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ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону „Про
забезпечення функціонування української мови як державної”. За нього віддав свій
голос 261 депутат. Законопроект внесла на розгляд група депутатів на чолі з головою
парламентського Комітету з питань культури і духовності Миколою Княжицьким
минулого року. Це одна із чотирьох ініціатив про мову, між якими в жовтні обирали
члени парламенту і яка має прийти на зміну, так званому, „закону КіваловаКолесніченка”, який в лютому цього року Конституційний суд України визнав
неконституційним. Згідно з даним законом, українська мова є обов’язковою у всіх
сферах життя.
Закон про мову: що саме ухвалила Верховна Рада після палких дебатів // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 05.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20174/group/5)

***
Законопроект про українську мову як державну, парламент України розглядав
у другому читанні в кінці лютого, в атмосфері протистояння прихильників і
супротивників цього документа. Законопроект покликаний захистити права
українських громадян на отримання інформації та послуг державною мовою,
наповнити державний статус української мови реальним змістом та підтримати
українську мову як один з найважливіших чинників української ідентичності,
національної безпеки та державної єдності.
Верховная рада может принять закон о госязыке в конце марта = [Верховна Рада
може прийняти закон про державну мову в кінці березня] // День за днем. – Таллинн,
2019. –
01.03.
(https://rus.postimees.ee/6534640/verhovnaya-rada-mozhet-prinyat-zakon-ogosyazyke-v-konce-marta)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Змагаючись за пост Президента України, Петро Порошенко, як і будь-який
інший кандидат, встиг дати чимало передвиборчих обіцянок. Але лише йому випала
нагода спробувати реалізувати обіцяне впродовж наступних п’яти років. DW
вирішило з’ясувати, наскільки сумлінно Петро Порошенко поставився до
перетворення своїх гасел у життя, взявши за основу для порівняння з реальністю його
передвиборчу програму „Жити по-новому”. Безвіз, підписання угоди про асоціацію з
ЄС та початок децентралізації Петро Порошенко може записати собі як здобуток,
вважає журналіст.
Голубов, Олександр. П’ять років Порошенка. Які передвиборні обіцянки виконав
Президент / О. Голубов // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 14.03. (https://p.dw.com/p/3EoYg)

***
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Росіяни можуть використовувати українські вибори в якості випробувального
полігону для перевірки інноваційних форм втручання, які, в разі успіху, можуть стати
зброєю проти Сполучених Штатів під час президентської кампанії 2020 року.
Hohmann, James. Russia may experiment with new forms of interference in Ukraine’s
elections = [Росія може експериментувати з новими формами втручання в українські
вибори] / J. Hohmann // The Washington Post. – Washington, 2019. – 13.03.
(https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2019/03/13/daily-202russia-may-experiment-with-new-forms-of-interference-in-ukraine-s-elections-expertswarn/5c87d39a1b326b2d177d6060/?utm_term=.c521fd4c2491)

***
Через п’ять років після Євромайдана у виборців є шанс винести вердикт про те,
чого ж досягли українці. Десятки претендентів на пост Президента намагаються
довести, що їм вдасться зберегти здобутки Євромайдану. Перед голосуванням у
першому турі, призначеним на 31 березня, українці роздумують над тим, чого досягла
їхня революція і де вона не дала результатів.
Langley, Andrew. Legacy of Ukraine Revolution Rides on March Election: QuickTake =
[Спадщина української революції на березневих виборах] / A. Langley // The Washington
Post. – Washington, 2019. – 11.03. (https://www.washingtonpost.com/business/legacy-of-ukrainerevolution-rides-on-march-election-quicktake/2019/03/08/fbc9470a-4194-11e9-85ad779ef05fd9d8_story.html?utm_term=.e4c5593e64f7)

***
На виборах Президента України в березні остаточно візьме участь 39
кандидатів, яких і включать в бюлетень для голосування. Відповідне рішення
Центральна виборча комісія України прийняла на засіданні. На день закінчення
реєстрації у лютому в ЦВК було зареєстровано 44 кандидати. Але в останній тиждень
терміну, відведеного для можливої подачі кандидатами заяв про зняття з виборів,
ЦВК скасувала реєстрацію 5 кандидатів за їх власним бажанням.
ЦИК: 39 кандидатов будут бороться за пост президента Украины = [ЦВК: 39
кандидатів боротимуться за пост Президента України] // Экспресс К. – Астана, 2019. –
08.03.
(https://expressk.kz/news/politekonomiya/tsik_39_kandidatov_budut_borotsya_za_post_prezidenta_ukrainy137890?sphrase_id=3519646)

***
Заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Хейл в ході
свого візиту в Україну провів зустрічі з низкою ключових кандидатів на
президентський пост. США зацікавлені в демократичності виборчого процесу в
Україні і „саме український народ повинен робити свої висновки”, наголосив Девід
Хейл на прес-конференції за результатами свого візиту в Україну.
Замгоссекретаря США встречался с ведущими кандидатами в президенты
Украины = [Заступник держсекретаря США зустрічався з провідними кандидатами в
5
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Президенти
України]
//
День
за
днем. –
Таллинн,
2019. –
(https://rus.postimees.ee/6539549/zamgossekretarya-ssha-vstrechalsya-s-vedushchimikandidatami-v-prezidenty-ukrainy)

07.03.

***
Агентство UkraineAlert вивчило зовнішньополітичні погляди кандидатів
президентських виборів в Україні. Зокрема, чинний Президент України Петро
Порошенко розглядає євроатлантичну інтеграцію України як попередню умову для
істотного поліпшення ситуації з безпекою в країні. „Тільки повноцінне членство в
Європейському Союзі і Організації Північноатлантичного договору повністю
забезпечить незалежність нашої держави в Україні та національну безпеку”, – йдеться
в його програмі. Членство в ЄС і НАТО, на думку автора статті, розглядається
чинним Президентом як інструмент забезпечення високого рівня життя, економічного
розвитку, верховенства закону, безпеки країни та ін. В цілому, крім своєї
передвиборної програми, Петро Порошенко активно просував євроатлантичну
інтеграцію України під час свого президентства. Він підписав угоду про асоціацію і
угода про вільну торгівлю з ЄС, встановив безвізовий режим з ЄС, а разом з колегами
в Раді закріпив курс країни на вступ до ЄС і внесення поправок до Конституції.
Romashko, Kostiantyn. Who Is Ready to Lead Ukraine? = [Хто готовий очолити
Україну?] / K. Romashko // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 04.03.
(https://www.org/blogs/ukrainealert/who-is-ready-to-lead-ukraine)

***
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прогнозує, що президентські вибори
в Україні в 2019 році виграє чинний глава держави Петро Порошенко. „Президентом
буде Порошенко. Так, абсолютно”, – заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з
представниками громадськості, білоруських і зарубіжних ЗМІ.
Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах =
[Лукашенко спрогнозував перемогу Порошенка на президентських виборах] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 03.03. (https://armenpress.am/rus/news/966062.html)

