НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ

_____________________________________
Інформаційно-бібліографічний бюлетень

Головний редактор
С.В. Полтавець, т.в.о. директора Фонду Президентів України,
канд. політ. наук, ст. наук. співроб.

Відповідальні за випуск
C.М. Польовик, в.о. заввідділу організації та використання
документального фонду Фонду Президентів України, канд. наук із соц. ком.

Реферативні та бібліографічні матеріали підготували
А.Г. Федорчук, А.В. Матвійчук, О.І. Макарова, Т.І. Третяк, М.І. Хилько, Н.О. Моршна,
Т.А. Ставерська, Т.О. Петрова, П.Ф. Стоян

Заснований у 2011 році
Виходить два рази на місяць
Адреса редакції:
НБУВ, пр-т Голосіївський, 3, Київ, 03039, Україна
Тел. (044) 525-54-70
E-mail: fpu@nbuv.org.ua
Передрук – тільки з дозволу редакції

© Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського, 2011

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

Передрук за погодженням

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ
(реферативний огляд преси)

Випуск 4 (86)

(огляд матеріалів ЗМІ за 16 – 28 лютого 2019 р.)

Київ 2019

ЗМІСТ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ .............................................................................................................. 4
ВЕРХОВНА РАДА ............................................................................................................................ 5
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ................................................................................................ 5
ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ............................................................................................................................ 8
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА .......................................................................................................... 9
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ................................................................. 9
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА .......................................................................................................... 10
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ............................................................................................................... 14
НАТО................................................................................................................................................. 17
OOH ................................................................................................................................................... 17
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ................................................................................... 18
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО .............................................................. 21
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА ............................................................................................................. 22
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА .............................................................................................................. 24
ЕКОНОМІКА ................................................................................................................................... 25
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ............................................................................................... 26
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА ................................................................................................................. 28
ПРОБЛЕМИ ЧАЕС .......................................................................................................................... 28
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА............................................................................................................ 28
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ ...................................................................... 29
РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ .................................................................................. 29
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я .................................................................................................................... 30
СУСПІЛЬСТВО................................................................................................................................ 30
ІСТОРІЯ ............................................................................................................................................ 32
ГОЛОДОМОР 1932-33 РР. .............................................................................................................. 34
КУЛЬТУРА ТА НАУКА ................................................................................................................. 34
РЕЛІГІЯ ............................................................................................................................................. 36
СПОРТ............................................................................................................................................... 37
ІМІДЖ КРАЇНИ ............................................................................................................................... 38
ІНФОРМАЦІЯ .................................................................................................................................. 39
ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ .............................................................................................................. 40
ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ ........................................................................................... 42
ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ ............................................................................ 44

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Прес-служба Верховної Ради повідомила, що в Україні набув чинності закон
про внесення в Конституцію поправок, що закріплюють прагнення країни стати
членом НАТО і ЄС. Поправки, що вносять зміни в преамбулу, три статті та перехідні
положення Конституції, були прийняті Верховною Радою і схвалені Президентом
України Петром Порошенком.
В Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции курс на членство в
НАТО и ЕС = [В Україні набрав чинності закон, що закріплює в Конституції курс на
членство в НАТО і ЄС] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 21.02.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0222/c31519-9548666.html)

***
Президент України Петро Порошенко підписав закон, що закріплює в
Конституції України прагнення вступу в НАТО і ЄС. Про це Петро Порошенко
написав на своїй сторінці в Twitter. „Сьогодні в присутності президента Європейської
ради Дональда Туска підписав у сесійній залі Верховної Ради закон про зміну
Конституції, якою є незворотнє закріпленння прагнення України вступу в ЄС і
НАТО”, – повідомив він.
Петр Порошенко закрепил в Конституции курс на вступление Украины в НАТО и
ЕС = [Петро Порошенко закріпив у Конституції курс на вступ України в НАТО і ЄС] //
DELFI. – Таллинн, 2019. – 19.02. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/poroshenko-zakrepil-vkonstitucii-kurs-na-vstuplenie-ukrainy-v-nato-i-es.d?id=50844181)

***
Президент України Петро Порошенко на засіданні Верховної Ради підписав
законопроект, який закріплює в Конституції курс країни в ЄС і НАТО. В Основному
законі країни тепер прописано, що гарантом реалізації курсу держави на членство в
НАТО і ЄС стає Президент країни. Реалізацію цього курсу має здійснювати уряд. За
парламентом новий закон залишив право визначати основи внутрішньої і зовнішньої
політики, а також стратегічний курс на набуття членства в ЄС та НАТО.
Порошенко закрепил в Конституции курс Украины в НАТО и ЕС = [Порошенко
закріпив у Конституції курс України в НАТО і ЄС] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 19.02.
(https://www.obzor.lt/news/n46939.html)

***
Президент України Петро Порошенко підписав закон про зміни в Конституції
країни, якими закріплюється курс на вступ в ЄС і НАТО. Про це він заявив під час
виступу у Верховній Раді. Відтепер у преамбулі Конституції України закріплене
формулювання про „європейську ідентичність українського народу і незворотність
європейського і євроатлантичного курсу України”. Ще одна зміна міститься в 102-й
4
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статті Конституції, згідно з якою Президент країни стає „гарантом реалізації
стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору”. Також з Конституції
виключений пункт про оренду українських військових баз іноземними державами.
Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции курса Украины в НАТО
и ЕС = [Порошенко підписав закон про закріплення в Конституції курсу України в НАТО
і
ЄС]
//
Советская
Белоруссия.
–
Минск,
2019.
–
19.02.
(https://www.sb.by/articles/poroshenko-podpisal-zakon-o-zakreplenii-v-konstitutsii-kursaukrainy-v-nato-i-es.html)

ВЕРХОВНА РАДА
Відбулося спеціальне засідання Верховної Ради України у зв’язку з п’ятою
річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України. Окрім
народних депутатів, у залі було керівництво Української держави та уряду, включно з
Президентом України і прем’єр-міністром, представниками силових структур,
воїнами ЗСУ, міжнародними представниками та громадськістю. Особливим гостем
засідання був президент Європейської ради Дональд Туск.
Рибаченко, Віктор. Поради Туска і вітчизняна реальність / В. Рибаченко // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.02. (https://www.chasipodii.net/article/22278/)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко підписав закон, що забороняє
громадянам РФ і її представникам спостерігати за виборами Президента в Україні, які
пройдуть в березні 2019 року, говориться на сайті українського парламенту. Згідно з
законом, офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не
може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною
Радою державою-агресором або державою-окупантом. Ця заборона стосується також
осіб, пропозиції щодо яких ініційовані або внесені державою, визнаною Верховною
Радою державою-агресором або державою-окупантом.
Порошенко подписал закон, запрещающий представителям РФ наблюдать за
выборами на Украине = [Порошенко підписав закон, який забороняє представникам РФ
спостерігати за виборами в Україні] // Новое время. – Ереван, 2019. – 26.02.
(http://www.novoye-vremya.com/w159802/.../#.XHZGn7ieLRs)

***
Глава МВС України Арсен Аваков оголосив про початок роботи системи
онлайн-моніторингу порушень на виборах Президента країни. Система доступна
цілодобово на сайті МВС України, громадяни зможуть відстежувати хід перевірок за
поданими заявами. Арсен Аваков зазначив, що це ще один рівень стандарту
відкритості під час передвиборчої кампанії в Україні. Очільник МВС заявив, на
сьогодні дії поліції „дискомфортні багатьом штабам”.
5
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МВД Украины запустило онлайн-систему регистрации нарушений на выборах
президента = [МВС України запустило онлайн-систему реєстрації порушень на виборах
Президента] // Новое время. – Ереван, 2019. – 25.02. (http://novoyevremya.com/w159706/.../#.XHZGrrieLCM)

***
Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина запрошена на вибори Президента України
в якості спостерігача. „Я вже отримала запрошення від ЦВК взяти участь в
спостереженні за виборами, тому я планую поїхати”, – повідомила Лідія Єрмошина.
Ермошина поедет в Украину наблюдать за выборами = [Єрмошина поїде в Україну
спостерігати за виборами] // Белорусская Деловая Газета. – Минск, 2019. – 23.02.
(http://bdg.by/ermoshina-poedet-v-ukrainu-nablyudat-za-vyborami)

***
Колишній голова одного з підрозділів Єврокомісії і аналітик міжнародних
відносин у Брюсселі Віллем Альдерсгофф у статті для „Atlantic Council” аналізує
шанси претендентів, які беруть участь в президентських виборах в Україні. Два
кандидати з досвідом в українській політиці мають шанс пройти через перший тур:
чинний Президент Петро Порошенко і колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.
Аналітик вважає, що за перший термін Петра Порошенка були втілені важливі
реформи, які здебільшого мали економічну природу. Юлія Тимошенко завжди буде
асоціюватися з сумнівними способами накопичення багатства на початках її кар’єри.
Роки, коли вона була прем’єр-міністром, теж не ознаменувалися реформами.
Aldershoff, Willem. Сhoice of Ukraine = [Вибір України] / W. Aldershoff // Atlantic
Council. – Washington, 2019. – 22.02. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/whyzelenskiy-is-the-only-decent-choice-for-ukraine)

***
Згідно з результатами опитування громадської думки, оприлюдненими
Центром соціальних і маркетингових досліджень „Соціс”, 70,8% респондентів твердо
мають намір піти на президентські вибори. Ще 20% поки не визначилися. І тільки
9,2% опитаних заявили, що точно не будуть голосувати. Опитування проводилося з 8
по 18 лютого на всій території України. У ньому взяли участь 2 тис. осіб віком від 18
років.
Явка на выборах президента Украины может составить 70,8% = [Явка на
виборах Президента України може скласти 70,8%] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
22.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0223/c31519-9549145.html)

***
Аналізуючи передвиборчу гонку в Україні автор вважає, що до першого туру
президентських виборів входять претенденти, котрі, судячи з усього, мають твердий
намір поборотися за булаву і пройти до другого туру. Це – Петро Порошенко, Юлія
6
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Тимошенко. Другий ешелон претендентів автор сформував з тих політиків, котрі
практично не мають шансів виграти булаву, зате мають можливість під час
президентської виборчої кампанії попрацювати на свою майбутню парламентську
кампанію, яка відбудеться восени цього року.
Рибаченко, Віктор. Персонально вмотивовані в погоні за булавою-2019 / В.
Рибаченко // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.02.
(https://www.chasipodii.net/article/22282/)

***
„КАНАДЕМ” офіційно оголосила про початок канадської Місії спостереження
за черговими виборами Президента України. Спостерігачі наглядатимуть за всіма
аспектами виборчого процесу й оцінюватимуть дотримання міжнародних стандартів
демократичних виборів і національного законодавства щодо виборів Президента
України. Група з 50-ти довготермінових спостерігачів прибула до України на початку
лютого. Після триденної настановчої сесії з різних аспектів виборчого процесу вони
працюватимуть в усіх реґіонах України, в яких проводитимуть голосування.
„КАНАДЕМ” оголосила про початок Місії спостереження за виборами в Україні //
Міст. – New York, 2019. – 20.02. (http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/kanademoholosyla-pro-pochatok-misiji-sposterezhennya-za-vyboramy-v-ukrajini/)
***
Аналітик і журналіст Руслан Мініч у своїй статті аналізує, які інструменти
політичної кампанії використовують кандидати в Президенти України. Як вважає
автор, і чинний Президент Петро Порошенко, і колишній прем’єр-міністр Юлія
Тимошенко, через переважно платну рекламу, починаючи з травня 2017 року, почали
масово збільшувати свою аудиторію. Обидва кандидати мають понад 2 мільйони
послідовників на Facebook, їхні сторінки професійно куруються і часто оновлюються,
і вони, як правило, мають коротке офіційне відео. Петро Порошенко і Юлія
Тимошенко також користуються YouTube.
Minich, Ruslan. Election of the President of Ukraine in the polls = [Вибори Президента
України в опитуваннях] / R. Minich // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 19.02.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-ukraine-s-leading-comedian-pulledahead-in-polls)

***
Щоб визначити, що найчастіше претенденти на президентський пост в Україні
обіцяють своїм виборцям, Бі-бі-сі подивилася, які слова використовуються в їх
програмах, поданих до ЦВК. Порядок кампанії-2019 в принципі досить традиційний
для України: в числі топ-25 іменників, що використовуються в програмах, можна
знайти „розвиток”, „економіка”, „освіта”, „безпека”, „земля”, „корупція” і „бізнес”.
Программы кандидатов в президенты Украины = [Програми кандидатів у
Президенти
України]
//
DELFI.
–
Таллинн,
2019.
–
19.02.
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(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/programmy-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy-legkienarkotiki-i-myaso-kazhdyj-den.d?id=50842329)

***
Перша хвиля спостерігачів Канади, які будуть стежити за перебігом
українських президентських виборів, вже прибули в Україну. Оттава відправила
спостерігачів не лише в рамках ОБСЄ, а й двосторонньої з Україною програмою
моніторингу, пише „Globe and Mail”. Канадська газета зауважує, що робота ОБСЄ на
виборах вважається „золотим стандартом”. Разом з тим, видання називає спостережні
місії критично важливими для забезпечення можливості для України провести
демократичні та вільні вибори на тлі спроб Росії виставити країну безнадійно
корумпованою і погано керованою. „Спостереження за виборами – це один з
найбільш прозорих і надійних способів підтримати демократію”, – сказав прессекретар міністерства закордонних справ Канади Адам Аустен. „Саме тому Канада
пишається, що підтримує українські вибори через низку заходів включно з
відправкою двосторонньої спостережної місії і спостерігачів в рамках ОБСЄ”, – додав
він.
Canadian election observers arrive in Ukraine to monitor crucial March 31 presidential
vote = [Канадські спостерігачі за виборами прибули в Україну для моніторингу
президентських виборів 31 березня] // The Globe and Mail. – Toronto, 2019. – 18.02.
(https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canadian-election-observers-arrive-inukraine-to-monitor-crucial-march/)

