народи Нарви “дивляться російські телеканали, і ми всі знаємо, що в
Росії немає вільних ЗМІ – і новини в основному є пропагандою”. Донбас – це теж
регіон з великим етнічним російським населенням, після анексії Криму проросійські
демонстрації на Донбасі переросли у збройний конфлікт між сепаратистами та
українським урядом. Паралелі між Донбасом і північно-східним регіоном Естонії
хвилюють багатьох в Прибалтиці. Естонія протистоїть російській пропаганді і
бореться за мізки росіян на своїй території.
Estonia is using alternative music to challenge Russian propaganda : The former eastern
bloc nation is lavishing money on the arts in border regions susceptible to Russian influence,
writes Carmen Gray = [Естонія використовує альтернативну музику, щоб кинути виклик
російській пропаганді. Колишня країна східного блоку субсидує гроші на мистецтво в
прикордонних регіонах, схильних до російського впливу, пише Кармен Грей] // The
Independent. – London, 2019. – 18.01. (https://www.independent.co.uk/world/estonia-russiapropaganda-alternative-music-culture-a8730351.html)

***
Facebook визначив дві кампанії з дезінформації, які походять з Росії,
включаючи одне з агентств, контрольованих Кремлем, які були спрямовані на
користувачів у Європі та Центральній Азії. Було виявлено, що багато сторінок
пов’язані з працівниками „Супутника”, агентства, яке контролюється російським
урядом. „Ми постійно працюємо над тим, щоб виявити і зупинити цей вид діяльності,
тому що ми не хочемо, щоб наші послуги, які будуть використовуватися, могли
маніпулювати людьми”, – заявила глава кібербезпеки політики в Facebook. Facebook
також приклав окремі зусилля після повідомлення правоохоронних органів
Сполучених Штатів, щодо московських дезінформаційних кампаній спрямованих на
користувачів в Україні. Тактика, яку використовують ті, хто стоїть за цільовими
рахунками в Україні, схожа на зусилля дезінформації, проведеного російським
агентством Інтернет-досліджень під час кампанії виборів президента в США,
повідомляє Facebook.
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Satariano, Adam. Facebook Identifies Russia-Linked Misinformation Campaign =
[Facebook знаходиться під тиском більш агресивно протистояти поширенню
дезінформації та маніпуляціям соціальною мережею, спрямованої на спонукання до
розбрату] / Aю Satariano // The New York Times. – New York, 2019. – 17.01.
(https://www.nytimes.com/2019/01/17/business/facebook-misinformationrussia.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FUkraine)

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Федеральна прокуратура Бельгії оголосила, що вона „нанесла серйозний удар”
по незаконному ринку піратських комп’ютерних серверів, у співпраці з
американськими та українськими правоохоронцями. Дев’ять обшуків відбулися в
Україні, що призвело до вилучення комп’ютерних систем і арешту „трьох
українських підозрюваних”, заявив федеральний прокурор. Цього ж дня сайт xDedic
був заблокований за рішенням суду Флориди, а обладнання, яке використовували
шахраї, було вилучене за допомогою німецьких поліцейських служб. Як
повідомляється, протягом декількох років на цьому сайті розміщувався незаконний
ринок купівлі та продажу кодів доступу до серверів, розташованих по всьому світу,
що дозволяло зламувати особисті дані користувачів.
„Coup majeur‖ contre la cybercriminalité après une collaboration Belgique-USAUkraine = [„Серйозний удар‖ проти кіберзлочинності після співпраці між Бельгією, США
та Україною] // Le Figaro. – Paris, 2019. – 28.01. (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/coupmajeur-contre-la-cybercriminalite-apres-une-collaboration-belgique-usa-ukraine-20190128)

***
Очільник Кіберполіції України Сергій Демедюк повідомив, що хакери, які,
ймовірно, знаходяться під контролем Росії, активізують зусилля для того, щоб зірвати
президентські вибори в Україні, пише турецьке видання. Зловмисники
використовували вірусно-інфіковані вітальні листівки, торгові запрошення,
пропозиції для оновлення програмного забезпечення та інші шкідливі „фішингові”
матеріали, призначені для крадіжки паролів і особистої інформації. За десять тижнів
до виборів хакери купували особисті дані чиновників, сказав Демедюк, сплачуючи в
криптовалюті на темній павутині. За даними Кіберполіції, ще не зафіксовано
проникнення до виборчої системи, але вони очікують ще більших нападів за місяць
до виборів, коли регіональні представництва комісії почнуть працювати.
Ukraine says it sees surge in hackers targeting upcoming elections = [Україна заявила,
про активність хакерів, орієнтованих на на майбутні вибори] // Daily Sabah. – Istanbul,
2019. – 25.01. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/01/25/ukraine-says-it-sees-surge-inhackers-targeting-upcoming-elections)