***
Голова Міжнародної місії Cвітового Конґресу Українців зі спостереження за
виборами 2019 року в Україні Євген Чолій здійснив робочий візит до Києва з метою
розгортання роботи місії в Україні. У рамках візиту голова Місії СКУ зустрівся з
представниками державних органів влади, насамперед Центральної виборчої комісії
України та Міністерства закордонних справ, а також з представниками громадського
сектора України, зокрема у сфері медія-моніторинґу та комунікацій. На зустрічах
йшлося про хід підготовки до виборів Президента України.
Голова місії СКУ зі спостереження за виборами розгорнув роботу в Києві //
Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 01.03. (http://svoboda-news.com/svwp/%)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
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В звіті „Барометр конфліктів” (Conflict Barometer), оприлюдненому
Гейдельберзьким інститутом досліджень міжнародних конфліктів повідомляється, що
число воєн у світі в 2018 році зменшилося. 16 конфліктів названі в звіті війнами – в
минулому році їх було 20. Число „обмежених воєн” зросла з 16 до 24. За даними
Conflict Barometer, в Європі воєн немає. Як обмежена війна дослідниками
розглядається збройний конфлікт на сході України.
„Барометр конфликтов” (Гейдельберг) насчитал в Сирии четыре войны =
[„Барометр конфліктів” (Гейдельберг) нарахував у Сирії чотири війни] // Эхо Кавказа. –
Тбилиси, 2019. – 01.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29798658.html)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Посол України Юрій Савченко завершує місію в Узбекистані. Відповідний указ
Президента України Петра Порошенка опубліковано на сайті глави держави. Юрій
Савченко прослужив послом України в Узбекистані вісім років. Нове призначення
Юрій Савченко ще не отримав, оскільки, згідно із законодавством України,
перебувати на державній службі можна до досягнення 65 років.
Посол Украины завершает миссию в Узбекистане = [Посол України завершує
місію в Узбекистані] // Новости Узбекистана. – Ташкент, 2019. – 13.03.
(https://www.gazeta.uz/ru/2019/03/13/ambassador/)

***
Міністр закордонних справ Ельмар Мамед’яров прийняв новопризначеного
посла України в Азербайджані Владислава Каневського. Сторони висловили
задоволення нинішнім рівнем відносин між двома країнами і підкреслили важливість
взаємних візитів на високому рівні з точки зору розширення співпраці.
Эльмар Мамедъяров принял нового посла Украины = [Ельмар Мамед’яров прийняв
нового
посла
України]
//
Minval.az. –
Баку,
2019. –
12.03.
(https://minval.az/?s=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD)

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула пропозицію віце-президента
США Майкла Пенса направити німецькі військові судна через Керченську протоку,
щоб продемонструвати Росії жорстку позицію Заходу. Меркель дала зрозуміти, що
вона готова розглянути можливість одноразового проведення таких спільних
маневрів ВМС ФРН і Франції. Однак, в остаточному підсумку, канцлер ФРН
відкинула пропозицію Пенса „показати Путіну, що західні держави не відмовляться
від свого доступу” до Керченської протоки. За даними Bloomberg, Меркель була
стурбована заявами Пенса, який намагався переконати країни ЄС відмовитися від
проекту будівництва газопроводу „Північний потік – 2”.
Меркель отвергла предложение США направить корабли к берегам Крыма =
[Меркель відкинула пропозицію США направити судна до берегів Криму] // Независимая
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Молдова. – Кишинев, 2019. – 08.03. (https://noi.md/ru/v-mire/merkeli-otvergla-predlozheniessha-napraviti-korabli-k-beregam-kryma)

***
З моменту анексії Криму в 2014 році потенціал Росії захопити територію в
своєму ближньому зарубіжжі і перешкодити НАТО посилити жертву агресії став
джерелом тривоги. Наслідки можливостей російської A2/AD викликали найбільше
стурбованості в регіоні Балтійського моря, де підкріплення НАТО в Естонії, Латвії та
Литві можна було зупинити ракетами з російського ексклаву Калінінграда. Але в
результаті аналізу прийшли до висновку, що загроза, яку відчували на Заході через
російські ракети великого радіусу дії з часу початку війни в Україні, була
перебільшена.
Dalsjo, Robert. Moscow’s missile capabilities in the Baltic Sea region are not nearly as
dangerous as they seem. = [Ракетні можливості Москви в регіоні Балтійського моря не
настільки небезпечні, як здається] / R. Dalsjo, M. Jonsson, C. Berglund // Foreign Policy. –
Washington, 2019. – 07.03. (https://foreignpolicy.com/2019/03/07/dont-believe-the-russian-hypea2-ad-missiles-sweden-kaliningrad-baltic-states-annexation-nato/)

***
Віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе заявила, що відносини між Україною та США вийшли на новий
якісний рівень. У Вашингтоні в ході робочого візиту вона зустрілася з в.о. помічника
держсекретаря США з питань Європи та Євразії Майклом Мерфі. В ході бесіди І.
Климпуш-Цинцадзе вказала, що Україна вважає США одним зі своїх головних
стратегічних партнерів і хоче всебічно розширювати співпрацю. За словами І.
Климпуш-Цинцадзе, Україна може бути не тільки бенефіціаром системи колективної
безпеки, але і вносити значний вклад в її зміцнення. Однак для цього США повинні
допомогти Україні приєднатися до Програми посилених можливостей НАТО.
Отношения между Украиной и США вышли на новый уровень – вице-премьер
Украины = [Відносини між Україною та США вийшли на новий рівень – віце-прем’єр
України]
//
Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
07.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0308/c31519-9553778.html)

***
Президент України Петро Порошенко обговорив із заступником держсекретаря
США з політичних питань Девідом Хейлом розвиток двосторонніх відносин. Під час
бесіди Президент України відзначив істотне посилення стратегічного партнерства з
США за останні чотири роки. Дві країни, зокрема значно поглибили співпрацю в
області безпеки і оборони і наростили торгово-економічну взаємодію. П. Порошенко
також висловив подяку за допомогу США у проведенні реформ в Україні та зміцненні
її обороноздатності. Д. Хейл, у свою чергу, відзначив значний прогрес, якого Україні
вдалося досягти за останні роки. Він запевнив у незмінній підтримці України з боку
Вашингтона.
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Президент Украины обсудил с заместителем госсекретаря США двустороннее
сотрудничество = [Президент України обговорив із заступником держсекретаря США
двосторонню
співпрацю]
//
Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
07.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0308/c31519-9553776.html)