***
Президент України Петро Порошенко підписав законопрект „Про внесення
змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні”, який
передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах в Україні.
Чинний глава ОБСЄ, глава МЗС Словаччини Мирослав Лайчак під час зустрічі в
Брюсселі з главою українського МЗС Павлом Клімкіним заявив, що відмова України
запросити російських спостерігачів на вибори суперечить принципам і забов’язанням
держав-учасниць ОБСЄ. Мирослав Лайчак попросив свого українського партнера
переглянути своє рішення. Він упевнений, що Україні потрібно ставитися з повагою
до принципів, якими керується ОБСЄ, всупереч всім розбіжностям, які існують у
відносинах між Києвом і Москвою.
Глава ОБСЕ о недопуске российских наблюдателей на выборы = [Глава ОБСЄ про
недопуск російських спостерігачів на вибори] // Новое время. – Ереван, 2019. – 18.02.
(http://novoye-vremya.com/w158998/.../#.XGp8EbieLCM)

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Поблизу генерального консульства Росії у Торонто відбувся мітинг на
підтримку українських політичних бранців Кремля. Головним організатором
виступила Асоціація кримських татар Канади. У числі учасників акції був і депутат
парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Пітер Кент, який заявив:
8

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

„Я прийшов, аби сказати, що канадські консерватори ніколи не підтримуватимуть
нормалізацію відносин із Росією та диктатором Путіним, поки він не залишить Крим і
Донбас. Слава Україні!”.
Канадська опозиція підтримує Україну // Міст. – New York, 2019. – 24.02.
(http://meest-online.com/news/kanadska-opozytsiya-pidtrymuje-ukrajinu/)

***
У столиці Чехії пройшла акція, яку організувало посольство України в Чехії.
Акція пройшла під лозунгом „Крим – це Україна”. Вона була здійснена у рамках
щотижневого „Празького Майдану” з нагоди Дня кримськотатарського спротиву
російській окупації. Учасники встановили дошку із іменами і портретами українських
політв’язнів у Росії і у Криму. Близько 30 осіб вишикувалися в ланцюг із літерами, які
утворили напис „Крим – це Україна”.
У Празі лунало: „Крим – це Україна” // Міст. – New York, 2019. – 24.02.
(http://meest-online.com/news/u-prazi-lunalo-krym-tse-ukrajina/)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
МЗС України вважає неприпустимими вимоги Угорщини щодо зміни
українського освітнього закону. Про це йдеться у відповіді прес-секретаря МЗС
України на запити ЗМІ щодо останніх висловлювань угорських чиновників про
Україну. Прес-секретар нагадала, що прийнятий відповідно до внутрішнього
законодавства і українськими міжнародними зобов’язаннями Закон України „Про
освіту” пройшов експертизу Венеціанської комісії, а її рекомендації знаходяться на
стадії виконання. Представник МЗС запевнила, що в Україні „ні уряд, ні суспільство
не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною”.
В обществе нет антивенгерских настроений = [У суспільстві
антиугорських настроїв] // Эхо Кавказа.
– Тбилиси, 2019. –
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29786365.html)

немає
23.02.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
За результатами опитування громадської думки, проведеного Київським
міжнародним інститутом соціології, шість політичних партій можуть пройти до
Верховної Ради України за підсумками чергових парламентських виборів. Лідером
уподобань виборців з 22,7% голосів є партія „Слуга народу”. За „Слугою народу”
слідують опозиційна партія „Батьківщина” Юлії Тимошенко – 16,9% і член нинішньої
провладної коаліції БПП „Солідарність” – 16,2 %. Шанси подолати 5% бар’єр також
мають „Опозиційна платформа „За життя” – 11,4%, Громадянська позиція ексміністра оборони Анатолія Гриценка – 6% і Радикальна партія – 5,7%. Соцопитування
було проведене в 110 населених пунктах на всій території України. У ньому взяли
участь 2042 респонденти у віці від 18 років.
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В парламент Украины нового созыва могут войти шесть партий = [До
парламенту України нового скликання можуть увійти шість партій] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 25.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0226/c315199549736.html)

***
Празький Інститут планування і розвитку повідомив, що у Празі працює
близько 200 тис. іноземців, які складають п’яту частину всіх працюючих, і економіка
чеської столиці на тлі низького рівня безробіття залежить від них. У Празі працює
кожен третій працевлаштований в Чехії іноземець. Помітний наплив іноземців
спостерігався в Празі в 2011-2016 рр., їх стало більше на 85 тисяч. За даними, на
кінець червня минулого року, в Празі проживало 49306 громадян України. За даними
дослідження, понад 80% нині працюючих в Чехії іноземців – вихідці з семи країн
колишнього східного блоку. Наприклад, українців і румунів у порівнянні з 2004 р.
стало більше на 101 тисячу.
Каждый пятый работающий в Праге – иностранец = [Кожен п’ятий працюючий
в Празі – іноземець] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 25.02. (https://www.pragueexpress.cz/economics/69912-kazhdyj-pyatyj-rabotayushchij-v-prage-inostranets)

***
В Україні набирає обертів виборча кампанія. У зв’язку з цим українські
соціологи запитали своїх громадян: „Чий стиль правління повинен наслідувати
майбутній український Президент?” Лідером опитування став президент Білорусі
Олександр Лукашенко. Українці назвали білоруського президента кращим лідером на
світовій арені. Такі дані соціологічного опитування, проведеного українським
аналітичним центром „Нова Європа”.
Кононович, Евгений. Рейтинг доверия = [Рейтинг довіри] / Е. Кононович //
Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 19.02. (https://www.sb.by/articles/reyting-doveriyaukraina-lukashenko.html)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Президент Республіки Польща Анджей Дуда разом з Президентом Литви
Далею Грибаускайте і Президентом України Петром Порошенком відвідав штабквартиру Литовсько-Польсько-Української бригади Великого гетьмана Костянтина
Острозького в Любліні. „Я дуже радий, що наші солдати служать, вдосконалюють і
показують нашим суспільствам, що є єдність і дружба між нашими країнами,
народами і – я можу сміливо сказати – між президентами”, – додав Анджей Дуда.
Andrzej Duda o współpracy Polski, Litwy i Ukrainy: Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy
razem = [Анджей Дуда про співпрацю між Польщею, Литвою та Україною: Ми сильні,
коли
ми
разом]
//
Wprost.
–
Posnan,
2019.
–
26.02.
(https://www.wprost.pl/kraj/10193528/andrzej-duda-o-wspolpracy-polski-litwy-i-ukrainyjestesmy-silni-wtedy-kiedy-jestesmy-razem.html)
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***
Західні уряди, в тому числі й Франція, мають інформацію про те, що Росія не
виконала свої зобов’язання за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої
дальності (з дальністю польоту від 500 до 5500 км), підписаного в 1987 році, зазначає
видання. „Йдеться про відновлення російської військової могутності та загрози, про
повторення словесних погроз і розвиток військового апарату, здатного реалізувати
їх”, – вважає Жан-Сільвестр Монгреньє, доктор геополітики, професор історії та
географії, науковий співробітник Французького інституту геополітики, інтерв’ю з
яким публікує журнал „Atlantico”.
Mongrenier, Jean-Sylvestre. Dérapage en vue ? Poutine prévient qu’il déploiera de
nouvelles armes si les Américains installent de nouveaux missiles en Europe = [Нова холодна
війна: Путін попередив, що розгорне нову зброю, якщо американці розмістять нові
ракети в Європі] / J.-S. Mongrenier // Atlantico. – Paris, 2019. – 24.02.
(https://www.atlantico.fr/decryptage/3566755/derapage-en-vue--poutine-previent-qu-il-deploierade-nouvelles-armes-si-les-americains-installent-de-nouveaux-missiles-en-europe-jean-sylvestremongrenier)

***
Мирне вирішення конфлікту на сході України залишається основним
пріоритетом ОБСЄ. Про це заявив Генсек організації Томас Гремінгер під час зимової
сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить у Відні. „Напруженість навколо
Азовського моря і Керченської протоки глибоко хвилює нас”, – додав Генсек
організації.
Генсек ОБСЕ назвал основной приоритет в разрешении украинского конфликта =
[Генсек ОБСЄ назвав основний пріоритет у вирішенні українського конфлікту] //
Республика Армения. – Ереван, 2019. – 21.02. (https://armenpress.am/rus/news/965113/)

***
У своєму інтерв’ю виданню президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів
на питання стосовно демографічної ситуації в країні. Зокрема, Олександр Лукашенко
сказав, що „у 2018 році міграційний приріст склав 9 тис. і в порівнянні з 2017 роком
збільшився майже в два з половиною рази”. Президент підкреслив, що „тільки з
України за останні роки Білорусь прийняла близько 170 тисяч осіб”.
В интересах будущего страны = [В інтересах майбутнього країни] // Советская
Белоруссия. – Минск, 2019. – 19.02. (https://www.sb.by/articles/v-interesakh-budushchegostrany.html)

***
55-я Мюнхенська конференція з безпеки пройшла на фоні очевидного розлому
в стосунках між США та Європою. Український лідер Петро Порошенко відвідав
зустріч уже вчетверте – що цілком природно, враховуючи безперервну агресію РФ
проти України. У планах Петра Порошенка було вчергове привернути увагу світової
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громадськості до українсько-російської війни і провести низку двосторонніх
зустрічей, а також – провести перемовини „Нормандської четвірки” на рівні міністрів
закордонних справ. Петро Порошенко залишився задоволений результатами
Мюнхенської конференції, підкреслює видання.
Ильвес: после Второй мировой войны никогда прежде не было антиевропейски
настроенного президента США = [Ільвес: після Другої світової війни ніколи раніше не
було антиєвропейськи налаштованого президента США] // День за днем. – Таллинн,
2019. – 18.02. (https://rus.postimees.ee/6525535/ilves-posle-vtoroy-mirovoy-voyny-nikogdaprezhde-ne-bylo-antievropeyski-nastroennogo-prezidenta-ssha)

***
У роботі сесії другого дня Мюнхенській конференції з безпеки брали участь
Президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністри Грузії Мамука Бахтадзе і
Хорватії Андрій Пленкович, Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер і голова
групи Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер. Головна тема
Петра Порошенка, що приїжджає в Мюнхен щороку з тих пір, як він став
Президентом України – звичайно, конфлікт на Донбасі. У своєму виступі він
зауважив, що Європа від цієї теми трохи втомилася і навіть закликає припинити
вогонь, але „якщо Росія перестане стріляти, буде мир. Якщо Україна перестане
стріляти, не буде України”. Говорячи про конфлікт в Азовському морі Петро
Порошенко констатував, що „сьогодні Росія говорить, що так вона захищає
Керченську протоку, а через кілька років вона скаже, що в Балтійському морі вона
захищає „Північний потік – 2”.
Как обеспечить безопасность в Восточной Европе = [Як забезпечити безпеку в
Східній
Європі]
//
Советская
Белоруссия.
–
Минск,
2019.
–
18.02.
(https://www.sb.by/articles/kak-obespechit-bezopasnost-v-vostochnoy-evrope.html)

***
У статті піднімається питання значення 55-ої Мюнхенської конференції з
питань безпеки. Зокрема, аналізуються результати роботи конференції щодо
вирішення українського питання. Констатовано, що Росія, значною мірою, ізольована
після анексії Криму, війни в Україні та кібернападів для маніпулювання західними
виборами. Однак у Мюнхені ніхто не вірить у те, що Росія та Туреччина можуть
допомогти Сирії досягти миру як і в те, що Росія піде на поступки в українському
питанні.
Die Puzzlestücke der Weltordnung = [Шматочки головоломки світового порядку] //
Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 17.02. (https://www.tagesspiegel.de/politik/muenchnersicherheitskonferenz-die-puzzlestuecke-der-weltordnung/24005922.html)

***
Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України
звинуватив Росію в сподіванні на створення сприятливої угоди з іншим урядом в
Україні, який може бути сформований після президентських виборів, при цьому
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„віддаляючи” від влади чинного Президента. „Те, що вони намагаються зробити, це
напасти на Петра Порошенка і послабити його”, – заявив спецпредставник Курт
Волкер у рамках кулуарної конференції з безпеки в Мюнхені, відповідаючи на
запитання, чи Москва підтримує конкретного кандидата на президентських виборах
31 березня.
Moscow wants Ukraine’s leader ’removed from power’: US diplomat = [Москва хоче,
щоб український лідер „віддалився від влади”: американський дипломат] // The News. –
Karachi, 2019. – 17.02. (https://www.thenews.com.pk/print/433042-moscow-wants-ukraine-sleader-removed-from-power-us-diplomat)