КРИМ
Російська поліція знайшла картину ландшафтного архітектора Архипа Куїнджі,
викрадену на очах десятків відвідувачів у Третьяковській галереї, найпрестижнішому
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музеї Москви. Робота під назвою „Ай-Петрі. Крим”, на якій зображений однойменний
гірський хребет – одне з найбільш туристично-цікавих місць на півострові,
анексованому Росією в 2014 році – стала предметом однієї з найстрашніших і
найбільш нахабних крадіжок у недавній історії. Картина була викрадена вдень на
очах відвідувачів. Більшість подумала, що хлопець, який зняв картину, був
співробітником. Сигналізація не була активована, оскільки деякі співробітники також
сплутали злодія з працівником. У мережах дивний випадок викликав багато підозр.
Зокрема, через те, що хоча картина є важливою, але в Третьяковській галереї є й інші
роботи набагато більш цінні, такі як „Портрет дівчинки з персиками” Сєрова, або
„Свята Трійця” Андрія Рубльова. Отже, швидко з’явилася теорія про те, що це може
бути формою політичної акції, адже у березні вже буде п’ять років, як президент Росії
Володимир Путін провів анексію Криму і перетворив цей півострів на епіцентр однієї
з найбільших міжнародних криз після розпаду СРСР у 1991 році.
Sahuquillo, María R. La policía recupera el cuadro de Crimea robado en un prestigioso
museo de Moscú : Las autoridades han detenido a un sospechoso por la extraña sustracción del
óleo del paisajista ruso Arjip Kuindzhi = [Поліція повертає викрадену в престижному
московському музеї кримську картину: Влада заарештувала підозрюваного у дивному
викраденні картини російського пейзажиста Архипа Куїнджі] / M. R. Sahuquillo // El
País.
–
Madrid,
2019.
–
28.01.
(https://elpais.com/cultura/2019/01/28/actualidad/1548668684_996311.html)

***
Ленінський районний суд Криму засудив 24-річного місцевого жителя Февзі
Саганджі до десяти з половиною років позбавлення волі за участь в нацбатальоні ім.
Н. Челебіджихана. Відзначається, що участь Саганджі в українському нацбатальоні
суперечилка інтересам РФ. У суді встановлено, що в січні 2016 року за мотивами
політичної ворожнечі до Росії і фактом входження Криму до її складу він добровільно
вступив до лав „кримсько-татарського добровольчого батальйону ім. Н.
Челебіджихана”, який діяв в прикордонних районах Херсонської області.
Крымчанин получил срок за участие в нацбатальоне на Украине = [Кримчанин
отримав термін за участь в нацбатальоні в Україні] // RuBaltic.Ru. – Калінінград, 2019. –
25.01.
(https://www.rubaltic.ru/news/25012019-krymchanin-poluchil-srok-za-uchastie-vnatsbatalone-na-ukraine/)

***
Українська делегація в Мінську під керівництвом представника в Тристороній
контактній групі Євгена Марчука запропонувала ОБСЄ розпочати контроль в
акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів. Про це написала перший
віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на своїй сторінці у „Фейсбуці”. У зв’язку із
суперечкою між Росією і Україною щодо Керченської протоки Конгрес США
розглядає близько 10 законопроектів, спрямованих проти енергетичного сектору
Росії.
АР
Крим
//
Українське
Слово.
–
Chicago,
(http://www.ukrslovo.net/ukraine/regional-news/33062.html)

2019.