***
Після парламентських виборів у Молдові відносини Києва і Кишинева можуть
зіпсуватися, вважає експерт порталу Regional Trends Analytics Крістіан Руссу. Як
передає „ІНФОТАГ”, в своєму дослідженні він зазначив, що Президент України
Петро Порошенко „довго і старанно вибудовував міжнародний антиросійський
фронт, в якому Молдові відводилася далеко не остання роль”. „… Молдова завжди
була готова підтримати свого сусіда в будь-яких антиросійських починаннях, в тому
числі на міжнародному рівні. Однак новий склад молдовської влади для України
може стати неприємним сюрпризом…”, – сказав експерт.
Эксперт: После парламентских выборов в Молдове отношения Киева и Кишинева
могут испортиться = [Експерт: Після парламентських виборів у Молдові відносини
Києва і Кишинева можуть зіпсуватися] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2019. –
06.03.
(http://www.vedomosti.md/news/ekspert-posle-parlamentskih-vyborov-v-moldoveotnosheniya-ki)

***
В Одесі завершилася міжнародна конференція „Одеські дебати. Об’єднана
Україна, регіон Чорного моря і трансатлантичне партнерство”. Конференція була
організована західними партнерами України спільно з міністерством закордонних
справ країни з метою в дискусійному форматі спробувати відшукати рішення щодо
протистояння сучасним загрозам у сфері безпеки Чорноморського регіону. В Одесу
з’їхалися високопоставлені представники Європейського Союзу, США і НАТО.
Одним з учасників був міністр закордонних справ України. В інтерв’ю Радіо Свобода
Павло Клімкін розповів про втручання Росії в ситуацію в країні напередодні
президентських виборів, про відносини України з США та Європейським Союзом, а
також про можливе створення міжнародної моніторингової місії в Чорному морі, яка
б допомагала відстежувати ситуацію в регіоні і протистояти непередбаченим діям
Росії. „Якщо Європа виявиться не в змозі протистояти і реагувати, це буде кінець
Європи. Ні більше ні менше”, – заявив Павло Клімкін.
„Кибератака каждые 40 секунд”. Павел Климкин – об Украине накануне выборов =
[„Кібератака кожні 40 секунд”. Павло Клімкін – про Україну напередодні виборів] // Эхо
Кавказа. – Тбилиси, 2019. – 05.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29805026.html)

***
Посольство В’єтнаму в Україні провело конференцію ключових співробітників
в’єтнамської спільноти по всій Україні. У конференції взяли участь співробітники
посольства В’єтнаму, представники підлеглих комітетів, ключові керівники
організацій в’єтнамців по всій Україні. Виступаючи на конференції, посол В’єтнаму в
Україні Нгуєн Ань Туан зазначив, що в 2018 році в’єтнамська діаспора зробила
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важливий внесок у розвиток відносин між В’єтнамом і Україною. В рамках
конференції було визначено програму, плани і висунуті основні напрями громадської
діяльності і підтримки в’єтнамців, що проживають в Україні, на 2019 рік і наступні
роки.
Вьетнамцы в Украине вносят вклад в развитие отношений между двумя
странами = [В’єтнамці в Україні вносять вклад у розвиток відносин між двома
країнами]
//
Нянзан. –
Ханой,
2019. –
02.03.
(http://ru.nhandan.com.vn/nhipcauhuunghi/nhipcauhuunghi-kieubao/item/)

***
Мюнхенська конференція з безпеки вважається найбільшим і найважливішим
міжнародним безпековим форумом. Вона надає можливість обговорити ситуацію у
світі, яка викликає занепокоєння. Провідні політики згадували нашу країну у своїх
промовах. І не тільки згадували, а й обіцяли підтримку. Найвагомішим став виступ
канцлера Німеччини Анґели Меркель. Говорячи про війну на Донбасі, вона вкотре
засудила дії Росії проти України.
Губаш, Михайло. Україна – „у зоні нестабільності” / М. Губаш // Українське
Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 01.03. (http://ukrslovo.net/svit/91749.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Депутати Європарламенту підтримали резолюцію, що оцінює відносини між
ЄС і Росією. Європарламент більше не вважає РФ стратегічним партнером, але все ж
виступає за діалог з нею. Про це пише Deutsche Welle. Головна причина цього –
порушення Москвою міжнародного права і демократичних принципів, зокрема
„окупація і анексія Криму”, „пряма і опосередкована” участь в збройних конфліктах в
східній частині України, а також те, що Росія продовжує порушувати територіальну
цілісність Грузії і Молдови.
Доклад Сандры Калниете: Европарламент проголосовал за ужесточение подхода
к России = [Доповідь Сандри Калнієте: Європарламент проголосував за більш жорсткий
підход
до
Росії]
//
DELFI. –
Таллінн,
2019. –
12.03.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/doklad-sandry-kalniete-evroparlament-progolosoval-zauzhestochenie-podhoda-k-rossii.d?id=50900463&all=true)

***
Росія більше не є стратегічним партнером Європейського Союзу, і підписана в
1994 році Угода про партнерство та співробітництво потребує перегляду, йдеться в
резолюції Європарламенту, прийнятій на пленарній сесії в Страсбурзі. Головне
неприйняття європейських парламентаріїв викликають „дії Росії щодо України,
починаючи з 2014 року”, повідомляє УКРІНФОРМ.
Европарламент перестал считать Россию стратегическим партнером ЕС =
[Європарламент перестав вважати Росію стратегічним партнером ЄС] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 12.03. (https://armenpress.am/rus/news/967240/)
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***
Результати парламентських виборів у Республіці Молдова показують
відсутність демократичного поліпшення ситуації в країні. Такими є висновки місії з
моніторингу виборів у Молдові, обговорювані в рамках Комісії із зовнішньої
політики Європейського парламенту. Натомість євродепутат Анді Кристя привітав
молдовський уряд з правильним проведенням виборів: „Наші очікування стосуються
реалізації угоди про асоціацію, для цього потрібна тверда проєвропейська більшість”.
Крістя очікує, що проєвропейські партії поставлять загальний інтерес на перше місце,
і задається питанням, чи буде ЄС оператором у відносинах з Кишиневом і Києвом в
контексті майбутніх парламентських виборів в Україні, чи буде ЄС діяти, або зробить
перерву.
Депутаты Европарламента: Общая картина проведения выборов в Молдове – ни
черная, ни белая = [Депутати Європарламенту: Загальна картина проведення виборів у
Молдові – не чорна і не біла] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2019. – 05.03.
(http://www.vedomosti.md/news/deputaty-evroparlamenta-obshaya-kartina-provedeniya-vyborov)

***
Віце-прем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна
Климпуш-Цинцадзе заявила, що Канада вирішила виділити 5 млн канадських доларів
у бюджет Плану дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки. Зазначений план
дій є спільною ініціативою Ради Європи та української влади. Він був затверджений
для впровадження в Україні кращих європейських стандартів у сфері прав людини,
верховенства закону та демократії, а також для надання сприяння в імплементації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Канада надає Україні політичну підтримку,
а також допомогу в підготовці армії і підрозділів МВС. Між двома країнами
запустили зону вільної торгівлі для нарощування взаємного товарообігу.
Канада поможет наполнить бюджет Плана действий СЕ для Украины = [Канада
допоможе наповнити бюджет Плану дій РЄ для України] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 01.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0228/c31519-9550617.html)