***
У Мюнхені пройшла конференція з безпеки, на якій Україну представляв
Президент України Петро Порошенко. Традиційно в Мюнхен з’їхалося чимало
українських політиків. Україна вже п’ятий рік поспіль є однією з важливих тем
конференції. „Україна, ймовірно, найбільше постраждала від порушення порядку
забезпечення безпеки після холодної війни в Європі: майже п’ять років тому Росія
анексувала Крим і з тих пір підтримує збройний конфлікт у східній частині країни”, –
йдеться в оприлюдненій напередодні відкриття конференції щорічній доповіді про
безпеку.
Порошенко в Мюнхене: если Россия прекратит стрелять – будет мир, если
Украина прекратит стрелять – не будет Украины = [Порошенко в Мюнхені: якщо Росія
припинить стріляти – буде мир, якщо Україна припинить стріляти – не буде України]
// День за днем. – Таллинн, 2019. – 16.02. (https://rus.postimees.ee/6525006/poroshenko-vmyunhene-esli-rossiya-prekratit-strelyat-budet-mir-esli-ukraina-prekratit-strelyat-ne-budetukrainy)

***
Президент Естонії Керсті Кальюлайд, виступаючи на третьому Українському
ланчі на тему „Україна 2019 – вибір майбутнього”, організованому Фондом Віктора
Пінчука з нагоди Мюнхенської конференції, зазначила, що „війна в Україні
продовжується, і ми повинні допомогти Україні знайти рішення. Ми ніколи не
визнаємо окупацію і анексію Криму. Всі окуповані території повинні бути повернуті”.
Президент Эстонии: на Украине должно восторжествовать верховенство права
= [Президент Естонії: в Україні має восторжествувати верховенство права] // День за
днем. – Таллинн, 2019. – 16.02. (https://rus.postimees.ee/6524883/prezident-estonii-na-ukrainedolzhno-vostorzhestvovat-verhovenstvo-prava)

***
Президент України Петро Порошенко зустрівся зі спеціальним представником
Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, щоб обговорити
ситуацію в Чорному морі. Зустріч відбулася на борту американського ракетного
есмінця „Дональд Кук”, який напередодні зайшов з триденним візитом в порт Одеса.
В ході переговорів Петро Порошенко подякував США за те, що вони на прохання
13
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України збільшили свою військову присутність в Чорному морі. Курт Волкер, у свою
чергу, заявив, що США закликають РФ звільнити заарештованих українських моряків
і виступають за свободу судноплавства.
Петро Порошенко обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США
ситуацию в Черном море = [Петро Порошенко обговорив з спецпредставником
Держдепартаменту США ситуацію в Чорному морі] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019.
– 26.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0227/c31519-9550135.html)

***
Видання „Deutsche Welle” з посиланням на повідомлення спецпредставника
американського зовнішньополітичного відомства з питань України Курта Волкера
повідомляє, що Держдепартамент США створив сайт про „протидію агресії Росії в
Україні”. За його словами, мова йде про інноваційний проект з використанням
„супутникових знімків, карт і статистичних даних”. Ресурс – англійською мовою. На
сайті представлені кілька тематичних розділів: про конфлікт, гібридні загрози, роль
Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі, життя в
зоні конфлікту, інфраструктура тощо.
Госдеп США создал сайт о противодействии агрессии России в Украине =
[Держдеп США створив сайт про протидію агресії Росії в Україні] // Свободные
новости. – Минск, 2019. – 22.02. (https://news.tut.by/world/627397.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Дональд Туск, як голова Європейської ради, а також як поляк, заявив у Києві,
що Європа ніколи не забуде Небесну Сотню, яка загинула не тільки за Україну, але й
за Європейський Союз. Голова Європейської Ради підкреслив, що „не може бути
Європи без України”. Автор статті вважає, що „слова Туска є не тільки приємним
жестом для України, але й звинуваченням Німеччини, адже завдяки „Північному
потоку – 2” росіяни нарешті зможуть закрити газопроводи, що проходять через
Україну. Це може поглибити хаос у цій країні”.
Szułdrzyński, Michał. Szułdrzyński: Stawką Nord Stream 2 jest Ukraina = [Ставка
„Північного потоку – 2” – Україна] / M. Szułdrzyński // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2019. –
20.02.
(https://www.rp.pl/Komentarze/302209908-Szuldrzynski-Stawka-Nord-Stream-2-jestUkraina.html)

***
Україна вже в третій раз за три місяці стає однією з основних тем засідання
Ради ЄС із закордонних справ. У листопаді та грудні в центрі уваги були ситуація в
Азовському морі, так звані, „вибори” сепаратистів на Донбасі і події в районі
Керченської протоки. А на засіданні 18 лютого глав МЗС країн ЄС, у першу чергу,
хвилювали реформи в Україні на тлі президентських і парламентських виборів.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка
Могеріні на прес-конференції за підсумками Ради ЄС не продемонструвала жодних
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сумнівів у тому, що реформи триватимуть. „Я вірю, що тренд на реформи
продовжиться під час цього року виборів і, очевидно, після цього, тому що це
відповідає вимогам громадян України”, – зазначила вона. Другою темою засідання
Ради ЄС, пов’язаної з Україною, були події в Керченській протоці. Оскільки ситуація
не змінилася, підхід вирішили змінити. За словами Федеріки Могеріні, в ЄС досягли
консенсусу щодо необхідності ввести нові санкції. Але і від дипломатії ЄС не
відмовляється. За словами Павла Клімкіна, колеги запевнили його, що під час
контактів з РФ перша тема, яку вони піднімають, – це українські моряки і політв’язні.
Брюссель требует действий: чего ЕС ожидает от Украины в 2019 году =
[Брюссель вимагає дій: чого ЄС чекає від України в 2019 році] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
20.02. (https://www.obzor.lt/news/n46932.html)

***
У Верховній Раді із промовою українською мовою виступив Дональд Туск,
президент Європейської ради. Під час виступу, присвяченому п’ятій річниці подій на
Майдані, він розповів, що прибув до України, щоб подякувати усім українцям, котрі
під час Революції гідності довели свою європейськість. Дональд Туск заявив, що
лише ті, хто підтримують Україну можуть називати себе європейцями. У підсумку він
сказав, що „немає Європи без України”.
Президент Європейської ради виступив із промовою українською // Міст. – New
York, 2019. – 20.02. (http://meest-online.com/ukraine/events/prezydent-evropejskoji-radyvystupyv-iz-promovoyu-ukrajinskoyu/)

***
Китайське видання пише про зустріч прем’єр-міністра України Володимира
Гройсмана та голови Європейської ради Дональда Туска, на якій відбувся обмін
думками про ситуацію в Україні та співробітництво країни з ЄС. Особливу увагу на
зустрічі було приділено проведенню в Україні реформ. В. Гройсман та Д. Туск
обговорили шляхи нарощування двосторонньої торгівлі та поглиблення діалогу в
таких сферах як енергетика, юстиція, безпека.
Премьер-министр Украины встретился с главой Евросовета = [Прем’єр-міністр
України зустрівся з головою Євроради] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 20.02.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0220/c31519-9547845.html)

***
Президент Європейської ради Дональд Туск виступив українською мовою в
рамках засідання українського парламенту. „Я прибув до вас у 5-ту річницю
драматичних подій на Майдані, у річницю Революції гідності, щоб подякувати всім
українцям та їхнім обранцям, незалежно від партійних розбіжностей. Я приїхав як
президент Європейської ради, але також як поляк – ваш найближчий сусід і
сердечний, доброзичливий друг”, – сказав Дональд Туск на початку виступу. „Можу
повторити перед вами від імені всього Європейського Союзу: ми з вами! Європа
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ніколи не визнає російську анексію Криму і не відмовиться від санкцій, аж поки Росія
не виконає свої зобов’язання”, – повідомив він.
Donald Tusk parafrazuje słowa Jana Pawła II. Chodzi o Ukraińców = [Дональд Туск
перефразував слова Івана Павла II. Це про українців] // Wprost. – Posnan, 2019. – 19.02.
(https://www.wprost.pl/kraj/10192521/donald-tusk-parafrazuje-slowa-jana-pawla-ii-chodzi-oukraincow.html)

***
Голова Європейської ради Дональд Туск виступив в українському парламенті з
нагоди п’ятиріччя кривавих подій на Майдані. Голова Європейської ради говорив
українською мовою. Він підкреслив, що приїхав до Києва, щоб віддати належне
демонстрантам, які загинули на Майдані в ім’я європейських цінностей. Він також
зауважив, що завжди пам’ятає прапори ЄС на Хрещатику під час революції і додав,
що часто каже своїм колегам у Брюсселі: немає безпечної Європи без надійної
України і немає Європи без України.
Michalak, Ada. Donald Tusk: Nie ma Europy bez Ukrainy = [Дональд Туск: немає
Європи без України] / A. Michalak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2019. – 19.02.
(https://www.rp.pl/Polityka/190219263-Donald-Tusk-Nie-ma-Europy-bez-Ukrainy.html)

***
Під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС литовський
міністр Лінас Лінкявічюс закликав Євросоюз збільшити допомогу українським
регіонам Азовського моря, які зазнали впливу Росії. Він вказав, що Росія продовжує
ігнорувати Мінські угоди, здійснює агресію на сході України і в Чорному морі,
блокує вільну навігацію в Азовському морі, застосовує і вводить нові економічні
санкції. „Необхідна дієва, пропорційна і політично відповідальна відповідь ЄС на
російську агресію в Україні”, – додав Лінас Лінкявічюс.
Альянс НАТО должен продолжать миссию обороны и сдерживания = [Альянс
НАТО повинен продовжувати місію оборони і стримування] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
18.02. (https://www.obzor.lt/news/n46882.html)

***
У Брюсселі пройде засідання глав МЗС 28 країн Євросоюзу. Міністри мають
намір обговорити введення нових санкцій проти Росії через ситуацію в Керченській
протоці в листопаді 2018 року. На засіданні будуть також обговорювати ситуацію в
Україні, зокрема майбутні президентські і парламентські вибори, надання допомоги
районам України, які виходять до Азовського моря, а також питання судноплавства
через Керченську протоку.
В ЕС обсудят новые санкции против России = [В ЄС обговорять нові санкції
проти Росії] // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 18.02. (https://www.sb.by/articles/ves-obsudyat-novye-sanktsii-protiv-rossii.html)
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НАТО
Розширюючи присутність своїх кораблів у Чорному морі, НАТО посилає
сигнали Росії і Україні. Наразі Одеса приймає есмінець „Дональд Кук”, який
базується на військовій базі в Іспанії, оснащений сучасною системою ПРО.
Американський ракетний есмінець став частим гостем в Чорному морі, пише DW. В
одеському порту судно відвідав Президент України Петро Порошенко, який зустрівся
на його борту зі спецпредставником США по Україні Куртом Волкером. Петро
Порошенко назвав зустріч символічною, а візит есмінця в Одесу – важливим
сигналом Кремлю про те, що Крим український, і що свобода мореплавства в регіоні
буде забезпечена.
Сигналы России и Украине: что ищут корабли НАТО в Черном море = [Сигнали
Росії і Україні: що шукають кораблі НАТО в Чорному морі] // День за днем. – Таллинн,
2019. – 27.02. (https://rus.postimees.ee/6532802/signaly-rossii-i-ukraine-chto-ishchut-korablinato-v-chernom-more)

OOH
Операція з підтримання миру, санкціонована США, може зіграти вирішальну
роль у припиненні конфлікту на сході України. Генеральний секретар Антоніо
Гутерріш повинен направити місію з оцінки, щоб запропонувати варіанти, про це
заявив Президент України Петро Порошенко. Глава української держави звинуватив
Росію у веденні „неоголошеної війни проти України”, але заявив, що уряд готовий
обговорити багатонаціональну миротворчу операцію, яка „має чітку мету покласти
край російській агресії і відновити суверенітет України”. Він наголосив, що
Генеральній Асамблеї, яка складається з 193 членів, також пора „поставити Росію на
своє місце”, почавши з того, що позбавить Москву вето з боку Ради безпеки, зокрема
з питань, „пов’язаних з російською агресією проти України”.
Lederer, Edith M. Ukraine’s president wants UN options for peace force in east =
[Президент України хоче, щоб ООН розмістила миротворчі сили на сході] / E. Lederer //
The
Washington
Post.
–
Washington,
2019.
–
20.02.
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-president-wants-un-options-for-peaceforce-in-east/2019/02/20/14d6d6a4-3533-11e9-8375e3dcf6b68558_story.html?utm_term=.9f267820cff0)

***
В ООН пройшло спеціальне засідання, темою якого став план гуманітарної
допомоги сходу України на 2019 рік. Помічниця генерального секретаря ООН з
гуманітарних питань Урсула Міллер закликала донорів приєднуватися до фонду, аби
допомогти мешканцям Донбассу.
В ООН створили фонд гуманітарної допомоги Україні // Гомін України. – Toronto,
2019. – 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20123/group/29)
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Ніколас Майєрс, білоруський військовий аналітик вважає, що усі стратегії
Кремля проти революцій на пострадянському просторі виявилися неефективними.
Росія втрачає лояльних автократів, на зразок Віктора Януковича, в Україні.
Щонайменше з 2004 року, коли в Україні пройшла Помаранчева революція, Росія
намагалася боротися проти того, що вона називала „кольоровими революціями”,
однак особливих успіхів у цьому їй не вдалося здобути, навіть застосувавши
військову силу, пише „National Interest”.
Myers, Nicholas. Russia Still Cannot Combat Color Revolutions = [Росія все ще не
може боротися з кольоровими революціями] / N. Myers // The National Interest. –
Washington, 2019. – 20.02. (https://nationalinterest.org/feature/russia-still-cannot-combat-colorrevolutions-44632)