–

24.01.
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***
Біля узбережжя українського півострова Крим сталася пожежа двох кораблів.
Крім десяти врятованих, ще десять членів екіпажу зникли безвісти. Обидва кораблі
пливли під прапором Танзанії, один з яких був газовим танкером. Аварія сталася на
південному узбережжі Криму – біля входу в Керченську протоку.
20 Tote nach Schiffsbrand vor der Krim befürchtet = [Після пожежі кораблів біля
узбережжя берегів Криму побоюються що загинули 20 чоловік] // Die Welt. – Berlin, 2019.
– 22.01. (https://www.welt.de/politik/ausland/article187458582/Strasse-von-Kertsch-Vermutlich20-Tote-und-weitere-Schiffsbrandopfer-befuerchtet.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Десять членів екіпажу були знайдені мертвими, а 14 були врятовані після того,
як два кораблі загорілися в Керченській протоці поблизу Криму, повідомляє російське
транспортне міністерство. Керченська протока між приєднаним до Росії Кримом і
південною Росією контролює доступ з Чорного моря до Азовського моря, де є як
російські, так і українські порти.
Crimea ship blaze: 10 dead after cargo vessels catch fire in Kerch Strait : Crew members
jump into the sea to escape the blaze, which erupted during a fuel transfer = [Пожежа кораблів
біля Криму: 10 померлих після пожежі вантажних суден у Керченській протоці. Члени
екіпажу стрибають у море, щоб уникнути пожежі, яка виникла під час передачі палива]
//
The
Guardian.
–
London,
2019.
–
22.01.
(https://www.theguardian.com/world/2019/jan/22/crimea-ship-blaze-deaths-cargo-vessels-catchfire-in-kerch-strait)

***
Жителі Латвії звернули увагу на продаж у дитячому відділі магазину Rimi
атласу, в якому Крим відзначений як територія Росії. Інтернет-користувачі стали
задавати питання главі МЗС та Міністерству освіти Латвії щодо допустимості
продажу такого контенту в балтійській республіці. Згідно з офіційною позицією
Латвії та Євросоюзу, частиною якого вона є, Крим – це українська територія.
В Латвии поступил в продажу атлас с российским Крымом = [У Латвії надійшов
у продаж атлас з російським Кримом] // RuBaltic.Ru. – Калінінград, 2019. – 21.01.
(https://www.rubaltic.ru/news/21012019-v-latvii-popal-v-prodazhu-atlas-s-rossiyskim-krymom/)

***
В анексованому Криму з’явилися листівки, якими громадські активісти
нагадали окупантам, що Крим завжди був і буде українським. Про це у Twitter
повідомив відомий блогер Кримський бандерівець, який опублікував відповідні фото.
Окупантам у Криму нагадали, що це Україна: опубліковано фото // Народна
правда. – New York, 2019. – 20.01. (https://narodna-pravda.ua/2019/01/20/okupantam-u-krimunagadali-shho-tse-ukrayina-opublikovano-foto/)
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***
Російські військові перекинули до Криму ще одну систему протиповітряної
оборони ближньої дії „Панцир-С”. Про це повідомляє прес-служба Південного
військового округу Росії. За інформацією відомства, комплекси „Панцир-С”
заступили на бойове чергування ще в грудні минулого року і вже були задіяні в
навчаннях.
АР
Крим
//
Українське
Слово.
–
Chicago,
(http://www.ukrslovo.net/ukraine/regional-news/33007.html)

2019.

–

18.01.

***
На сайті німецького телеканалу Das Erste повідомляється, що Twitter
забезпечив профіль представництва російського МЗС в Криму „блакитною
галочкою”, яка підтверджує істинність аккаунта. Це викликало обурення українського
уряду: за його версією, тим самим Twitter визнав Крим російським. Тому Україна
направила керівництву соцмережі офіційну скаргу. За версією медіа-експерта
Штегерса, звичайні користувачі Twitter зараз зовсім не мають можливості отримати
блакитну галочку. „В даний час ми не приймаємо нових заяв”, – йдеться в правилах
соціальної мережі. Саме тому галочка сприймається як знак якості, вважає експерт.
„У цьому сенсі рішення Twitter верифікувати певний аккаунт прийнято абсолютно
свідомо”, – переконаний Штегерс.
Украина возмущена: Twitter признал Крым российским! = [Україна обурена: Twitter
визнав Крим російським!] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 17.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/01/17/ukraina-vozmushchena-twitter-priznal-krymrossiyskim)

ДОНБАС
Конфлікт на Донбасі можна вирішити швидше, якщо на виборах президента
України переможе більш дружньо налаштований до Росії кандидат. Такі висновки
представлені в звіті фахівців бібліотеки палати громад Великобританії. Разом з тим
малоймовірною є ситуація, що хто-небудь з українських кандидатів вибере цей шлях.
Британцы придумали способ ускорить решение конфликта в Донбассе =
[Британці придумали спосіб прискорити вирішення конфлікту на Донбасі] // Известия. –
М., 2019. – 27.01. (https://iz.ru/838765/2019-01-27/britantcy-pridumali-sposob-uskorit-resheniekonflikta-v-donbasse)