НАТО
Північноатлантичний альянс повинен залишатися відкритим, вважає колишній
держсекретар США Мадлен Олбрайт під час урочистостей з нагоди 20-річчя вступу в
НАТО Чехії, Польщі та Угорщини. За її словами, Україні, Грузії та іншим країнам
необхідно надати можливість стати членами альянсу. Але вступити в НАТО ці країни
зможуть тільки тоді, коли будуть до цього готові, підкреслила Мадлен Олбрайт.
Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери [Мадлен Олбрайт закликала
НАТО
не
закривати
двері]
//
DELFI. –
Таллінн,
2019. –
12.03.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/madlen-olbrajt-prizvala-nato-ne-zakryvatdveri.d?id=50899155&all=true)

***
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Танки НАТО підійшли до кордонів молдовської держави. Вперше за багато
років американці вирішили перекинути на Чорноморське узбережжя підрозділи для
ведення сухопутних операцій, ініціювавши навчання військово-морських сил країн
НАТО „Poseidon 19” в Чорному морі. Більш того, танки, бронемашини і вертольоти
планується задіяти в цілому ряді навчань в регіоні. Зокрема, військовослужбовців
першої мотопіхотної дивізії США перекинуть на територію України, де їм належить
взяти участь в навчаннях „Rapid Trident”, „Sea Breeze”, „Riverine”, „Maple Arch” і
кількох українсько-британських маневрах.
Сотни танков НАТО приближаются к Молдове = [Сотні танків НАТО
наближаються до Молдови] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 07.03.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/sotni-tankov-nato-priblizhayutsya-k-moldove)

***
НАТО посилила практичну підтримку України в зв’язку з ситуацією щодо
безпеки в Чорному морі. Про це йдеться в заяві Північноатлантичного альянсу за
підсумками засідання комісії НАТО в Брюсселі. У документі говориться, що в ході
засідання сторони обговорили ситуацію в Криму і НАТО, в черговий раз,
„підтвердила повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України”.
НАТО усилила помощь Киеву из-за ситуации с безопасностью в Черном море =
[НАТО посилила допомогу Києву через ситуацію з безпекою в Чорному морі] // Новое
время. – Ереван, 2019. – 06.03. (http://novoye-vremya.com/w160572/.../#.XIYlBbieLCM)

***
У ході спільних навчань у північній частині Чорного моря український
артилерійський катер і турецькі судна виконали завдання з тактичного маневрування,
протиповітряної оборони, а також провели тренування по зв’язку відповідно до
стандартів НАТО. „Слід зазначити, що під час нинішніх навчань практично
одночасно 67 турецьких бойових одиниць відвідають сорок іноземних портів у
Мармуровому, Егейському та Чорному морях. Зокрема, грузинський Батумі
відвідають фрегат і ракетний катер, у румунську Констанцу увійдуть фрегат і мінний
тральщик, а болгарський порт Варна відвідає фрегат і підводний човен”, – повідомили
у відомстві.
Турция и Украина провели совместные учения = [Туреччина і Україна провели
спільні навчання] // Minval.az. – Баку, 2019. – 06.03. (https://minval.az/news/123868702)

***
Міністерство оборони Грузії повідомило про курс базисної гірської підготовки
на курорті Бакуріані, який проходять військові з Грузії, США, Латвії, Естонії,
Білорусі, Вірменії, Азербайджану та України. Навчання – частина програми НАТО
„Партнерство заради миру”. Курс базисної гірської підготовки розрахований на три
тижні. За цей час військові повинні будуть опанувати навиками спуску зі схилів на
лижах, а також вивчити технічні методи пошуку і евакуації людей, які потрапили під
лавину.
12
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Военные из восьми стран проходят курс горной подготовки в Грузии = [Військові з
восьми країн проходять курс гірської підготовки в Грузії] // Эхо Кавказа. – Тбилиси,
2019. – 02.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29799701.html)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Російські ракети не є настільки потужними, як це може здатися, повідомляє
Шведське агентство досліджень оборони у новому звіті. Досвід Росії в Сирії
підкреслив відстань між очікуваннями спостерігачів щодо російської зброї та
реальними можливостями зброї, пояснюють шведи. Москва хоче, щоб зарубіжні
аналітики вважали, що російська зброя є більш здатною, ніж це є насправді, пояснює
автор. Очевидно, що нинішній шквал оголошень про нову російську Wunderwaffen, а
також інтервенції та демонстрації в Україні та Сирії є частиною масштабної кампанії
стратегічних комунікацій (stratcom). Ця кампанія спрямована як на вітчизняну
аудиторію, так і на близьке та далеке зарубіжжя.
Axe, David. A New Report Claims Russia’s Mighty Missiles Might Not Be So Mighty
After-all : Here’s why. = [Новий звіт стверджує, що могутні ракети Росії можуть бути
не такі й потужні. Ось чому] / D. Axe // The National Interest. – Washington, 2019. – 07.03.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/new-report-claims-russias-mighty-missiles-might-not-beso-mighty-after-all-46392)

***
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених
осіб Вадим Черних заявив, що Росія за допомогою тіньових схем експортує в інші
країни вугілля з Донбасу, який вона просто краде. За його словами, за останній рік з
надр Донбасу було викрадено близько чотирьох мільйонів тонн вугілля. Доходи від їх
реалізації отримали різні люди, „починаючи від низів і закінчуючи верхівкою в
Москві”, вважає він. Черних заявив, що українське вугілля маркують як російське і
поставляють в Туреччину і країни Європи, в тому числі держави Євросоюзу.
Украина раскрыла схему „кражи” Россией донбасского угля для продажи Европе =
[Україна розкрила схему „крадіжки” Росією донбаського вугілля для продажу Європі] //
Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 02.03. (https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/03/02/ukrainaraskryla-shemu-krazhi-rossiey-donbasskogo-uglya-dlya-prodazhi-evrope)

***
Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним
відомством Росії протокол про поділ квот вилову риби в Азовському морі. Голова
українського агентства Ярослав Бєлов зазначив, що документ надає Україні ряд
переваг. Так, він розподіляє квоту вилову бичка в обсязі 9 тис. тонн для України і 6
тис. тонн для Росії.
Украина и Россия договорились о вылове рыбы в Азовском море = [Україна і Росія
домовилися про вилов риби в Азовському морі] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 01.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47223.html)
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ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Громадяни України та Грузії, зможуть їздити в обидві країни за біометричними
внутрішніми паспортами. Вони можуть перебувати на території держав без візи
щорічно протягом 90 днів. Як заявляють в МЗС Грузії, це буде сприяти зміцненню
відносин двох країн і приверне більше туристів з України, що сприятиме
економічному розвитку країни.
С сегодняшнего дня сообщение между Грузией и Украиной возможно с
использованием ID-карт = [Від сьогодні сполучення між Грузією і Україною можливе з
використанням
ID-карт]
//
Эхо
Кавказа. –
Тбилиси,
2019. –
01.03.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29797401.html)