***
Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності збільшити
присутність військових суден Північноатлантичного альянсу в Чорному морі в
зв’язку з „агресивними діями Росії” в акваторії Чорного і Азовського морів і
захопленням українських суден і моряків ВМС України. Також він не виключає
подальші можливі агресивні дії Росії в Чорному морі.
Порошенко заявил о необходимости увеличить присутствие военных кораблей
НАТО в Черном море = [Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність
військових суден НАТО в Чорному морі] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 25.02.
(https://rus.postimees.ee/6531108/poroshenko-zayavil-o-neobhodimosti-uvelichit-prisutstvievoennyh-korabley-nato-v-chernom-more)

***
Генеральна прокуратура України заявила про відкриття кримінального
провадження стосовно семи російських військовослужбовців у зв’язку з захопленням
в Чорному морі 25 листопада минулого року трьох українських військових суден і їх
екіпажів російськими прикордонниками. Серед підозрюваних – командувач військами
російського Південного військового округу генерал-полковник Олександр Дворніков,
командувач Чорноморським флотом віце-адмірал Олександр Моісеєв і п’ять
прикордонників ФСБ. Всіх їх звинувачують у „веденні агресивної війни або
агресивних воєнних дій”. В СБУ заявили, що підозрювані „віддавали і виконували
злочинні накази про напад на українських моряків”.
Украина выдвинула обвинения против российских генерала и адмирала = [Україна
висунула звинувачення проти російських генерала і адмірала] // Эхо Кавказа. – Тбилиси,
2019. – 25.02. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29789532.html)

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україні вдалося поховати
плани російського лідера Володимира Путіна з розчленовування країни і створення
18

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

Новоросії. „Метою Путіна аж ніяк не був Крим або Донбас. Це були важелі впливу,
через які Путін намагався впливати на всю Україну. Ми захистили країну від
знищення, від розтерзання, тому що потім, коли він зрозумів, що Західну Україну не
переконати, він вирішив розколоти Україну по Дніпру. Перше, що ми зробили – ми
поховали проект розтерзання України, ми поховали проект багатовекторності, яким
нас годували довгі 23 роки”, – зазначив Петро Порошенко.
Порошенко рассказал о похороненных планах Кремля = [Порошенко розповів про
поховані
плани
Кремля]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
24.02.
(https://www.obzor.lt/news/n47050.html)

***
Напруженість між Москвою і Києвом ще більше зросла через можливе
розміщення миротворчих сил США на сході України. Після того, як Президент
України Петро Порошенко закликав до проведення багатонаціональної миротворчої
операції під мандатом США на Генеральній Асамблеї, міністр закордонних справ
Росії Сергій Лавров відкинув пропозицію Петра Порошенка, заявивши, що це буде
означати „окупацію Донбасу”. Посередницькі зусилля між європейськими країнами,
Україною та Росією, на думку видання, не привели до значного поліпшення у
припиненні багаторічного проросійського сепаратистського повстання на сході
України.
Row over UN peacekeeping deployment in eastern Ukraine escalates = [Посилюється
суперечка навколо розгортання миротворчих операцій ООН на сході України] // Daily
Sabah. – Istanbul, 2019. – 23.02. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/02/23/row-over-unpeacekeeping-deployment-in-eastern-ukraine-escalates)

***
Нідерландське видання нагадує про виставку, яка нещодавно відкрилася у
Національному військовому музеї у місті Суст. Автентичні експонати й історії
демонструють, наскільки гарячою насправді була холодна війна навіть для
Нідерландів. Тож можлива війна Заходу зі Сходом ніколи не була жартом. На
відкритті виставки міністр оборони Нідерландів Анк Білефельд говорила про загрозу,
яка надходить з Росії сьогодні. Нідерландський міністр нагадала про кібератаки,
російську агресію в морі, про те, як Москва використовувала „зелених чоловічків”.
Als de Russen komen = [Коли прийдуть росіяни] // NRC Handelsblad. – Amsterdam,
2019. – 22.02. (https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/25/als-de-russen-komen-a3655263)

***
Президент України Петро Порошенко у своєму виступі на Генеральній
асамблеї ООН звинуватив Росію у веденні „неоголошеної війни”, заявивши, що уряд
готовий обговорити багатонаціональну миротворчу операцію, яка має „чітку мету –
покласти край російській агресії і відновити суверенітет України”. Петро Порошенко
наголосив, що „це має бути місія із потужним мандатом та широким колом
відповідальності, яка сприятиме поверненню миру на українську землю, а не та, що
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допоможе заморозити конфлікт або закріпити присутність агресора та його
поплічників на Донбасі”.
Ukraine’s President Wants UN Options for Peace Force in East = [Президент України
хоче, щоб ООН обрала миротворчі сили на сході] // The New York Times. – New York, 2019.
– 20.02. (https://www.nytimes.com/aponline/2019/02/20/world/europe/ap-un-united-nationsukraine.html)

***
Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський у рамках українського
ланчу на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що російський президент
Володимир Путін буде і надалі перешкоджати вступу України в НАТО і Євросоюз.
„Путіну потрібна Україна, щоб створити велику Росію. Він розуміє, що Прибалтики
йому не бачити, але за Україну він ще готовий боротися. Тому не варто чекати змін
його політики по відношенню до України”, – підкреслив колишній лідер Польщі.
Экс-президент Польши: „Россия хочет восстановить СССР” = [Екс-президент
Польщі: „Росія хоче відновити СРСР”] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 20.02.
(https://haqqin.az/news/145378)

***
На сторінках „Newsweek” експерти Вільям Кортні й Говард Шатц зауважують,
що Росія ігнорує всі економічні можливості й керується лише нерозумними
політичними емоціями. Вона хоче створити „сферу впливу” біля своїх кордонів і
отримання статусу супердержави на глобальній арені, нав’язуючи свою волю сусідам
і підриваючи вплив Заходу у світі. Але, на думку експертів, дії Кремля часто надто
дорогі або згубні для нього самого. Підтримка війни на сході України й забезпечення
окупованого Криму вилилися в економічні збитки для Росії: прямі й ті, які виникли
через санкції Заходу. Cанкції скоротили зростання ВВП Росії на 6% за останні 4 роки.
А невійськові витрати у цих категоріях обтяжують російську економіку ще на 0,3%
від ВВП кожного року. Пенсійна реформа, яку Кремль провів торік, призвела до
спалаху масових протестів. Деякі росіяни переконані, що це ціна за „зовнішні
авантюри” в Україні й Сирії. Через підняття пенсійного віку довіра суспільства до
Володимира Путіна обвалилася до 33,4%.
Courtney, William. Putin’s Plan to Double Down on Venezuela, Syria and Ukraine Could
Be Sending Russia Into Bankruptcy = [Війна проти України й підтримка Венесуели
можуть привести Росію до банкрутства] / W. Courtney, H. Shatz // Newsweek. – New York,
2019. – 19.02. (https://www.newsweek.com/putins-plan-double-down-venezuela-syria-andukraine-could-be-sending-russia-1328839)

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія вкотре
показала, що ні перед чим не зупиниться, захопивши українські судна в Азовському
морі та українських моряків, якщо на кону стоятимуть її економічні або політичні
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інтереси. Про це написав Павло Клімкін на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. Він
підкреслив, що якщо РФ не зупиниться сама, то її потрібно зупинити.
Климкин: Россия ни перед чем не остановится, если на кону ее интересы =
[Клімкін: Росія ні перед чим не зупиниться, якщо на кону її інтереси] // День за днем. –
Таллинн, 2019. – 18.02. (https://rus.postimees.ee/6525786/klimkin-rossiya-ni-pered-chem-neostanovitsya-esli-na-konu-ee-interesy)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Страховик „Аxa” оголосив, що завершив продаж свого бізнесу канадській
компанії „Fairfax” в Україні, де група була присутня протягом 12 років. Початок
операції, розмір якої не розголошується, був оголошений у жовтні 2018 року.
Канадський фонд відновлює свою майнову діяльність на 50% спільне підприємство з
УкрСіббанком, місцевою дочірньою компанією „BNP Paribas”, а також страхування
життя, заощадження та пенсійну діяльність через дочірню групу „FFHL”. З 2016 року
група „Axa” приступила до великого плану реорганізації, який, серед іншого, повинен
переорієнтувати свою діяльність на близько п’ятнадцяти ринків у шістдесяти країнах,
де вона була активною до цього часу.
Axa boucle la cession de ses activités en Ukraine = [„Axa” завершує продаж своєї
діяльності в Україні] // Le Figaro. – Paris, 2019. – 16.02. (http://www.lefigaro.fr/flash-eco/axaboucle-la-cession-de-ses-activites-en-ukraine-20190214)

***
Лодзька компанія GNOM виграла тендер вартістю 237,3 млн грн. на утримання
доріг у районі Києва в Україні. Тендер був організований українським автомобільним
агентством Укравтодор. Компанія буде займатися, серед іншого, ремонтом покриття,
очищенням доріг та прибиранням снігу. GNOM спеціалізується на комунальних
послугах, особливо в зимовому та літньому обслуговуванні доріг і зелених
насаджень.
Woźniak, Adam. Polacy tańsi od Ukraińców. Polska firma wygrała przetarg = [Поляки
дешевші, ніж українці. Польська компанія виграла тендер] / A. Woźniak // Rzeczpospolita. –
Warsaw, 2019. – 12.02. (https://www.rp.pl/Budownictwo/302129914-Polacy-tansi-od-UkraincowPolska-firma-wygrala-przetarg.html)

***
У 2018 року Азербайджан імпортував з України 20069 тонн пташиного м’яса.
Як повідомляють українські ЗМІ, про це сказав заступник директора українського
Національного наукового центру „Аграрно-економічний інститут” Микола Пугачов.
„Це становить 6,1% від усього експорту м’яса птиці України”, – зазначив він.
Азербайджан импортировал из Украины более 20 тыс тонн птичьего мяса в
прошлом году = [Азербайджан імпортував з України понад 20 тис. тонн пташиного
м’яса в минулому році] // Зеркало. – Баку, 2019. – 16.02. (http://zerkalo.az/azerbajdzhanaimportiroval-iz-ukrainy-bolee-20-tys-tonn-ptichego-myasa-v-proshlom-godu/
21

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
У будинку Сестрицтва Покрови Божої Матері при Українській православній
церкві св. Андрія Первозванного у Савт-Бавнд-Бруку (штат Нью-Джерзі) урочисто
відкрили виставку ікон, намальованих на дошках ящиків від набоїв, які залишися на
полях боїв із російським аґресором на Донбасі. У відкритті взяли участь митрополит
УПЦ США й усієї діаспори Антоній, архієпископ УПЦ США Даниїл, організатори
виставки – Геннадій Друзенко, голова Наглядової ради Першого добровольчого
мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, й Олександр Клименко, художник, автор
ікон. Вони розповіли про історію шпиталю та створення виставки. Під час відкриття
виставки владика Даниїл розповів про безкорисливу допомогу українських медиків
пораненим воїнам
Костенко, Ларіон. Ікони стали символом перемоги над смертю / Л. Костенко //
Міст. – New York, 2019. – 27.02. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/ikony-stalysymvolom-peremohy-nad-smertyu/)

***
У Мадриді, столиці Іспанії, відбувся черговий етап міжнародної акції
„Об’єднані прапором”. Про це повідомляє прес-служба Всеіспанського громадського
об’єднання „Українська патріотична асоціація „Воля”. До підготовки та проведення
акції „Об’єднані прапором” долучилися працівники посольства України в Королівстві
Іспанія. На площі Лесі Українки дипломати вивісили тематичний банер із написом
„Крим – це Україна”. У межах акції звучали патріотичні вірші у виконанні поетеси
Лесі Утриско, а також кримського татарина Руслана Сейдаметова й українки з
Португалії Оксани Максимишин-Корабель, які декламували учні школи „Наше
майбутнє”.
Українці в Іспанії долучилися до міжнародної акції // Міст. – New York, 2019. –
27.02. (http://meest-online.com/diaspora/europe-diaspora/ukrajintsi-v-ispaniji-doluchylysya-domizhnarodnoji-aktsiji/)

***
В Інституті св. Володимира, Торонто, відбулася традиційна конференція
„Члени НТШ в науці”. Вісім доповідей конференції були об’єднані в три сесії: перша
та третя на довільні теми, а друга присвячена Голодоморoві. Відкрила першу сесію
голова НТШ в Канаді д-р Дарія Даревич. Вона привітала всіх присутніх, особливо
доповідачів з-поза Торонто та гостей з України. Виступи викликали багато запитань
від зацікавлених слухачів та часто супроводжувалися жвавою дискусією.
Турчин-Дувірак, Даґмара. Відбулася конференція „Члени НТШ в науці-2018“ / Д.
Турчин-Дувірак // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 22.02. (http://svoboda-news.com/svwp/)

***
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На думку автора статті в американській газеті „The New York Times”,
Президент України Петро Порошенко заручається підтримкою серед українців, які
мешкають за кордоном, адже голоси діаспори мають вирішальне значення для його
перемоги на президентських виборах. У своєму виступі в Організації Об’єднаних
Націй і в зустрічах з українсько-американською діаспорою в Нью-Джерсі Петро
Порошенко висловив вдячність за міжнародну підтримку України.
Hajdari, Una. Poroshenko Builds Support Among Ukrainians Abroad in Visit to U.S. =
[Порошенко заручився підтримкою українців за кордоном в ході візиту в США] / U.
Hajdari
//
The
New
York
Times.
–
New
York,
2019.
–
20.02.
(https://www.nytimes.com/2019/02/20/world/europe/poroshenko-ukraine-un-us.html)