***
Окупанти на Донбасі продовжують порушувати, визначені Мінськими
домовленостями, вимоги щодо відведення важкого озброєння. Зокрема, спостерігачі
зафіксували наявність у бойовиків гаубиць. Про це повідомляє прес-центр штабу
ООС.
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На Донбасі збили російського „розвідника‖ та помітили небезпечну зброю ворога //
Народная правда. – New York, 2019. – 25.01. (https://narodna-pravda.ua/2019/01/25/nadonbasi-zbyly-rosijskogo-rozvidnyka-ta-pomityly-nebezpechnu-zbroyu-voroga/)

***
Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що внаслідок збройного
конфлікту на Сході України з квітня 2014 року до кінця 2018 року загинули від 12 800
до 13 000 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW. Українська
сторона Спільного центру контролю і координації повідомила, що російські бойовики
продовжують грубо порушувати лінії відводу важкого озброєння, передбачені
Мінськими домовленостями.
ООН назвало число загиблих від початку конфлікту на Донбасі // Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
23.01.
(http://www.gazetaukrainska.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82/%d1%83%d0%ba%d1%80
%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/%d0%/)

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що військовим Збройних сил
України ще жодного разу не доводилося застосовувати протитанковий комплекс
третього покоління Javelin на лінії фронту на Донбасі. Про це Петро Порошенко
повідомив під час передвиборної поїздки в Золотоніський район. За словами
Президента, як тільки росіяни дізналися, що в українців є Javelin, російські танкісти
відмовляються виїжджати на лінію зіткнення на танках, і вони просто припинили
танкові обстріли. „Вже рік по нам не стріляють з танків”, – додав Президент.
Как напугать российских танкистов: Порошенко раскрыл военную тайну = [Як
налякати російських танкістів: Порошенко розкрив військову таємницю] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 20.01. (https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/01/20/kaknapugat-rossiyskih-tankistov-poroshenko-raskryl-voennuyu-taynu)

***
Прес-секретар міністерства з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Дарина Боровик заявила про міжнародну технічну
допомогу для Донбассу, яка дозволила реалізувати проекти, спрямовані на надання
підтримки внутрішнім переселенцям і відновлення миру в Східній Україні. За
різними оцінками, відродження Донбасу потребуватиме вкладень в розмірі 20-50
млрд доларів.
В прошлом году Украина привлекла 1,6 млрд гривен международной помощи для
Донбасса = [У минулому році Україна залучила 1,6 млрд гривень міжнародної допомоги
для
Донбасу]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
17.01.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0118/c31519-9539111.html)

***
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Серед зростаючих обсягів вугілля, що імпортується з Росії до Польщі, може
бути вугілля незаконно вивезене російськими компаніями з територій,
контрольованих сепаратистами в Україні. „Щороку Росія нелегально експортує з
окупованих територій Донбасу 2,8 млн. тонн антрациту (якщо перерахувати в долари
– 288 млн дол.)”, – сказав Вадим Черниш, міністр з тимчасово окупованих територій
України. На його думку, ці дії, спрямовані на фінансування проросійських
сепаратистів на сході України. „У Росії намагаються знайти джерела фінансування
окупованих територій. Вони беруть українське вугілля, вивозять український газ з
шельфу Чорного моря і використовують його для підтримки окупантів”, – сказав
чиновник. Він додав, що київська влада знає закономірності експорту до портів
різних держав, незаконно видобутого вугілля з частини Донбасу, захопленої
сепаратистами.
Trusewicz, Iwona. Czy Polska kupuje węgiel z Donbasu? = [Чи купує Польща вугілля з
Донбасу?] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2019. – 16.01.
(https://www.rp.pl/ENERGIA-Wegiel/301159966-Czy-Polska-kupuje-wegiel-z-Donbasu.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Багато європейських країн закликають вводити санкції проти Росії, але потім
самі ці санкції ігнорують. Низка скандалів, пов’язаних з порушенням антиросійських
обмежень з боку європейських компаній, це підтверджує. Аналітичний портал
RuBaltic.Ru згадує, як країни ЄС в 2018 обходили санкційну політику.
Ильяшевич, Алексей. Великая боль русофобов: Европа торгует с Россией в
нарушение санкций = [Велика біль русофобів: Європа торгує з Росією, порушуючи санкції]
/
А.
Ильяшевич
//
RuBaltic.Ru.
–
Калінінград,
2019.
–
24.01.
(https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/24012019-velikaya-bol-rusofobov-evropatorguet-s-rossiey-v-narushenie-sanktsiy/)