***
Перший радник делегації ЄС в Азербайджані Денис Даніїлідіс вважає, що
угода про спрощення візового режиму між ЄС і Азербайджаном ось уже кілька років
перебуває в силі, створюючи хороший прецедент для нового етапу переговорів щодо
візового питання. Тим часом, у Єврокомісії відзначають, що Азербайджан єдина
країна Східного партнерства, яка не скасувала візи для громадян ЄС. На кожних
переговорах Азербайджан висловлює свою зацікавленість в скасуванні візових
обмежень, проте наполягає на взаємному скасуванні віз, тоді як Грузія, Україна і
Молдова задовго до отримання безвізового режиму для себе скасували візи для
європейців.
Расулзаде, Заур. Лишь Азербайджан не впускает европейцев без виз = [Лише
Азербайджан не впускає європейців без віз] / З. Расулзаде // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 08.03.
(https://haqqin.az/news/146333)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Учасники Революції Гідности ділилися своїми історіями під час вечорареквієму „Герої не вмирають!”, який відбувся в Українському Національному Музеї у
Чикаґо. Організаторами були Генеральне консульство України в Чикаґо, Відділ
Ілиной Українського Конґресового Комітету Америки, Український Національний
Музей. Вечір у музеї розпочався з відкриття виставки Віктора Гурняка, талановитого
фотографа, добровольця батальйону „Айдар”. Він належав до Пласту, був
засновником фотоаґенції „Lufa“, позаштатним фотокореспондентом аґенцій „Reuters“,
„Insider”, УНІАН.
Климчак, Марія. Героїв Революції Гідности вшанували у Чикаґо / М. Климчак //
Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 08.03. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%93%d0%b5% /)

***
У школі українознавства „Рідна школа”, що в м. Пассейк (штат Нью-Джерзі),
діє, створений учнями й учителями, „Малий театр”. У лютому „Театр” розпочав
цікавий конкурс „Славетні українці”, в рамках якого кожен клас підготував
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театралізовану розповідь про когось зі славетних українців, про їхні досягнення та
здобутки. Тему вибрали невипадково, адже велич нашого краю – найперше в людях,
котрі жили в Україні, котрі живуть і залишають після себе велику спадщину,
підкреслює автор.
Ковтун, Надія. „Малий театр” розповідає про славетних українців / Н. Ковтун //
Міст. – New York, 2019. – 08.03. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/malyj-teatrrozpovidaje-pro-slavetnyh-ukrajintsiv/)

***
У залі виставок Бібліотеки Консисторії Української Православної Церкви США
(Ню-Джерзі) відкрили виставку „Рушники козацьких земель України“, яку
підготували Український історично-освітній центр і колекціонери Юрій Міщенко та
Наталя Павленко. Виставку доповнили ікони з постійної колекції Музею ім.
Патріярха Мстислава при Українському історично-освітньому центрі (дар Давида
Добоша). На відкритті промовляли директор центру Наталя Гончаренко, Юрій
Міщенко та Наталя Павленко. У залі представлено 100 рушників ручної роботи з
центральної України – Полтавщини, Черкащини, Чернігівщини, Київщини та
Сумщини.
Хмельковський, Левко. Показали рушники
Л. Хмельковський // Свобода. – Parsippany, NJ,
news.com/svwp/%d0%9f%d0%be%d0%ba%d0% /)

козацьких земель України /
2019. – 08.03. (http://svoboda-

***
В Українському Культурному центрі і Чикаго успішно відбувся перший
безкоштовний семінар для українців, організований Chicago Ethnic Advertising
Agency, який зібрав понад 100 зацікавлених осіб та 12 кваліфікованих фахівців.
Присутні мали можливість отримати консультацію щодо імміграційних законів
Америки, зокрема таких, як подання документів на Грін-карту та громадянство,
возз’єднання родини, політичний та релігійний притулок, отримання дозволу на
роботу та інші імміграційні питання. Присутні могли ставити запитання, цікавитись
змінами до законів та домовлятися про зустріч для вирішення конкретних проблем.
Гладиш, Ірина. Відбувся перший безкоштовний семінар Chicago Ethnic Advertising
Agency для української громади / І. Гладиш // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. –
07.03. – № 10 (https://www.chasipodii.net/article/22384/)

***
Благодійний концерт пам’яті Героїв Небесної Сотні відбувся у Посольстві
України в США. Активісти української громади, американські громадяни, ветерани,
журналісти, дипломати й урядовці прийшли не тільки послухати академічну музику,
але й зібрати кошти для відправки медобладнання в Україну, повідомляє власний
кореспондент Укрінформу.
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Довгопол, Ярослав. Як музика у Вашингтоні збирала кошти на допомогу
українським медикам / Я. Довгопол // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 07.03. –
№ 10 (https://www.chasipodii.net/article/22386/)

***
Українська громада Канади закликає Джастіна Трюдо продовжити мандат
військової тренувальної місії UNIFIER в Україні. Про це йдеться у листі, надісланому
президентом Конгресу українців Канади Олександрою Хичій прем’єр-міністру
Канади Джастіну Трюдо та депутатам парламенту Канади. Операція UNIFIER, яка
проводиться вже четвертий рік поспіль, є дуже успішною. З 2015 року близько 200
канадських
військовослужбовців
навчають
навикам
сучасного
бою
військовослужбовців ЗСУ в рамках тренувальної місії UNIFIER.
Діаспора просить Трюдо продовжити тренувальну місію UNIFIER для України //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 05.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20184/group/19)

***
Світовий Конгрес Українців – неприбуткова організація, міжнародна
координаційна надбудова над українськими громадськими організаціями діаспори.
СКУ створено в 1967 році у Нью-Йорку, нині він об’єднує близько 20 мільйонів
українців у 133 країнах. Головна мета організації полягає в захисті інтересів
закордонного українства. Протягом останніх років СКУ став активним посередником
у просуванні українських інтересів за кордоном. Для цього два роки тому в Брюсселі
відкрито Представництво СКУ зі зв’язків з міжнародними організаціями, яке очолила
Марина Ярошевич.
Власенко, Вікторія. Марина Ярошевич: „Санкції за агресію Росії у Керченській
протоці ЄС запровадить не скоро” / В. Власенко // Українське Слово. – Chicago [Illinois,
USA], 2019. – 01.03. ( http://ukrslovo.net/ukrainian-community/91746.html)