***
Відомий американський бандурист українського походження Юліан Китастий
виступив із концертом перед українською громадою в столиці Австрії. Виступ із
вільним входом пройшов у церкві Святої Великомучениці Варвари у Відні. Бандурист
виконав два канти із старокобзарського матеріалу, заспівав давню козацьку пісню та
зіграв багато експериментальної музики.
Юліан Китастий виступив перед українською громадою Відня // Міст. – New York,
2019. – 20.02. (http://meest-online.com/culture/yulian-kytastyj-vystupyv-pered-ukrajinskoyuhromadoyu-vidnya/)

***
Фундація „BCU Foundation” пишається співпрацею з Канадським Комітетом з
питань культури Криму та з Канадською Асоціацією Кримських Татар над втіленням
спільного проекту – перекладу з української на англійську мову книжки „Півстоліття
опору: кримські татари від вигнання до повернення (1941-1991)” авторства Гульнари
Бекірової, української дослідниці кримського походження, історика, ведучої каналу
ATR. Книга розповідає про депортацію кримських татар у 1944 році та їхню 50-річну
ненасильницьку боротьбу за повернення на батьківщину.
„Півстоліття опору...” і Фундація „Будучність” // Гомін України. – Toronto, 2019.
– 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20118/group/19)

***
Генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко зустрівся з
українською громадою канадської провінції Альберта для обговорення напрямів
взаємодії та інформування про особливості голосування українців за кордоном. Про
це повідомляє прес-служба Генерального консульства України в м. Едмонтон.
Особливу увагу під час зустрічі було приділено підготовці до виборів Президента
України.
Генеральний консул України зустрівся з українською громадою Альберти // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 18.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20108/group/22)
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***
До 90-річчя створення ОУН в Національному музеї історії України у Києві
відкрилася виставка „Зродились ми великої години”‚ яку організували Національний
музей історії України та Фундація ім. Олега Ольжича з участю Музею становлення
української нації. В експозиції можна побачити унікальні експонати, збережені
протягом років у діаспорі‚ які передані у 1990-х роках Фундації ім. О. Ольжича.
Лук’янчук, Георгій. Виставка розповіла про ОУН / Г. Лук’янчук // Свобода. –
Parsippany, NJ, 2019. – 16.02. (http://svoboda-news.com/svwp//)

***
У Канаді з 1973 року Осередок Наукового Товариства ім. Шевченка видає
серію „Західньоканадський збірник”, який тематично охоплює всі грані українського
життя на заході Канади, а також в інших частинах Канади у зв’язках з Україною. Уже
сім томів вийшли друком. Тепер усі томи існують у цифрових копіях і є у вільному
доступі в Інтернеті.
Химка, Іван Павло. Цінне джерело про життя українців у Канаді з’явилося в
Інтернеті / І. П. Химка, А. Недашківська, М. Сорока // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. –
16.02. (http://svoboda-news.com/svwp/%d1%/)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
На думку автора статті, міністра фінансів України Оксани Маркарової, Україна
досягла макроекономічної стабілізації, країна підтримує стабільний темп зростання
ВВП близько 3-4%, зберігаючи жорсткий контроль над грошово-кредитною
політикою, зміцненням валюти та зниженням інфляції. Фінансовий сектор
капіталізується і прозорий, але й прибутковий – вперше за п’ять років. Економічні
реформи в Україні забезпечили безпеку та передбачуваність для інвесторів у той час,
коли ціни на активи залишаються низькими, а високоосвічена та талановита робоча
сила є надзвичайно конкурентоспроможною. Оскільки Україна продовжує
інтегруватися в євроатлантичну безпеку та економічну архітектуру, вона, безумовно,
відкрита для бізесу – зараз і в майбутньому, зауважує автор статті.
Markarova, Oksana. Ukraine Has Reached a Tipping Point = [Україна досягла
переломного моменту] / O. Markarova // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 19.02.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-has-reached-a-tipping-point)

***
Віце-президент Всесвітнього банку по регіону Європи та Центральної Азії
Сиріл Муллєр зазначив, що для Всесвітнього банку залишається важливою взаємодія
з Україною в енергетичній сфері та приватному секторі з акцентом на сільське
господарство і земельну реформу. Крім цього, організація має намір надавати Україні
допомогу в розвитку людського капіталу шляхом поліпшення системи освіти і
охорони здоров’я.
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Всемирный банк назвал приоритеты сотрудничества с Украиной = [Всесвітній
банк визначив пріоритети співпраці з Україною] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
16.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0216/c31519-9546912.html)

***
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман зазначив, що метою
всієї програми МВФ є здатність України обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.
Головними з них у Фонді вважають ринкову ціну на газ, виконання бюджету 2019
року, приватизацію держпідприємств, відкриття ринку землі та виконання Україною
зобов’язань за зовнішніми боргами.
МВФ: Украина должна выполнить обязательства в сфере энергетики = [МВФ:
Україна має виконати зобов’язання в сфері енергетики] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 16.02.
(https://www.obzor.lt/news/n46817.html)

ЕКОНОМІКА
Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що у 2018 році на
тлі збереження традиційних ринків збуту, Україна збільшила експорт товарів і послуг
на 8,6% в порівнянні з 2017 роком, або до 57,1 млрд дол. Головними статтями
експорту України традиційно є продовольчі та сільськогосподарські товари, метали і
вироби з них, продукція машинобудування, транспортні та IT-послуги. Китай в 2018
році зайняв четверте місце за обсягом імпорту українських товарів і послуг,
поступившись лише Євросоюзу.
В 2018 году Украина увеличила экспорт товаров и услуг на 8,6 проц = [У 2018 році
Україна збільшила експорт товарів і послуг на 8,6%] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
25.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0226/c31519-9549742.html)

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що в Україні за 3
роки мінімальна зарплата зросла в 3 рази. Прем’єр-міністр відзначив динаміку
зростання заробітних плат і також розповів, що середня зарплата українця також
помітно збільшилася. Тепер вона перевищила 380 доларів.
Гройсман: B Украине за 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза =
[Гройсман: B Україні за 3 роки мінімальна зарплата зросла в 3 рази] // Новое время. –
Ереван, 2019. – 25.02. (http://novoye-vremya.com/w159725/.../#.XHZGrbieLCM)

***
У країнах Європейського Союзу органічна продукція з кожним роком набирає
все більшої популярності. На цьому тлі в Україні протягом останніх років кількість
виробників органіки також почала збільшуватись. Українська продукція стає
популярною як у межах нашої країни, так і за кордоном.
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Оленюк, Людмила. Органічне виробництво: попит та ціни / Л. Оленюк // Час і
Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.02. (https://www.chasipodii.net/article/22290/)

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що сільське
господарство залишається однією з точок росту економіки країни. Експорт аграрної
продукції забезпечує близько 39% загальної валютної виручки України. Іншим
драйвером національної економіки В. Гройсман назвав металургію, яка поступово
збільшує обсяги продажів не тільки сировини, але і продуктів переробки.
Агросектор остается одной из точек роста экономики Украины = [Агросектор
залишається однією з точок росту економіки України] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 18.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0219/c31519-9547436.html)

***
Україна планує відкрити поромну переправу через Дунай, яка з’єднає між
собою південноукраїнське селище Орлівка з містом Ісакча, розташованим на сході
Румунії. За прогнозами адміністрації морських портів України, переправа „Орлівка –
Ісакча” зможе щодня пропускати близько тисячі вантажівок і 250 легкових
автомобілів. Реалізація проекту допоможе на 100 км скоротити шлях з України в
Румунію, позбавивши від необхідності проїжджати через територію Молдови.
На юге Украины откроют паромную переправу в Румынию = [На півдні України
відкриють поромну переправу в Румунію] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 18.02.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0219/c31519-9547422.html)

***
Міністр фінансів України Оксана Маркарова оцінила, що Україна зможе
наздогнати Польщу через п’ятдесят років, якщо українська економіка
розвиватиметься нинішніми темпами. „Це, очевидно, занадто довго для нас, але у нас
є певні плани і рецепти, як прискорити процес”, – додала міністр у розмові з Radio
Swoboda. „До 2014 року економіка України перебувала в поганому стані, а потім
стикнулася з російською агресією в Криму та окупацією Донбасу. Головним
завданням уряду в цій ситуації було стабілізувати економіку”, – зазначила Оксана
Маркарова.
Mikulski, Jakub. Ukraińska minister finansów: Dogonimy polską gospodarkę za 50 lat =
[Міністр фінансів України: Доженемо польську економіку за 50 років] / J. Mikulski //
Rzeczpospolita. – Warsaw, 2019. – 17.02. (https://www.rp.pl/Polityka/190219447-Ukrainskaminister-finansow-Dogonimy-Polska-gospodarke-za-50-lat.html)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що „Україна повинна залишитися
транзитною державою”. Канцлер наголошує, що „Північний потік – 1” не привів до
того, щоб це зашкодило Україні. Тому, на думку Ангели Меркель, „геополітично
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Європа не має права переривати відносини з Росією. „З одного боку, я, звичайно, на
боці пана Порошенка, з іншого, питання „Північного потоку – 2” залишаються для
мене дуже важливими”, зазначила Ангела Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель – за сохранение Минских договоренностей и
„Северный поток – 2” = [Канцлер Німеччини Ангела Меркель – за збереження Мінських
домовленостей і „Північний потік – 2”] // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 16.02.
(https://www.sb.by/articles/kantsler-merkel-za-sokhranenie-minskikh-dogovorennostey-isevernyy-potok-2.html)

***
Темою обговорення на німецько-російській економічній конференції в Берліні
стало застосування Газової директиви ЄС до „Північного потоку – 2”, яка може на
кілька років затримати його введення в експлуатацію. Петер Альтмайєр, німецький
міністр економіки і енергетики, виступаючи на конференції в Берліні, вказав на
необхідність врахування геостратегічних обставин. „Наша мета полягає в тому, щоб
зберегти український транзит і після введення в експлуатацію „Північного потоку –
2”, – заявив Альтмайер. – Це необхідно в інтересах підтримки безпеки і стабільності в
цьому регіоні Європи”. Як вважає видання, мова, по суті справи йде про те, щоб
створити, точніше, зберегти ситуацію, в якій Росія залишалася б обмеженою у своїх
можливостях чинити тиск на Україну і навмисно загострювати ситуацію в Україні. У
цьому зацікавлена і Єврокомісія. І хоча в Брюсселі відкрито про це не говорять, на
думку видання, саме український транзит є ключем до запуску „Північного потоку –
2” після завершення його будівництва.
Северный поток – 2 построят. Но заработает ли он? = [„Північний потік – 2”
побудують. Але чи запрацює він?] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 25.02.
(https://www.obzor.lt/news/n47051.html)

***
Газопровід „Північний потік – 2”, який сприятиме надходженню російського
газу безпосередньо до Німеччини, опинився під дедалі більшим тиском. Польща,
прибалтійські республіки та Україна посилили критику, а Комісія ЄС торпедувала
проект, оскільки вона вважає залежність Європи від російського природного газу
зростаючою. Європейський парламент, у свою чергу, закликав до замороження
проекту.
Angela Merkels trotzige Selbstbehauptung = [Неприборкане самоствердження Ангели
Меркель]
//
Der
Tagesspiegel.
–
Berlin,
2019.
–
18.02.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland-und-die-usa-angela-merkels-trotzigeselbstbehauptung/24008724.html)

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель стала на захист газопроводу „Північний
потік – 2”. Вона, зокрема зауважила, що постачання газу в Європу не залежить від
того, чи будується російський трубопровід. Канцлер наголосила, що „молекула
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російського газу залишається російською молекулою газу, незалежно від того, чи
приходить вона через Україну, чи йде через Балтійське море”.
Kanzlerin kritisiert US-Politik von Donald Trump = [Канцлер критикує політику
Дональда
Трампа]
//
Der
Tagesspiegel.
–
Berlin,
2019.
–
17.02.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/sicherheitskonferenz-feiert-merkel-kanzlerin-kritisiert-uspolitik-von-donald-trump/24003174.html)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
За наявними даними Державної служби статистики України, в минулому році
Україна придбала ядерне паливо на 523,2 млн грн., що на 1,9% менше 2017 року.
Частка закупівель у російській компанії „ТВЕЛ” склала 71,6% від сукупного обсягу
імпорту. Решта 28,4% припали на шведську „доньку” Westinghouse. Тривалий час
„ТВЕЛ” залишалася монопольним постачальником ядерного палива для всіх
українських АЕС. В останні роки, на тлі погіршення відносин з Росією, Україна
почала диверсифікувати джерела імпорту.
В 2018 году РФ оставалась основным поставщиком ядерного топлива для АЭС
Украины = [У 2018 року РФ залишалася основним постачальником ядерного палива для
АЕС
України]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
21.02.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0222/c31519-9548686.html)

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Професор Джим Сміт з Університету Портсмаута вивчає наслідки
Чорнобильської катастрофи з 1990 року. „Так, зона відчуження заражена. Але якщо
ми помістимо її на глобальну карту радіоактивності, вона буде лише „гарячою
точкою” з невеликим підвищенням показника. Природна радіація навколо нас. Багато
районів зони відчуження мають нижчий показник радіації, ніж деякі місця природної
радіоактивності у світі”, – пояснив британський вчений. „Хоч межі зони відчуження
не змінилися, її ландшафт тепер не впізнати. Там, де людям довелося залишити свої
домівки, тепер домінує природа”, – констатує вчений.
Chernobyl: The end of a three-decade experiment = [Чорнобиль: Кінець експерименту
трьох десятиліть] // BBC. – London, 2019. – 25.02. (https://www.bbc.com/news/scienceenvironment-47227767)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Виступаючи на оперативно-стратегічному зборі керівного складу Збройних сил
України, Петро Порошенко сказав, що українська армія поступово переходить на
стандарти НАТО в озброєнні і реформуванні системи управління. Президент також
зазначив, що за останні роки був сформований ряд нових бойових бригад і військових
частин оперативного, тилового і технічного забезпечення. Одночасно Україна
посилила протиповітряну оборону і почала відновлювати свій ВМФ.
28