***
Україна в минулому році імпортувала товарів на суму 7,4 млрд доларів, що на
17,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. При цьому експорт
українських товарів до Росії знизився на 7% – до 3,3 млрд доларів. Таким чином,
негативне сальдо торгівлі перевищило чотири мільярди. Російський уряд розширив
список заборонених до ввезення українських товарів. Прем’єр-міністр Дмитро
Медведєв підкреслив, що це відповідна міра на санкції з боку України.
Украина стремительно нарастила импорт российских товаров = [Україна
стрімко наростила імпорт російських товарів] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 24.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/ekonomika/2019/01/24/ukraina-stremitelno-narastila-import-rossiyskihtovarov)

***
Про те, як довго Росія буде жити під американськими санкціями, розповів у
рамках гайдарівського форуму професор Університету Тафтса (штат Массачусетс,
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США) Деніел Дрезнер. Він, зокрема зазначив: „У ситуації з Кримом кожен
залишиться при своїй думці. Санкції, введені саме через півострів, будуть зберігатися,
жодна західна країна не визнає його частиною Росії. Але Крим, звичайно, буде від
цього страждати, тому що в результаті він не буде отримувати прямі іноземні
інвестиції.
„Отключение от системы SWIFT было бы для России сродни взрыву атомной
бомбы‖ : Профессор Дэниел Дрезнер об эффективности санкций США и перспективах
их отмены = [„Відключення від системи SWIFT було б для Росії тим самим, що вибух
атомної бомби‖. Професор Деніел Дрезнер про ефективність санкцій США і
перспективи їх скасування] / Е. Мареева // КоммерсантЪ. – М., 2019. – 23.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3860463?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Росія з 1 січня 2019 р. ввела санкції на транзит товарів через територію України
– після чого Молдова і ПМР виявилися в повній економічній ізоляції. Адже через
Україну йшов майже весь товарообіг не тільки з Росією, але і з іншими країнами
СНД.
Барбалат, Думитру. Выборы – не причина замалчивать проблему российских
санкций на транзит товаров через территорию Украины = [Вибори – не причина
замовчувати проблему російських санкцій на транзит товарів через територію України]
/ Д. Барбалат // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2019. – 21.01.
(http://www.vedomosti.md/news/vybory-ne-prichina-zamalchivat-problemu-rossijskih-sankcij-n)

***
Американське видання пише, що через два місяці після того, як російські
війська захопили три українські судна і погрожували перетворити Азовське море на
російське озеро, президент США Дональд Трамп не вжив значних заходів протидії
російській агресії, незважаючи на широку підтримку в його адміністрації, а також
європейських союзників. „Ви бачите політику, в якій уряд проводить одну політику, а
президент – не з такою політикою”, – сказав Стівен Пайфер, колишній посол в
Україні в Стенфордському університеті. „І хоча він стверджував, що він зробив речі,
які роблять його жорсткішим за інших президентів, моє враження, що деякі з речей,
він зробив, можливо, навіть не розуміючи їх”.
Baker, Peter. U.S. Policy on Russia? Trump and His Team Might Give Different Answers
= [Політика США щодо Росії? Трамп і його команда можуть дати різні відповіді] / P.
Baker
//
The
New
York
Times.
–
New
York,
2019.
–
20.01.
(https://www.nytimes.com/2019/01/20/us/politics/trump-russia-policy.html)

***
Санкції проти United Co. Rusal, En + Group Plc і EuroSibEnergo ЗАТ
закінчуються 19 січня, якщо Конгрес не прийме заходи. Сенат висунув резолюцію,
щоб перешкодити міністерству фінансів зняти обмеження. Санкції, поряд з санкціями
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проти іншого мільярдера, Віктора Вексельберга, були найсерйознішими діями США
проти російських суб’єктів; вони потрясли алюмінієвий ринок, на якому компанії
Дерипаски є основними гравцями, і стривожили російських бізнес-магнатів. Деякі
мільярдери поспішили вивести свої активи з Лондонської фондової біржі.
Bershidsky, Leonid. To Be Effective, Russia Sanctions Have to Be Removable = [Санкції
проти Росії повинні бути відміняємими, щоб бути ефективними] / Bershidsky L. //
Bloomberg. – New-York, 2019. – 16.01. (https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-0116/u-s-sanctions-against-russia-must-be-removable-to-be-effective)