***
За ініціативи Асоціації „Клівленд Майдан“ в п’яту річницю розстрілів на
Майдані, в парафії св. Трійці Православної Церкви України в Норт Роялтон (Огайо),
відбулася панахида та вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні. Панахиду очолив єпископемерит Української Греко-Католицької Церкви Роберт Москаль.
Федорчук, Олександр. Їхній подвиг увійшов в історію / О. Федорчук // Українське
Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 01.03. (http://ukrslovo.net/ukrainiancommunity/91741.html)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Україна здійснила додаткову емісію євробондів з терміном погашення 1
листопада 2028 року і прибутковістю 9,75% на 350 млн доларів. Загальний обсяг
запозичень України на міжнародному ринку капіталу в 2018 році склав 2 млрд
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доларів. За прогнозами Нацбанку, в поточному році країна може розмістити
єврооблігації на аналогічну суму. Ці кошти допоможуть Україні підтримувати
макроекономічну стабільність.
Украина провела допэмиссию 10-летних евробондов на 350 млн долларов =
[Україна провела додемісію 10-річних євробондів на 350 млн доларів] // Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
13.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0314/c315199555985.htm)

***
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий
рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні „В-” зі стабільним
прогнозом. Основними факторами, які дозволили Україні зберегти свій рейтинг, в
агентстві назвали зростаючу макроекономічну стабільність, скорочення держборгу і
отримання фінансової допомоги від МВФ, ЄС і Світового банку. У Fitch також
прогнозують, що в поточному році ВВП України зросте на 2,6% проти 3,2%,
очікуваних за підсумками 2018 року.
Агентство Fitch сохранило рейтинг Украины на уровне „В-” со стабильным
прогнозом = [Агентство Fitch зберегло рейтинг України на рівні „В-” зі стабільним
прогнозом]
//
Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
11.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0312/c31519-9555128.html)

***
Міністерство фінансівУкраїни повідомило про залучення кредиту обсягом 529
млн євро під гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що входить до
групи Світового банку. Позика була дана німецьким Deutsche Bank двома траншами:
перший в розмірі 240 млн євро має термін погашення чотири роки, а другий на суму
289 млн євро – десять років. У Мінфіні відзначили, що цим кредитом Україна
використала другу частину фінансових гарантій СБ загальним обсягом 750 млн
доларів.
Украина привлекла кредит на 529 млн евро под гарантии ВБ = [Україна залучила
кредит на 529 млн євро під гарантії СБ] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 02.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0302/c31519-9551577.html)

ЕКОНОМІКА
Українська мережа SOCAR в 2019 році має намір відкрити до п’яти АЗК і
встановити газові модулі на всіх діючих станціях, де можлива їх експлуатація. Про це
повідомили в SOCAR Energy Ukraine – „доньки” Держнафтокомпанії Азербайджану в
Україні. За інформацією, намічені плани SOCAR Energy Ukraine збираються
реалізувати при наявності сприятливої економічної і політичної ситуації в країні.
SOCAR планирует открыть до пяти АЗК в Украине в этом году = [SOCAR планує
відкрити до п’яти АЗК в Україні в цьому році] // Новое время. – Ереван, 2019. – 12.03.
(http://www.novoye-vremya.com/w161027/.../#.XIjs-7ieLRs)
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***
Виступаючи на енергетичному форумі, прем’єр-міністр України В. Гройсман
зазначив, що забезпечення енергонезалежності України є одним з ключових завдань
уряду. За даними Кабміну, в 2018 році обсяг використання газу непромисловими
споживачами скоротився на 24% проти 2014 року. Крім того, за останні чотири роки в
Україні було введено в експлуатацію 2,2 ГВт нових потужностей, що генерують
теплову енергію з альтернативних видів палива. У ці об’єкти було залучено понад 500
млн євро інвестицій.
Премьер-министр Украины призвал повысить энергоэффективность страны =
[Прем’єр-міністр України закликав підвищити енергоефективність країни] // Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
12.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0313/c315199555561.html)

***
Україна оголосила інтернет-тендери на газові та нафтові родовища України.
Без капіталу та технологій з-за кордону вітчизняний гірничодобувний сектор стоїть на
місці, вважає автор публікації. „Наприкінці лютого уряд оголосив он-лайн тендери на
9 ділянок з ресурсами нафти і газу. Інвестори матимуть 90 днів для подання
пропозицій до міжвідомчої комісії. Загальна площа перерахованих ділянок становить
11,6 тис. км кв. розташованих в нафтових і газових басейнах, які добре досліджені і
задокументовані та мають розвинену транспортну інфраструктуру. Тендери будуть
вирішені в березні” – повідомив виконавчий директор Асоціації видобувних
підприємств України Роман Опімах.
Trusewicz, Iwona. Ukraina nęci inwestorów swoimi złożami = [Україна приваблює
інвесторів своїми покладами] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2019. – 07.03.
(https://www.rp.pl/ENERGIA-Gaz/303079945-Ukraina-neci-inwestorow-swoimi-zlozami.html)

***
Міністерство енергетики України повідомило, що країна „втратила 80%
покладів нафти і газу в Чорному морі, а також значну частину портової
інфраструктури” після російської окупації українського півострова, пише Forbes.
Видання зауважує, що запаси енергоносіїв Чорного моря будуть добуті і оброблені.
Питання лише в тому, хто це зробить. Законним бенефіціаром кримської прибережної
нафти і газу повинен стати український народ. У Кремля ж інший погляд на ситуацію.
За межами чорноморських покладів, на думку автора, Україна не може сподіватися на
розвиток внутрішнього енергетичного сектору без наведення порядку в регуляторній
системі і законодавстві. Також Україні потрібна ефективна стратегія зупинки
повзучої анексії Росії. Україні потрібно якомога швидше навести лад в нафтогазовому
секторі, щоб привабити інвесторів.
Cohen, Ariel. As Russia Closes In On Crimea’s Energy Resources, What Is Next For
Ukraine? = [Як Росія закриває енергоресурси Криму] / A. Cohen // Forbes. – Washington,
2019. –
05.03.
(https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2019/02/28/as-russia-closes-in-oncrimeas-energy-resources-what-is-next-for-ukraine/#6f416fb229cd)
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***
Дочірнє підприємство УП „Білзарубіжторг” може стати єдиним
постачальником білоруського бітуму на український ринок. Про це на семінарі
„Бітум: постачання і технології” в Києві повідомив заступник гендиректора з
комерційних питань ЗАТ „Білоруська нафтова компанія” Сергій Гриб. Представники
БНК обговорили з учасниками українського ринку плани з переведення всіх продажів
білоруських бітумів в Україну через „БЗТ-Україна”. Ця компанія є дочірньою
структурою УП „Білзарубіжторг” і належить Управлінню справами президента
Білорусі.
Структура Управделами президента хочет монополизировать поставки битума
в Украину = [Структура Управління справами президента хоче монополізувати
поставки бітуму в Україну] // Народная Воля. – Мінськ, 2019. – 04.03. (https://www.nvonline.info/2019/03/04/struktura-upravdelami-prezidenta-hochet-monopolizirovat-postavkibituma-v-ukrainu.html)