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

Армия Украины способна защитить страну = [Армія України здатна захистити
країну]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
26.02.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0227/c31519-9550134.html)

***
Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що
незабаром українській армії будуть передані на озброєння модернізовані зенітноракетні комплекси „Куб” і „Тор”. За його словами, зазначена зброя підвищить
потенціал зенітно-ракетних військ України та її системи протиповітряної оборони.
Украинская армия вскоре получит модернизированные ЗРК „Куб” и „Тор” =
[Українська армія незабаром отримає модернізовані ЗРК „Куб” і „Тор”] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 21.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0222/c315199548670.html)

***
Останнім часом добре розвивається співробітництво України у військовотехнічній сфері з Ізраїлем. Зокрема, був підписаний меморандум про співпрацю між
концерном „Укроборонпром” та ізраїльською компанією з розробки та модернізації
озброєння „Elbit Systems Ltd”. Як сказав міністр оборони України Степан Полторак,
„співпраця з ізраїльською компанією-партнером дозволить нам поліпшити
можливості Збройних сил України”.
Украина перевооружает армию с помощью Израиля = [Україна переозброює армію
за допомогою Ізраїлю] // Зеркало. – Баку, 2019. – 16.02. (http://zerkalo.az/ukrainaperevooruzhaet-armiyu-s-pomoshhyu-izrailya/)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Український суд затримав регіонального чиновника, підозрюваного в скоєнні
атаки кислотою, яка призвела до загибелі антикорупційної активістки Катерини
Гандзюк. Владислав Мангер був поміщений у в’язницю до 3 березня з можливістю
звільнення під заставу в розмірі 2,5 мільйона гривень (81 500 євро). Голова
Херсонської облради Владислав Мангер переслідується в суді за наказ про напад на
Катерину Гандзюк. Відповідно до виписки з офіційного тексту звинувачення,
опублікованого державним обвинувачем, Владислав Мангер відчував „особисту
ворожість” до жертви, яка засуджувала, в тому числі, „незаконну рубку лісу”, що
проводиться „під виглядом підпалу”. Обвинуваченому в організації вбивства
загрожує довічне ув’язнення.
Attaque à l’acide d’une militante en Ukraine: un élu arreté = [Напад з кислотою на
активістку в Україні: чиновника заарештовано] // Le Figaro. – Paris, 2019. – 16.02.
(http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/15/97001-20190215FILWWW00072-ukraine-un-eluarrete-pour-l-attaque-a-l-acide-d-une-militante.php)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
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Німецька газета „Tageszeitung” пише про здійснений в Україні теракт – підпал
офісу „Товариства угорської культури Закарпаття” в Ужгороді. В ході розслідування
українська служба внутрішньої розвідки СБУ вийшла на слід двох польських
неонацистів Адріана М. і Томаша Ш. „Обидва зізналися в скоєнні злочину і назвали в
якості замовника Міхала П.”, – передають журналісти видання. Відділення
варшавської прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю пред’явило
Міхалу П. звинувачення, серед іншого, у зв’язку з фінансуванням і підготовкою
терористичного акту за кордоном, Адріана М. і Томаша Ш., серед іншого,
звинуватили в скоєнні небезпечного підпалу”. Сьогодні справу розслідує і берлінська
прокуратура. Як повідомили у відомстві, є „початкова підозра про підбурювання до
підпалу з обтяжуючими обставинами”.
Jakob, Christian. Brandstifter und Biedermänner = [Палії і чесні люди] / C. Jakob, S.
Orde, C. Schmidt // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 18.02. (https://www.taz.de/ArchivSuche/!5571037&s=russland/)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Минулого року чеські лікарі допомогли 120 тисячам іноземним пацієнтам.
Іноземці довіряють чеським лікарям не тільки стандартні обстеження, а й пластичні
операції і лікування онкологічних захворювань. Популярними напрямами
залишаються хірургія і ортопедія. Близько половини іноземців приїхали на лікування
з країн ЄС, в основному, зі Словаччини, Німеччини та Польщі. Серед громадян
держав, що не входять в ЄС, лідирують українці.
Иностранцы массово едут в Чехию лечиться = [Іноземці масово їдуть до Чехії
лікуватися] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 23.02. (https://www.pragueexpress.cz/society/69908-inostrantsy-massovo-edut-v-chekhiyu-lechitsya)

***
У 2018 році в Україні на кір захворіли майже 55 тисяч осіб, 16 з них померли
від ускладнень. З початку 2019 року на території України від кору померло вісім
чоловік. Такі цифри у своєму щотижневому звіті наводить прес-служба Центру
громадського здоров’я МОЗ України.
Вирус под контролем = [Вірус під контролем] // Советская Белоруссия. – Минск,
2019. – 16.02. (https://www.sb.by/articles/virus-pod-kontrolem.html)

СУСПІЛЬСТВО
Поминальний захід відбувся у меморіальному сквері Бабин Яр. Пам’ять
видатної української поетеси, публіциста, літературного критика та громадської
діячки Олени Теліги прийшли вшанувати близько двох сотень людей – школярі і
пенсіонери, воїни і церковнослужителі, активісти і прості перехожі. Були й учні
Київської спеціалізованої школи №7 імені Олени Теліги, де створено єдиний в світі

30

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

музей пам’яті письменниці. Згадали також про інших членів ОУН, які були
розстріляні нацистами у Бабиному Яру.
У Києві вшанували пам’ять Олени Теліги // Міст. – New York, 2019. – 22.02.
(http://meest-online.com/news/u-kyjevi-vshanuvaly-pamyat-oleny-telihy/)

***
Іспанська влада заборонила реєструвати дітей громадян Іспанії, які народилися
в Україні від сурогатних матерів. Консульство Іспанії в Києві зареєструє тільки 39
вже народжених дітей. Відзначається, що якщо Іспанія не буде реєструвати таких
малюків, то вони можуть залишитися без громадянства, оскільки за законом вони не є
українцями. Влада Іспанії неодноразово вживала заходів проти пар, які шукають
сурогатну матір в Україні. У серпні 2018 року біля 60 сімей протягом десяти тижнів
не могли забрати дітей і виїхати з території України, оскільки їх підозрювали в
торгівлі людьми. Відзначимо, що в Україні не існує обмежень для сурогатного
материнства, крім того, що пара повинна бути гетеросексуальною. Завдяки цьому в
останні роки в Україні даний вид бізнесу бурхливо розвивається.
Álvarez, Pilar. El Gobierno cierra la vía a registrar bebés de vientres de alquiler en Kiev =
[Уряд закриває можливість реєстрації немовлят від суррогатних матерів у Києві] / P.
Álvarez
//
El
País.
–
Madrid,
2019.
–
20.02.
(https://elpais.com/sociedad/2019/02/19/actualidad/1550570978_831692.html)

***
Посольство Іспанії в Україні оголосило, що припинить видавати іспанські
паспорти дітям, народженим від сурогатних матерів, як це було раніше, тобто не буде
приймати тест ДНК батьків. Як підтвердило Міністерство закордонних справ,
розглядатимуться лише невирішені справи, всього їх 39, які не були завершені з
грудня минулого року. З цією метою міністерство направить офіцера дипломатичної
підтримки для полегшення реєстрації неповнолітніх, але потім такого варіанту
передбачатися не буде. Тому невідомо, що буде з дітьми, яких зараз виношують
сурогатні матері, і які залишаться під захистом української влади. „Ми ведемо
переговори з владою України, щоб вирішити, як народжені тепер можуть полетіти до
Іспанії”, – говорять у посольстві.
Zuil M. La embajada en Ucrania cierra el grifo de la gestación y no dará más pasaportes
= [Посольство в Україні закриває можливості для вагітних і не видасть більше
паспортів] / M. Zuil // El Confidencial. – Madrid, 2019. – 19.02.
(https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-19/ucrania-vientres-de-alquiler-gestacionpasaporte_1834958/)

***
Біля десятка іспанських сімей, які чекають на визнання батьківства своїх дітей,
народжених сурогатними матерями в Україні, прийняли з гнівом і безсиллям рішення
про скасування інструкції, за допомогою якої були відкриті двері до реєстрації
неповнолітніх за ДНК-тестом. „Уряд (іспанський) залишв нас безпорадними і
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використовує нас, щоб відправити негативне повідомлення іншим іспанським парам,
які розглядають сурогатне материнство”, – сказала Ана Рейєс Родрігес, яка прибула
до Києва з чоловіком. Саме цей захід прийшов на зміну нормативним актам, які
вимагають попереднього встановлення приналежності дитини, процедуру, яку на
сьогодні сім’ї не вдалося завершити в Україні.
Vicente, Nadjejda. Rabia entre las familias españolas que esperan en Kiev con sus bebés:
„El Gobierno nos está utilizando” = [Злість іспанських сімей, які чекають у Києві своїх
дітей: „Уряд використовує нас”] / N. Vicente // El Mundo. – Madrid, 2019. – 17.02.
(https://www.elmundo.es/espana/2019/02/17/5c6955b9fdddff9f4f8b4623.html)

ІСТОРІЯ
У лютому виповнюється 125 років від дня заснування Українського Народного
Союзу на північно-американському континенті. Саме з цього часу бере свій відлік
історія української громади у США. Тобто з моменту свідомого об’єднання
прибульців з різних українських країв у спільну громадсько-допомогову організацію
задля подвійної мети – задля легшого й успішнішого входження в абсолютно нове для
них‚ абсолютно інакше американське суспільство‚ і водночас – задля збереження
своєї етнічної ідентичности. Відомо‚ що перші шукачі ліпшої долі з Галичини‚
Закарпаття‚ Буковини ступили на американську землю ще наприкінці 1870-х років.
Окремі українці ще раніше, повідомляє видання.
Наша велика історія // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 22.02. (http://svobodanews.com/svwp//)

***
У 1939 р., згідно з пактом Молотова – Ріббентропа, СРСР та нацистська
Німеччина розділили частину Східної Європи, зокрема велику Польщу. У результаті,
західноукраїнські землі, що раніше перебували під польським колоніальним
правлінням, були захоплені російськими більшовиками. Сімдесят п’ять років тому
Сталін та його варшавські союзники запровадили програму етнічної чистки, яка
проголошувала процес „добровільної” репатріації поляків із Західної України, що
входила до складу СРСР, до нової польської держави.
Лозинський, Аскольд. 75 років тому / А. Лозинський // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 21.02. (https://www.chasipodii.net/article/22280/)

***
У лютому 1929 року у Відні завершив роботу Перший конґрес (Великий збір)
українських націоналістів. Одним із головних його підсумків стало створення
Організації українських націоналістів, яку очолив полковник Армії УНР Євген
Коновалець. Про роль ОУН в історії України розповідає Володимир В’ятрович,
директор Українського інституту національної пам’яті.
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Позняк-Хоменко, Наталка. Володимир В’ятрович: „Головний урок ОУН –
боротьба за свободу має бути безкомпромісною” / Н. Позняк-Хоменко // Міст. – New
York, 2019. – 20.02. (http://meest-online.com/history/as-it-was/volodymyr-vyatrovych-holovnyjurok-oun-borotba-za-svobodu-maje-buty-bezkompromisnoyu/)

***
На сторінках видання згадують події лютого 2014 року, які стали
найкривавішими в ході Революції гідності в Україні. Тоді в результаті протистоянь в
центрі Києва загинули 80 активістів і 13 правоохоронців. Нещодавно генпрокурор
України Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування цих злочинів завершено.
Однак самі слідчі й адвокати сімей загиблих це спростовують.
Пять лет после убийств на Майдане: как далеко продвинулось следствие? =
[П’ять років після вбивств на Майдані: як далеко просунулось слідство?] // День за днем.
– Таллинн, 2019. – 20.02. (https://rus.postimees.ee/6527311/pyat-let-posle-ubiystv-na-maydanekak-daleko-prodvinulos-sledstvie)

***
В Історико-меморіальному музеї Степана Бандери (с. Старий Угринів
Калуського району Івано-Франківської області) відбулася Всеукраїнська наукова
конференція „Український національно-визвольний рух у ХХ столітті: проблеми,
досвід, уроки”, присвячена 110-річчю від дня народження Провідника ОУН Степана
Бандери та 90-річчю з часу створення Організації Українських Націоналістів.
Організаторами виступили Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби
імені Степана Бандери та Факультет історії, політології і міжнародних відносин
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
До ювілею Степана Бандери відбулася наукова конференція // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20113/group/20)

***
У роковини Революції гідності у Києві, під час якої відбулися масові розстріли
протестувальників силовиками, автор згадує Небесну Сотню – тих, хто п’ять років
тому поклав своє життя у боротьбі за свободу України. „Небесна Сотня запалила та
надихнула мільйони людей і своєю жертовною смертю знову відкрила двері до
свободи”, – таку думку висловила автор статті.
Соколик, Оксана. Коли ідея вища за життя / О. Соколик // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20109/group/28)