***
Естонія готова пдтримати додаткові санкції ЄС щодо Росії у зв’язку з нападом
на українські судна в Азовському морі, сказав глава МЗС Свен Міксер. „ЄС
підтримує Україну, і ми вважаємо, що нам слід підтвердити підтримку конкретними
кроками. Одним з таких кроків могло б стати введення додаткового режиму санкцій,
так званого „азовського пакету санкцій” відносно Росії у відповідь на те, що
відбувається в Азовському морі”, – сказав Міксер інформагентству ”Інтерфакс”.
Міксер разом зі своїми колегами з Литви та Польщі зустрівся з Президентом України
Петром Порошенком і заявив на зустрічі, що дії Росії на Азовському морі є
протиправними. За словами Міксера, санкції обговорювали і на зустрічі з Петром
Порошенком.
Эстония поддерживает включение „азовского пакета‖ в санкции против России
= [Естонія підтримує включення „азовського пакету‖ в санкції проти Росії] // День за
днем. – Таллинн, 2019. – 18.01. (https://rus.postimees.ee/6502279/estoniya-podderzhivaetvklyuchenie-azovskogo-paketa-v-sankcii-protiv-rossii)

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
У статті для аналітичного центру Brookings Institute екс-заступник
Держсекретаря США Строуб Телботт і старший науковий співробітник центру Меггі
Тенніс пишуть, що 25 років тому Україна відмовилася від одного з найбільших у світі
ядерних арсеналів в обмін на гарантії безпеки, які Росія безкарно порушила. США і
Європі потрібно жорстко покарати Росію за агресію проти України, щоб врятувати
процес ядерного роззброєння. „Будапештський меморандум повинен був захистити
Україну від російських амбіцій гегемона. Натомість сьогодні вона страждає через
тліючий конфлікт у своїх східних регіонах, майже 2 мільйонів внутрішніх
переселенців, російського балансування на межі війни, а також нещодавнього
порушення морських законів у Азовському морі”, – пишуть експерти. „Трагічна
ситуація в Україні і незаконні російські дії, які спричинили їх, – це не просто
гуманітарна проблема і грубе порушення сучасного міжнародного порядку. Це також
великий удар для глобальних зусиль з нерозповсюдження ядерної зброї. Через 25
років після українського ядерного роззброєння мало хто помітив, на яку велику
жертву пішла Україна. Завдяки цій її жертві США і Захід у більшій безпеці”, –
наголошують експерти.
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Talbott, Strobe. 25 years after Ukraine denuclearized, Russian aggression continues to
rise = [Через 25 років після того, як Україна роззброїлася, російська агресія продовжує
зростати] / S. Talbott, M. Tennis // Brookings Institute. – Washington, 2019. – 18.01.
(https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/01/18/25-years-after-ukrainedenuclearized-russian-aggression-continues-to-rise/)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
24 моряки, захоплених Росією у військово-морській сутичці, тримають у
в’язниці в Москві, де, як очікується, вони будуть засуджені. Родини українських
моряків звернулися до королеви Великобританії з проханням використати свою
„репутацію та вплив”, щоб допомогти звільнити своїх близьких.
Oliphant, Roland. Families of captured Ukrainian sailors beg the Queen for help = [Сім’ї
полонених українських моряків просять королеву про допомогу] / R. Oliphant // The
Telegraph. – London, 2019. – 21.01. (https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/21/familiescaptured-ukrainian-sailors-beg-queen-help/)

***
Адвокат Микола Полозов повідомив, що захист українських моряків,
звинувачених у незаконному перетині кордону Росії, в повному обсязі оскаржив
рішення про продовження строків арешту. За його словами, всі скарги подано в
установлений строк, деякі були відправлені поштою з Криму. Їх розгляд, вважає
юрист, відбудеться в лютому.
Адвокаты обжаловали продление ареста украинских моряков = [Адвокати
оскаржили продовження арешту українських моряків] // Известия. – М., 2019. – 18.01.
(https://iz.ru/835477/2019-01-18/advokaty-obzhalovali-prodlenie-aresta-ukrainskikh-moriakov)