***
Портова компанія Гамбурга HHLA посилює свою міжнародну присутність і
шукає нові можливості для співпраці за кордоном. В Одесі HHLA значно розширила
свій термінал. У 2001 році HHLA придбала термінал в українському місті Одеса на
Чорному морі. Незважаючи на війну на сході України та анексію Криму Росією в
2014 році, група інвестувала близько 150 млн. доларів.
Preuß, Olaf. HHLA sucht Terminals auch jenseits von Hamburg = [HHLA шукає
термінали за межами Гамбурга] / O. Preuß // Die Welt. – Berlin, 2019. – 01.03.
(https://www.welt.de/regionales/hamburg/article189642977/HHLA-sucht-Terminals-auchjenseits-von-Hamburg.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Група компаній Trans-Oil розширює географію продажів у регіоні MENA
(країни Близького Сходу і Північної Африки). 11-12 березня 2019 року в столиці
Єгипту Каїрі відбувся міжнародний Конгрес Middle East Grains & Oil Congress. Його
організатором є інформаційно-аналітичне агентство „АПК-Інформ”. Група компаній
Trans-Oil виступила генеральним спонсором даного заходу. Президент групи
компаній Trans-Oil Важа Джаш вважає, що місце Конгресу обрано не випадково, адже
Єгипет – це один з основних ринків збуту сільгосппродукції з України, а також для
групи компаній Trans Oil.
Международный Конгресс Middle East Grains&Oil Congress в Каире =
[Міжнародний Конгрес Middle East Grains & Oil Congress в Каїрі] // Независимая
Молдова. – Кишинев, 2019. – 11.03. (https://noi.md/ru/biznes/mezhdunarodnyj-kongressmiddle-east-grains-oil-congress-v-kaire)

***
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Німецькі господарники незабаром очікують уражай спаржі та й полуниці
Однак у фермерів немає причини для радості. Відсутні сезонні працівники. „Якщо це
продовжиться, ми втратимо значну частину площі в довгостроковій перспективі”, –
сказала Ніколь Шпіс з Асоціації державних фермерів Баден-Вюртемберга. Селяни
сподіваються на двосторонні угоди з країнами, що не є членами ЄС такими, як
Україна, щоб отримати звідти працівників. Профспілка IG Bau бачить в цьому „не
хороший розвиток”, адже громадяни, що не є членами ЄС, дуже залежні від свого
роботодавця.
Wenige Helfer: Spargel-und Erdbeerfelder schrumpfen = [Мало хто допомагає: немає
кому збирати спаржу і полуницю] // Die Welt. – Berlin, 2019. – 10.03.
(https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article190050251/Wenige-Helfer-Spargelund-Erdbeerfelder-schrumpfen.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, є всі підстави очікувати,
що у 2019 році експортні поставки агропродукції з України до Євросоюзу
збережуться на рівні показників минулого року. Про це поінформував заступник
директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ)
Микола Пугачов, повідомляє прес-служба ІАЕ. Зазначається, що визначальними
продуктами українського аграрного експорту до Євросоюзу у 2018 році залишилися
зернові культури.
Український експорт сільгосппродукції до ЄС зростає // Міст. – New York, 2019. –
04.03. (http://meest-online.com/news/ukrajinskyj-eksport-silhospproduktsiji-do-es-zrostaje/)

***
Петро Порошенко заявив, що Україна повинна стати світовим лідером в
аграрному секторі. На його думку, передумови для досягнення поставленої мети вже
є. Так, за підсумками 2018 року Україна зібрала рекордний урожай зерна – 70 млн
тонн, увійшовши в десятку найбільших світових виробників і в трійку головних
експортерів цієї сільгоспкультури. П. Порошенко сказав, що для здобуття „повного
лідерства” Україна повинна постачати на зовнішні ринки більше готової продукції.
Украина должна стать мировым аграрным лидером – П. Порошенко = [Україна
повинна стати світовим аграрним лідером – П. Порошенко] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 01.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0301/c31519-9551068.html)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Можна передбачити, що трубопровід, що будується під назвою „Північний
потік – 2” з Росії, принесе не тільки природний газ і тепло до Європейського Союзу і
особливо до Федеративної Республіки Німеччина, але й багато проблем з
Вашингтоном. Крім того, внутрішні суперечки ЄС, недовіра в центрі
Північноатлантичного альянсу та інші незручності. Майбутнє України не можна
відокремити від питання щодо будівництва „Північного потоку – 2”, адже країна
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залежить від зборів, які російські експортери природного газу повинні платити за
транзит своєї речовини через територію України.
Stürmer, Michael. Alles fließt, aber aus Nord Stream 2 kommt nur Ungemach = [Все
тече, але з „Північного потоку – 2” приходить тільки біда] / M. Stürmer // Die Welt. –
Berlin, 2019. – 10.03. (https://www.welt.de/debatte/kommentare/article190066255/Nord-Stream2-Pipeline-voller-Ungemach.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Виконавчий директор групи „Нафтогаз” Юрій Вітренко під час круглого столу,
організованого аналітичним центром EPC в Брюсселі, повідомив, що українська
компанія „Нафтогаз” має намір подати в Єврокомісію скаргу на дії російського
„Газпрому”, що порушують антимонопольне законодавство Євросоюзу. За його
словами, це буде не позов проти „Газпрому” з вимогою компенсації, а скарга до
Єврокомісії з проханням забезпечити конкуренцію в ЄС. Дії „Газпрому” шкодять не
тільки конкуренції в Євросоюзі, а й самому „Нафтогазу”, заявив топ-менеджер,
пояснивши: „Ми купуємо газ у ЄС, і цей газ дорожчий через антиконкурентні дії
„Газпрому”.
Нафтогаз пожалуется в Еврокомиссию на действия Газпрома = [Нафтогаз
поскаржиться в Єврокомісію на дії Газпрому] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 06.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47320.html)

***
Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив в інтерв’ю газеті Luxemburger
Wort, що Москва готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, не
дивлячись на будівництво трубопроводу „Північний потік – 2”, який планується
побудувати в Балтійському морі. „Я особливо підкреслюю це: ми не відмовляємося
від транзиту по існуючих трубопроводах... Ми готові зберегти транзит газу по
українських трубопроводах після 2019 року”, – сказав він. „Звичайно, за певних
умов”, – додав Д. Медведєв.
Soldatkin, Vladimir. Russia Ready to Ship Gas via Ukraine Despite New Pipeline-Report
= [Росія готова постачати газ через Україну, незважаючи на новий звіт по
трубопроводу] / V. Soldatkin // The New York Times. – New York, 2019. – 04.03.
(https://www.nytimes.com/reuters/2019/03/04/business/04reuters-russia-nordstream2-ukrainemedvedev.html)