***
Дослідники вважають, що згідно з давньоруськими літописами, колись на
теренах міста Коропа Чернігівської області‚ знаходилося місто Хоробор. Відомо, що в
ХVII ст. тут було 100 дворів, наприкінці того ж століття поселення отримало назву
Короп. Згідно з Деулінським перемир’ям 1618 року Короп був під владою Польщі‚ а
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після народно-визвольної війни 1648-1654 років Короп став сотенним містечком
Ніжинського полку. Іллінський храм – найстаріший у місті‚ розташований в
історичному центрі Коропа. Він є єдиною на Лівобережжі України церквоюфортецею, що збереглася до наших днів.
Толпигін, Олександер. Єдина на Лівобережжі церква-фортеця / О. Толпигін //
Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 16.02. (http://svoboda-news.com/svwp//)

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
„The Economist” пише про фільмі „Гарет Джонс”, який був представлений на

Берлінському кінофестивалі, де розповідається про історію геноциду українців.
Останні оцінки говорять, що під час Голодомору в 1932-1933 роках в Україні померло
4 мільйони людей, що становило на той час 13% від всього населення. Однак у ті
роки мало хто вірив репортажам Джонса. Багато політиків, дипломатів і журналістів
намагалися дискредитувати його, пише „The Economist”.
„Mr. Jones” tells the story of the man who exposed the Ukrainian famine = [„Містер
Джонс” розповідає історію людини, яка викриває український голодомор] // The
Economist. – London, 2019. – 20.02. (https://www.economist.com/prospero/2019/02/20/mr-jonestells-the-story-of-the-man-who-exposed-the-ukrainian-famine)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Наприкінці 2018-го в Україні вперше вручили премію „Для жінок у науці”.
Відповідно до умов її здобуття, три переможниці отримали по 120 тис. грн., які можна
витратити на власний розсуд. Першу премію вибороли: Наталія Щербань, старший
науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л. Писаржевського НАНУ; Олена
Ванєєва, старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ та Марія
Байляк, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного
університету ім. Василя Стефаника. Ця премія була організована, аби відзначити саме
жінок, котрі працюють у галузі природничих, технічних і медичних наук. Саме в тих
галузях, де жінок менше. Організатори премії вирішили у такий спосіб підтримати
жінок, котрі взялися за складнішу науку: хімію, біологію, математику й інженерію.
Дружук, Ірина. Марія Байляк: „Процес старіння можна сповільнити, але не
зупинити” / І. Дружук // Міст. – New York, 2019. – 27.02. (http://meestonline.com/interview/mariya-bajlyak-protses-starinnya-mozhna-spovilnyty-ale-ne-zupynyty/)

***
Громадський мовник України відмовився підписати контракт з виконавцем,
який виграв право представляти свою країну на конкурсі Євробачення. Суперечка
розгорілася відразу після того, як співачка Анна Корсун, яка виступає під сценічним
ім’ям Маruv, виграла національний фінал, щоб стати представником України на
щорічному конкурсі. Кілька українських політиків стверджували, що Маruv не слід
представляти Україну на конкурсі в Тель-Авіві, тому що вона часто виступає в Росії.
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Vasilyeva, Nataliya. Ukraine blocks Eurovision nominee in politically-tinged spat =
[Україна блокує кандидатуру на Євробачення через політичні потрясіння] / N. Vasilyeva //
The
Washington
Post.
–
Washington,
2019.
–
25.02.
(https://www.washingtonpost.com/entertainment/music/ukraines-entry-for-eurovision-underthreat-over-russia-gigs/2019/02/25/e8c3cf88-38fa-11e9-b10bf05a22e75865_story.html?utm_term=.8b694cc74d50)

***
Український інноваційний проект „Smart Oasis” із виготовлення питної води з
повітря працює в парку „Al Mamzar Smart Park” у Дубай. Винахід має назву „Smart
Oasis” і працює на сонячних батареях. Розробники „розумної оази” – конструкторське
бюро IDA, автор – Олексій Приходько. „Це автономні атмосферні генератори.
Загалом система здатна видавати до 200 л рідини щодня. Ще вона створює туман і
поливає рослини 4-метрового „гриба”. Про це повідомляється у відеоролику,
розміщеному на сторінці проекту „Суспільне око” у Facebook.
В Дубаї український винахід в інноваційному парку // Гомін України. – Toronto,
2019. – 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20132/group/5)

***
У Консульстві України в м. Дубаї відбулася зустріч міністра освіти і науки
України Лілії Гриневич з директором української школи в Дубаї Наталією Сердюк.
Пані міністр розповіла про плани щодо підтримки українців, які навчаються за
кордоном, а також подарувала привезені з України підручники.
Лілія Гриневич подарувала підручники українській суботній школі в Дубаї // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20134/group/8)

***
Подружжя випускників Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця Поліна Лішко
та Юрій Кірічок посідають значне місце в сучасній американській науці. Він шукає
секрет довоголіття, вона працює над створенням радикально нового засобу
контрацепції, йдеться у відеосюжеті „Голосу Америки”. Колишні кияни Поліна
Лішко та Юрій Кірічок живуть та працюють у Сан-Франциско. Їх історія розпочалася
в Києві, коли молоді аспіранти Інституту фізіології імені О. О. Богомольця разом
працювали над стінною газетою. Пізніше вони емігрували до США, де змогли
активніше займатися наукою.
Подружжя українських вчених – зірки американської науки // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 19.02. (http://www.homin.ca/news.php/news/20131/group/8)

***
В селі Гірне, Львівської області, на батьківщині великого архітектора та
громадського діяча було відкрито пам’ятник Василю Нагірному. Архітектор
спроєктував понад 200 церков, розсіяних по всій західній Україні, був одним із
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зачинателів кооперативного руху та Січового Стрілецтва, долучився до створення
кільканадцяти українських підприємств і товариств. Пам’ятник виконав відомий
український скульптор Володимир Ропецький.
Філевич, Наталя. Пам’ятник Василю Нагірному постав у його селі / Н. Філевич //
Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 16.02. (http://svoboda-news.com/svwp/%d/)

РЕЛІГІЯ
Румунська православна церква заявляє, що може визнати незалежність
Православної Церкви України, яка була надана православним патріархом
Варфоломієм. Священний Синод також заявив, що українська влада повинна
забезпечити права і свободи румунських громад. Церква наполягає на необхідності
консультації з румунськими православними в Україні, які зацікавлені в збереженні
етнічної та мовної ідентичності.
Romanian Patriarchate may back Ukrainian church = [Румунський Патріархат може
підтримати українську церкву] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 23.02.
(https://www.dailysabah.com/europe/2019/02/23/romanian-patriarchate-may-back-ukrainianchurch)

***
У Ватикані повідомили, що Святіший Отець Франциск благословив
рекомендацію Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) та
призначив Владику Бориса Ґудзяка, єпископа Паризької єпархії св. Володимира
Великого митрополитом і архиєпископом Філадельфійської митрополії УГКЦ в
США. Владика Борис очолює єпархію св. Володимира Великого, що служить вірним
греко-католикам у Франції, Бельгії, Нідерляндах, Люксембурзі та Швайцарії, з січня
2013 року.
Владика Борис Ґудзяк призначений на Митрополита Філядельфійського //
Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 22.02. (http://svoboda-news.com/svwp/)

***
Православна церква Кіпру заявляє, що підтримує право Православної Церкви
Украни на незалежність, яке було надано Вселенським Патріархом
Константинопольським. Архієпископ Кіпру підкреслив право України як незалежної
держави мати свою незалежну автокефальну церкву.
Cyprus Orthodox Church Backs Ukrainian Church’s Independence = [Кіпрська
православна церква підтримує незалежність української церкви] // The New York Times. –
New York, 2019. – 20.02. (https://www.nytimes.com/aponline/2019/02/20/world/europe/ap-eu-relcyprus-ukraine-church.html)

***
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Близько 300 парафій залишив Московський патріархат після визнання
Православної Церкви України. Ця легітимізація Київського патріархату, що поглинає
колишню Автокефальну Церкву і освячується Православною Церквою України,
спричинила глибокий прорив у православному світі і розкол між Константинополем і
Москвою, яка зараз боїться втратити своє українське історичне ядро. На стартовій
лінії Московського патріархату близько 12,5 тис. парафій, а в Києві – близько 5,5 тис.
парафій. Але з початку січня близько 150 парафій змінили вірність, приєднавшись до
юрисдикції України. Очікується, що рух прискориться, адже українська церква на
чолі з митрополитом Епіфанієм, перебуває у новій юридичній формі лише з 31 січня.
Vitkine, Benoit. En Ukraine, après le schisme, les convulsions religieuses = [Україна
після церковного розколу] / B. Vitkine // Le Monde. – Paris, 2019. – 16.02.
(http://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/13/en-ukraine-apres-le-schisme-lesconvulsions-religieuses_5422887_3210.html?xtmc=l_ukraine&xtcr=8)

СПОРТ
Шоста „ракетка” світу українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася
враженнями від виходу до третього кола турніру WTA серії „Premier 5 – Dubai Duty
Free Tennis Championships” – в Дубаї. Еліна Світоліна, зокрема, зазначила, що в Дубаї
її мотивує думка виграти цей турнір утретє поспіль. „Я знала, що Унс – відмінна
тенісистка, яка може провести дуже хороший матч. Але сьогодні у мене не було
належного настрою на матч. Не знаю чому. У мене виникли труднощі, я повільно
входила в гру. Однак думка про те, щоб виграти цей турнір втретє поспіль, мотивує
мене. Коли я поступалася 0: 2, то сказала собі: „Давай, ти тут, щоб творити історію
турніру”, – цитує Еліну Світоліну видання.
Kvitova squeezes into third round = [Квітова пробилася в третій раунд] // The News. –
Karachi, 2019. – 20.02. (https://www.thenews.com.pk/print/434331-kvitova-squeezes-into-thirdround)

***
Завершилися ще сім ігор 1/16 фіналу Ліги Європи. За підсумками матчів
визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу в турнірі. Серед них – і київське
„Динамо”. Команда Азербайджану на наступному етапі може зустрітися з однією з 13
команд. Донецький „Шахтар” вибув з боротьби, програвши 1:4 на виїзді
франкфуртському „Айнтрахту”.
Киевское „Динамо”, „Зенит” и „Краснодар” вышли в 1/8 финала Лиги Европы.
Путь в Баку = [Київське „Динамо”, „Зеніт” і „Краснодар” вийшли в 1/8 фіналу Ліги
Європи. Шлях в Баку] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 20.02. (https://haqqin.az/news/145432)

***
За роки незалежності, змінивши громадянство, за інші країни почали виступати
137 українських спортсменів. Про це у відповідь на запит агентство UNN повідомили
в Міністерстві молоді та спорту України. У 1993-2017 роки найбільше спортсменів
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виїхало до інших країн. Одна з них Азербайджан, який обрали 25 спортсменів з
України.
Названо число украинских спортсменов, принявших гражданство Азербайджана
в годы независимости = [Названо число українських спортсменів, які взяли громадянство
Азербайджану в роки незалежності] // Новое время. – Ереван, 2019. – 20.02.
(http://www.novoye-vremya.com/w159255/.../#.XG1Ac7ieLRs)

***
Чемпіон світу за версією WBA і WBO в легій вазі українець Василь Ломаченко
(12 перемог, 9 з них – нокаутом, 1 пораження) вже почав тренуваання у США. Як
повідомив у своєму Twitter промоутер Едді Хірн, представники українського
чемпіона узгодили всі деталі і підписали контракт на поєдинок за титул WBA з
британським претендентом Ентоні Кролла (34 перемоги, 13 з них – нокаутом, 6
поразок, 3 нічиї). Поєдинок пройде в Лос-Анджелесі на рингу знаменитої арени
„Staples Center”.
Vasyl Lomachenko vs Anthony Crolla: Brit to challenge for world titles in Los Angeles =
[Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: британський виклик на чемпіонаті світу в ЛосАнджелесі]
//
The
Independent.
–
London,
2019.
–
19.02.
(https://www.independent.co.uk/sport/general/boxing/vasyl-lomachenko-crolla-next-fight-datevenue-record-eddie-hearn-a8787681.html)

***
Чернігівський ветеран біатлону, начальник управління спорту міськради
Андрій Дериземля переміг у чоловічому мас-старті „Гонки легенд” у білоруських
Раубичах. Загалом на трасу вийшли одинадцять біатлоністів. Андрій Деризимля на
лежці не допустив жодного промаху, на стійці не влучив один раз, тож долав
п’ятдесят метрів штрафного кола. Чернігівець фінішував першим, обігнавши
норвежця Уле Ейнар Бьорндалена, який на стійці допустив три промахи.
Андрей Дериземля из Украины выиграл масс-старт на „Гонке легенд” = [Андрій
Дериземля з України виграв мас-старт на „Гонці легенд”] // Советская Белоруссия. –
Минск, 2019. – 18.02. (https://www.sb.by/articles/andrey-derizemlya-iz-ukrainy-vyigral-massstart-na-gonke-legend.html)

ІМІДЖ КРАЇНИ
У Брюсселі презентовано черговий „Індекс Східного партнерства”. Поміж
шести країн, на які поширено цю програму політики Європейського Союзу, лідерами
щодо демократичних реформ і євроінтеграції названі Україна і Грузія. Ця програма
запущена Європейським Союзом у 2009 році для шести країн Східної Європи, які
активно співпрацюють з Брюсселем.
Україна лідирує у зближенні з ЄС // Міст. – New York, 2019. – 26.02. (http://meestonline.com/news/ukrajina-lidyruje-u-zblyzhenni-z-es/)
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***
Президент України приїхав в США з робочим візитом, однак під час
перебування на північноамериканському континенті його чекав сюрприз.
„Міжнародний державний діяч” – саме так називається нагорода, яку урочисто
вручили Петру Порошенку. Лідер України заявив, що це дуже несподівано. Він був
зворушений такою високою оцінкою його діяльності, а також зазначив, що вважає це
„визнанням наших спільних зусиль і результатом прогресу”, якого йому вдалося
досягти на своїй батьківщині.
Порошенко получил в США награду „за прогресс” на Украине = [Порошенко
отримав в США нагороду „за прогрес” в Україні] // Новое время. – Ереван, 2019. – 22.02.
(http://www.novoye-vremya.com/w159476/.../#.XG_cILieLRs)