***
Лефортовський районний суд столиці Росії Москви продовжив термін
утримання під вартою 24 українських військових до квітня. Захоплені російськими
силовиками українські військовослужбовці на засіданнях суду не відповідали на
запитання суддів, посилаючись на Женевську конвенцію про поводження з
військовополоненими. Про це повідомив один із адвокатів у справі українських
моряків Ілля Новіков.
Українські моряки залишені у неволі // Свобода. – New York, 2019. – 18.01.
(http://svoboda-news.com/svwp/%d0%a3%d0%ba%dе/)

***
Автор статті пише, що Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці
термін арешту 24 українських моряків, затриманих російськими прикордонниками
після інциденту в Керченській протоці. Захист українців, обвинувачених у порушенні
держкордону, вимагав визнати арештантів військовополоненими, проте успіху не мав.
66

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 31 січня 2019 р.

Самі вони спілкуватися з судом відмовилися. А їхні адвокати заявили, що оскаржать
рішення суду.
Соковнин, Алексей. В украинских моряках не увидели военнопленных : Суд продлил
им арест на три месяца = [В українських моряків не побачили військовополонених. Суд
продовжив їм арешт на три місяці] / А. Соковнин // КоммерсантЪ. – М., 2019. – 16.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3854762?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
У Раді з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті
Росії розглядається можливість організації поїздки в Україну, з метою відвідування
росіян, засуджених або які перебувають під арештом. Відзначається, що в Москву
прибула український омбудсмен з прав людини Людмила Денисова. Під час візиту
вона зустрілася з представниками російського РПЛ.
Члены СПЧ могут посетить российских заключенных на Украине = [Члени РПЛ
можуть відвідати російських ув’язнених в Україні] // Известия. – М., 2019. – 16.01.
(https://iz.ru/834611/2019-01-16/chleny-spch-mogut-posetit-rossiiskikh-zakliuchennykh-naukraine)

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Як стверджують польські ЗМІ з посиланням на слідчих, у нападі на угорський
культурний центр в українському місті Ужгород планували звинуватити українських
неонацистів, щоб підживлювати етнічну напруженість між угорською меншиною в
регіоні та українцями. Співробітник Бундестагу від ультраправої партії
„Альтернатива для Німеччини” Мануель Оксенрайтер звинувачений в організації
нападу з метою дискредитувати уряд України. Цю обставину виявили під час суду
над трьома учасниками підпалу, затриманими в Польщі. Один з них розказав, що за
нападом на культурний центр в українському місті Ужгород коктейлями Молотова
стоїть Оксенрайтер, що працює в офісі депутата Бундестагу від AfD Маркуса
Фронмайера. Оксенрайтер відкидає всі звинувачення, але відомо, що він має зв’язки з
проросійськими сепаратистами.
Hock, Alexej. AfD-Mitarbeiter im Bundestag nach Berichten über Anschlag entlassen =
[Працівники AFD в Бундестазі звільнені після повідомлень про напад] / A. Hock, U. Müller,
P.
Lokshin
//
Die
Welt.
–
Berlin,
2019.
–
18.01.
(https://www.welt.de/politik/deutschland/article187288076/Vorwuerfe-AfD-Mitarbeiter-imBundestag-nach-Berichten-ueber-Anschlag-entlassen.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Представник України у тристоронній контактній групі щодо мирного
врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук на зустрічі з
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президентом Білорусі Олександром Лукашенком розповів про результати роботи
групи, а також про ті проблеми і труднощі, з якими стикається мирний процес в
Україні. Перш за все, це стосується припинення вогню на лінії зіткнення і обміну
заручниками. Євген Марчук також висловив слова подяки президенту Білорусі за
створення виключно хороших умов для роботи тристоронньої контактної групи і
підкреслив, що українська сторона відчуває себе тут як вдома.
Представитель Украины в ТКГ обсудил с Президентом Беларуси ситуацию на
востоке Украины = [Представник України в ТКГ обговорив з президентом Білорусі
ситуацію на сході України] // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 29.01.
(https://www.sb.by/articles/predstavitel-ukrainy-v-tkg-obsudil-s-prezidentom-belarusi-situatsiyuna-vostoke-ukrainy.html)