***
Офіційне інтернет-представництво Президента України повідомило, що Петро
Порошенко під час робочого візиту до Сполучених Штатів отримав відзнаку
„Міжнародний державний діяч” Ради з питань світових справ Філадельфії.
Виступаючи на урочистій церемонії вручення, глава нашої держави нагадав про події,
які п’ять років тому змінили долю України.
Зусилля Петра Порошенка відзначено у США // Міст. – New York, 2019. – 21.02.
(http://meest-online.com/news/zusyllya-petra-poroshenka-vidznacheno-u-ssha/)

***
Президенту України Петру Порошенко в ході його робочого візиту до США
вручили нагороду „Міжнародний державний діяч” Ради з питань світових справ
Філадельфії. Петро Порошенко заявив, що глибоко зворушений і отримати нагороду
для нього – велика честь.
Порошенко в США вручили почетную награду „за прогресс” на Украине = [Петру
Порошенку в США вручили почесну нагороду „за прогрес” в Україні] // Известия. – М.,
2019. – 21.02. (https://iz.ru/848357/2019-02-21/poroshenko-v-ssha-vruchili-pochetnuiu-nagraduza-progress-na-ukraine)

ІНФОРМАЦІЯ
Аеропорти Лондона, Будапешта і Таллінна, а також британське видання „The
Guardian” відтепер почали писати назву столиці України Kyiv, а не Kiev,
поінформував Президент України Петро Порошенко. Талліннський аеропорт дійсно
перейшов на написання Kyiv, пояснюється це тим, що система підтримки
інформаційних табло столичної льотної гавані отримує дані міжнародної програми,
яка стала використовувати варіант англомовного написання української столиці через
букву Y, а не I. Ці зміни прокоментувала директор з комунікації Талліннського
аеропорту Марго Хольтс.

39

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 28 лютого 2019 р.

Таллиннский аэропорт перешел на новый вариант написания украинской
столицы = [Талліннський аеропорт перейшов на новий варіант написання української
столиці]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
20.02.
(https://rus.postimees.ee/6527382/tallinnskiy-aeroport-pereshel-na-novyy-variant-napisaniyaukrainskoy-stolicy)

ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ
Турецьке видання пише, що самопроголошена Донецька Народна Республіка
планує провести перепис населення, який, на думку видання, має ознаки
референдуму. Згідно зі звітом, анкети будуть включати питання про те, як конфлікт
на Донбасі вплинув на життя, хто винен у конфлікті, а також питання про майбутнє
самопроголошеної ДНР.
Rebel-held region in eastern Ukraine plans to hold new referendum = [Регіон, що
утримується повстанцями на сході України, планує провести новий референдум] // Daily
Sabah. – Istanbul, 2019. – 16.02. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/02/16/rebel-heldregion-in-eastern-ukraine-plans-to-hold-new-referendum)

Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу на вирок,
контрольованого Росією Судакського міського суду в Криму. У березні минулого
року суд засудив до двох років в’язниці умовно за звинуваченням до публічних
закликів до сепаратизму жителя Феодосії Сулеймана Кадирова. Про реєстрацію
скарги „Радіо Свобода” розповів адвокат Кадирова Олександр Попков. „Ми
направили скаргу до ЄСПЛ ще у вересні минулого року, але вона досить об’ємна,
багато додатків, тому зареєстрували тільки зараз, – розповів Попков, який працює в
міжнародному об’єднанні „Агора”. – Ця скарга важлива не тільки тим, що в ній
йдеться про переслідування за репост і за думку про приналежність Криму Україні.
Ми ще сподіваємося, що Європейський суд оцінить, що Кадирова, всупереч
російським законам, засудили за заклики без цих самих закликів. І ще цікаве питання
про те, що засудили його за репост відео про вигаданий добровільний батальйон,
тобто за чиїсь нібито екстремістські фантазії. Російські суди ці колізії ніяк не
збентежили”.
ЕСПЧ принял жалобу крымского татарина на приговор по делу о призывах к
сепаратизму = [ЄСПЛ прийняв скаргу кримського татарина на вирок у справі про
заклики до сепаратизму] // Эхо Кавказа. – Тбилиси, 2019. – 25.02.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29786705.html)

***
Держсекретар Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Тетяна
Молчан у ході дебатів у Генеральній асамблеї ООН, ініційованих Президентом
України Петром Порошенком, виступила із заявою, що Молдова „не визнає анексію
Криму Росією і підтверджує свою заклопотаність у зв’язку з ескалацією кризи в
Україні і військовими діями в східних регіонах цієї країни, які впливають на безпеку
всього регіону”. Вона підтвердила також готовність Республіки Молдова до
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„подальшої підтримки зусиль України щодо подолання кризи на Донбасі та
відновлення суверенітету і територіальної цілісності країни”.
МИДЕИ вспомнило про Крым = [МЗСЄІ згадало про Крим] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 21.02. (http://www.vedomosti.md/news/midei-vspomnilo-prokrym)

***
Україна запропонувала країнам-учасницям ГУАМ внести в законодавство
норму про кримінальну відповідальність за в’їзд до Криму не з її території. Про це
повідомив прокурор прокуратури Криму. „Пропонуємо міжнародній організації
ГУАМ внести в своє законодавство норму про порушення правил в’їзду і виїзду з
даної території. У нас це вже кримінальний злочин. І тоді, якщо, наприклад,
громадянин Грузії незаконно в’їде в окупований Крим, він скоїть злочин і може бути
притягнутий до відповідальності у себе на батьківщині”, – сказав прокурор в інтерв’ю
українському виданню „theБабель”.
Украина предложила членам ГУАМ ввести уголовное наказание за незаконный
въезд в Крым = [Україна запропонувала членам ГУАМ ввести кримінальне покарання за
незаконний в’їзд до Криму] // Эхо Кавказа. – Тбилиси, 2019. – 21.02.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29783135.html)

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своїй статті констатує
факт того, що наразі виповнюється п’ять років з тих пір, як український Кримський
півострів був захоплений і згодом окупований Росією. Дипломат наголошує, що
Президент Росії Володимир Путін спочатку нахабно заперечував причетність своєї
країни, а потім зізнався, що брехав світу. Кремль провів фіктивний референдум і
встановив маріонетковий уряд. Вперше з 1940-х років європейська країна зважилася
силою захопити територію у сусіда. Сьогодні Крим – це правозахисна чорна діра.
Автор підкреслює, що „окупаційний режим жорстоко переслідує корінне
кримськотатарське населення, яке в умовах українського правління користувалося
значною свободою”, підкреслює автор статті.
Klimkin, Pavlo. Five years have passed, and Russia is still occupying territory in Ukraine
= [Минуло п’ять років, а Росія все ще окупує територію в Україні] / P. Klimkin // The
Washington
Post.
–
Washington,
2019.
–
19.02.
(https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/02/19/five-years-have-passed-russia-is-stilloccupying-territory-ukraine/?utm_term=.c2a3e879367a)

***
У Львівському історичному музеї відбулась презентація науково-популярної
настінної мапи „Український Крим”, яку видав Благодійний фонд „Україна-Русь” у
співпраці з виробничою фірмою „Карти і атласи”. Автори видання у доступній,
конспективній та наочній формах доводять, що територія Кримського півострова
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завжди була заселена українцями та їхніми пращурами, належала Україні, нерозривно
з нею пов’язана і справедливо повинна входити до складу Української держави.
Новоженець, Ростислав. Видали мапу українського Криму / Р. Новоженець //
Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 16.02. (http://svoboda-news.com/svwp//)

Міністерство закордонних справ України оприлюднило дані, про загибель
близько 13 тис. осіб у результаті військового конфлікту на Донбасі. У відомстві
зазначили, що бойові дії також привели до появи близько 1,5 млн внутрішніх
переселенців і масового руйнування Донбасу. Водночас в МЗС підкреслили, що
врегулювання ситуації на сході України має спиратися на повноцінну миротворчу
місію ООН з мандатом, що охоплює всю зону конфлікту.
За пять лет в Донбассе погибли 13 тыс человек, еще 30 тыс были ранены = [За
п’ять років на Донбасі загинули 13 тис. чоловік, ще 30 тис. отримали поранення] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 20.02. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0221/c315199548218.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Даля Грібаускайте під час візиту до Польщі заявила, що Литва запропонує
ввести додаткові санкції для Росії, якщо вона буде продовжувати агресивну політику
щодо України. „Якщо події і далі будуть розвиватися таким чином, що Росія не стане
розмовляти, а буде продовжувати агресивну політику в усій Україні і на
Керченському півострові, то ми запропонуємо додаткові санкції”, – сказала глава
держави журналістам у Любліні.
Литва предложит новые санкции для России, если агрессивная политика
продолжится = [Литва запропонує нові санкції для Росії, якщо агресивна політика
продовжиться] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 24.02. (https://www.obzor.lt/news/n47040.html)

***
Мінекономрозвитку РФ опублікувало дані про країни, які завдали найбільшої
шкоди економіці країни обмежувальними заходами. На даний момент проти РФ
введено 159 обмежувальних заходів на суму, що перевищує 6 млрд дол. Найбільше
число обмежень проти Росії ввели: Євросоюз – 25, Україна – 22, Індія – 16, Білорусь –
13, Туреччина – 12 і США – 9.
РФ рассказала о своих главных обидчиках, Беларусь в списке = [РФ розповіла про
своїх головних кривдників, Білорусь в списку] // Деловые ведомости. – Таллинн, 2019. –
20.02. (http://bdg.by/news/politics/rf-rasskazala-o-svoih-glavnyh-obidchikah-belarus-v-spiske)

***
Відповідно до даних Мінекономіки Росії станом на кінець минулого року, 62
країни застосовували 159 торгових обмежень щодо російської продукції, сума збитків
від яких оцінюється в 6,3 млрд дол. Найбільше обмежень, зауважує автор, було
введено розвиненими країнами – ЄС і США (на 2,42 млрд дол. і 1,17 млрд дол.
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відповідно, а також Україною (на 775 млн дол.) і Туреччиною (на 713 млн дол.). За
кількістю заходів при цьому лідирують ЄС (25), Україна (22), Індія (16) і Білорусь
(13).
Едовина, Татьяна. Сталь и зерно с трудом переходят границу : Мониторинг
торговых ограничений = [Сталь і зерно переходять кордон. Моніторинг торгових
обмежень]
/
Т.
Едовина
//
КоммерсантЪ.
–
М.,
2019.
–
18.02.
(https://www.kommersant.ru/doc/3888317)

***
Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що нові
антиросійські санкції через події в Керченській протоці можуть бути схвалені
Євросоюзом протягом декількох тижнів, якщо ситуація не покращиться. Вона
підкреслила, що нові санкції можуть не схвалити, якщо почнеться „позитивний
розвиток подій”. „На даний момент ми спостерігаємо прямо протилежне... Я
сподіваюся, що країни ЄС будуть єдині в підтримці санкцій як вже існуючих, так і
можливо нових”, – зауважила Федеріка Могеріні.
Могерини назвала сроки принятия новых антироссийских санкций из-за Керчи =
[Федеріка Могеріні назвала терміни прийняття нових антиросійських санкцій через
Керч] // Minval.az. – Баку, 2019. – 18.02. (https://minval.az/news/123864467)

***
Турецьке видання пише, що Європейський Союз вирішив санкціонувати вісім
російських громадян за їхню відповідальність за інциденти в Азовському морі в
листопаді минулого року. Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу
підтримку України, особливо південно-східних регіонів. Головний дипломат блоку
Федеріка Могеріні та державний секретар США Майк Помпео обговорили в Брюсселі
„питання обмежувальних заходів”.
EU to blacklist 8 Russians involved in Sea of Azov standoff = [ЄС занесе в чорний
список 8 росіян, задіяних у протистоянні в Азовському морі] // Daily Sabah. – Istanbul,
2019. – 17.02. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/02/17/eu-to-blacklist-8-russiansinvolved-in-sea-of-azov-standoff)

***
Заступник постійного представника США при ООН Джонатан Коен на
засіданні Ради безпеки ООН заявив, що США збережуть антиросійські санкції до тих
пір, поки Крим не повернеться до складу України. За його словами, США „не
підтримують і ніколи не підтримають” приєднання Криму до Росії.
США назвали условия снятия санкций с России = [США назвали умови зняття
санкцій
з Росії] //
Республика
Армения.
–
Ереван, 2019.
–
16.02.
(https://armenpress.am/rus/news/964101.html)
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ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Китайське видання повідомляє, що Президент України Петро Порошенко
підписав колективне звернення до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша з
проханням посприяти у звільненні українських моряків, які були захоплені РФ у кінці
минулого року. Звернення є ініціативою представників громадськості та діячів
культури України. Свої підписи під документом поставили близько 24,5 тис.
українців. Петро Порошенко запевнив, що Україна продовжить докладати максимум
зусиль для звільнення моряків.
Петр Порошенко подписал коллективное обращение к Генсеку ООН с просьбой
оказать содействие в освобождении украинских моряков = [Петро Порошенко підписав
колективне звернення до Генсека ООН з проханням посприяти у звільненні українських
моряків]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
20.02.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0220/c31519-9547838.html)
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