***
Новий план мирного врегулювання на Донбасі, який повинен прийти на зміну
мінським угодам, передбачає організацію спільної місії ООН і ОБСЄ, а також
створення Євросоюзом агентства з відновлення регіону. Про це заявив спеціальний
представник ОБСЄ на переговорах в Мінську Мартін Сайдік. За його словами, новий
план повинні затвердити країни „Нормандське четвірки” – Україна, Росія, Франція і
Німеччина.
Стали известны подробности нового плана мирного урегулирования в Донбассе =
[Стали відомими подробиці нового плану мирного врегулювання на Донбасі] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 28.01. (https://noi.md/ru/v-mire/stali-izvestnypodrobnosti-novogo-plana-mirnogo-uregulirovaniya-v-donbasse)

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
У Жешуві, під час Форуму Європа-Україна, організованого дванадцятий раз
Інститутом східних досліджень, міжнародна група гостей з Польщі та України, а
також з інших європейських країн та світу обговорять можливі сценарії для України
після виборчого року 2019 року. Цьогорічний Форум організований під гаслом:
Україна після 2019 року. У Форумі візьмуть участь понад 800 учасників з Польщі,
України, країн ЄС та США. Заплановано понад 30 панелей обговорення, присвячених
економічним, політичним та соціальним питанням, презентаціям регіонів України та
окремих галузей економіки.
XII Forum Europa-Ukraina w styczniu w Rzeszowie = [XII Форум Україна-Європа
пройде
у
січні
в
Жешуві]
//
Wprost.
–
Posnan,
2019.
–
21.01.
(https://www.wprost.pl/gospodarka/10185156/xii-forum-europa-ukraina-w-styczniu-wrzeszowie.html)

***
«Пожежа», яка охопила Україну не повинна перекинутися на Білорусь, з такою
заявою виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруський лідер
заявив, що, внаслідок конфлікту в Україні, країна зіткнулася з потоком біженців і
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переселенців з України. З пропозиціями про вирішення збройного конфлікту в
Донецькій і Луганській областях України Лукашенко виступав в минулому році. Він
сказав, що Мінськ готовий взяти забезпечення миру на Донбасі на себе, проте його
пропозиції по контролю на російсько-українському кордоні і проведення виборів на
Донбасі не знайшли підтримки у Президента України Петра Порошенка.
Лукашенко: полыхающий на Украине пожар угрожает Белоруссии! =[Лукашенко:
пожежа, яка охопила Україну, загрожує Білорусі!] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. –
18.01.
(https://vesti.bb.lv/statja/v-mire/2019/01/18/lukashenko-polyhayushchiy-na-ukrainepozhar-ugrozhaet-belorussii)

***
Автор публікації пише про прийняту Парламентською асамблеєю Ради Європи
резолюцію, яка засуджує „використання військової сили з боку Росії проти
українських військових суден і їх екіпажів”, закликає її „забезпечити вільний прохід
через Керченську протоку для українських кораблів” і не допускати „нових випадків
застосування сили”, навіть якщо Росія вважатиме, що судна порушили її
територіальні води. Члени ПАРЄ підтримали також пропозицію Німеччини і Франції
допустити спостерігачів від третіх країн до контролю за рухом суден в Азовському
морі і Керченській протоці.
Мареева, Екатерина. Арестованных делают военнопленными : ПАСЕ приняла
резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море = [Заарештованих роблять
військовополоненими. ПАРЄ прийняла резолюцію про деескалації конфлікту в
Азовському морі] / Е. Мареева // КоммерсантЪ. – М., 2019. – 25.01.
(https://www.kommersant.ru/doc/3862043?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Президент і головний виконавчий директор Атлантичної ради Фредерік Кемпе
на економічному форумі в Давосі, заявив, що боротьба України з російською агресією
„виходить далеко за межі України з точки зору важливості не тільки для Європи та
регіону, але і для світу”. „За своєю суттю, – зауважив Фредерік Кемпе, боротьба
України – це „майбутнє Європи, цілісної і вільної”. Кемпе сказав, що „міжнародне
співтовариство має продовжувати координувати зусилля, спрямовані на підтримку
розвитку України, встановлення шляху до безпеки і процвітання”. У свою чергу,
Європа повинна допомогти Україні, сказала віце-прем’єр-міністр України з питань
євроатлантичної інтеграції, Іванна Климпіш-Цінцадзе, через гостре бажання
українських громадян залишатися частиною європейського суспільства.
Wemer, David. International Support Urged For Ukraine in Face of Russian Aggression
= [Україна наполягає на міжнародній підтримці перед лицем російської агресії] / D. A.
Wemer // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 22.01. (https://www.org/blogs/newatlanticist/international-support-urged-for-ukraine-in-face-of-russian-aggression)
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