***
„Північний потік – 2” зробить незатребуваною газотранспортну систему
України, заявив глава „Нафтогазу” Андрій Коболєв в інтерв’ю українському
„П’ятому каналу”. „Ми втратимо весь транзит. Тому що є ще „Турецький потік”, який
з великою ймовірністю побудують і запустять до кінця 2019 року”, – сказав Коболєв.
За його словами, Україна також втратить стримуючий фактор проти російської
агресії, коли „Північний потік – 2” буде введений в експлуатацію. „Цей газопровід
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потрібно аналізувати не з точки зору втрати грошей, а з точки зору військового
ризику”, – підкреслив А. Коболєв.
„Нафтогаз” предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за
„Северного потока – 2” = [„Нафтогаз” попереджає про ризик повної втрати транзиту
газу через „Північний потік – 2”] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 04.03.
(https://rus.postimees.ee/6536599/naftogaz-preduprezhdaet-o-riske-polnoy-poteri-tranzita-gazaiz-za-severnogo-potoka-2)
***
Дія довгострокового контракту між Україною і Росією про транзит газу
завершується, так само як і кінцеві терміни проектів з побудови російських
газопроводів „Північний потік – 2” і „Турецький потік”. Цей подвійний „дедлайн”
Москва, на думку автора статті, намагається використати, щоб створити
максимальний тиск на Україну. Російська сторона хоче, щоб Київ обирав між втратою
всіх доходів від транзиту і російськими умовами щодо використання української ГТС
в якості запасного варіанту, пише Forbes. Москва допускає, що їй не вдасться
завершити скандальний газопровід в Німеччину до кінця року. І щоб уникнути
перебоїв у експорті газу, їй потрібен контракт з Україною, дія якого почнеться з 1
січня 2020-го. Кремль також чітко розуміє, що, швидше за все, з початком
експлуатації нових ГТС доведеться зачекати. Адже суперечки навколо „Північного
потоку – 2” не вщухають. Єврокомісія намагається підпорядкувати законам ЄС
„Турецький потік – 2”, через що виникнуть затримки й проблеми з побудовою його
наземної частини. Крім того, США погрожують санкціями компаніям, які беруть
участь в проекті „Північного потоку – 2”.
Harper, Jo. Ukraine’s Changing Gas Fortunes = [Зміна стану газопроводу в Україні] /
J. Harper
//
Forbes. –
Washington,
2019. –
01.03.
(https://www.forbes.com/sites/joharper/2019/02/25/ukraines-changing-gasfortunes/#6bc4defa11bd)

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Адам Хіггінботам розповідає історію Чорнобильської катастрофи та її жахливі
наслідки. Дослідниця Чорнобильської катастрофи Кейт Браун робить висновок, що
катастрофа 1986 року не була одиничною подією. СРСР проводив ядерні
випробування протягом всієї холодної війни.
Harding, Luke. Midnight in Chernobyl; Manual for Survival – review : Adam
Higginbotham’s thriller-like account of the disaster and Kate Brown’s study of its aftermath
make chilling reading = [Північ у Чорнобилі; Посібник для виживання – огляд. Аналітична
розповідь Адама Хіггінботама про катастрофу і дослідження Кейт Браун про її наслідки
засмучують]
/
L. Harding
//
The
Guardian. –
London,
2019. –
04.03.
(https://www.theguardian.com/books/2019/mar/04/midnight-in-chernobyl-adam-higginbothammanual-for-survival-kate-brown-review)

***
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З 2011 року Чорнобиль притягує авантюрних туристів. Але місцевий ліс
приховує ще один спадок холодної війни з таємничою репутацією, пише автор
американського CNN. Йдеться про радар „Дуга”. З 2013 року туристи почали
досліджувати Чорнобильську зону відчуження, отримавши також змогу наблизитися
до радара у складі організованих груп. Навіть через десятиліття після краху СРСР
історія, яка стоїть за радаром „Дуга”, містить більше запитань, ніж відповідей.
Спорудження „Дуги” почалося в 1972 році, коли радянські вчені шукали спосіб
зменшити загрозу від ракет далекої дії. Вони висунули ідею побудови велетенської
загоризонтної радіолокаційної станції. Через цілком таємний статус радара, всі
документи про нього були або знищені, або заховані в архівах Москви. І такий стан
речей продовжується навіть сьогодні.
Fedykovych, Pavlo. Duga radar: Enormous abandoned antenna hidden in forests near
Chernobyl = [Радар Дуга: величезна покинута антена, захована в лісах під Чорнобилем] /
P. Fedykovych // CNN. – Atlanta, 2019. – 01.03. (https://edition.cnn.com/travel/article/dugaradar-chernobyl-ukraine/index.html)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
У 2020 році Україна може отримати від США 250 млн доларів на посилення
своєї безпеки і оборони. Про це повідомило посольство України в США, посилаючись
на офіційно оприлюднений проект оборонного бюджету США на наступний рік. У
посольстві зазначили, що зазначені кошти будуть призначені для надання підтримки
Збройним силам і національним силам безпеки України. США є найбільшим донором
військово-технічної допомоги для України. З 2014 року Вашингтон витратив на ці
цілі близько 1 млрд доларів.
В 2020 году Украина может получить от США 250 млн долларов военной помощи
= [У 2020 році Україна може отримати від США 250 млн доларів військової допомоги] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 13.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0314/c315199556012.html)

***
Уряд України додав італійського співака Аль Бано в чорний список тих, кому
заборонений в’їзд в країну. В список заборонених осіб в Україні співака включило
Міністерство культури за зверненням СБУ. Спецслужби звинувачують співака в
публічній підтримці анексії Криму.
Ucrania coloca a Al Bano en una lista negra por ser una „amenaza para la seguridad” =
[Україна включила Аль Бано в чорний список] // El Mundo. – Madrid, 2019. – 11.03.
(https://www.elmundo.es/loc/2019/03/11/5c86ba21fdddff91968b466e.html)

***
Автор статті ділиться своїми сумнівами щодо працездатності існуючої в
Білорусі системи територіальної оборони. У європейських країнах у справі
територіальної оборони перевірки стосувалися: Фінляндії під час відбиття агресії
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СРСР, Словенії і Хорватії в боротьбі проти Югославської народної армії на початку
90-х, України у війні на Донбасі.
Поротников, Андрей. Опять про территориальную оборону = [Знову про
територіальну оборону] / А. Поротников // Свободные новости. – Минск, 2019. – 11.03.
(http://www.sn-plus.com/ru/page/politics/9219/)

***
Події 2018 року в Чорному та Азовському морях чітко продемонстрували
актуальність для України питань морської безпеки. Як наслідок керівництво ВМФ
презентувало та опублікувало стратегію розвитку флоту України до 2035 року. З
початком російської агресії військово-політичне керівництво України було змушене
вирішити загальну кризу готовності ЗСУ, а не тільки ВМФ, протягом 2014-2016 років.
Bielieskov, Mykola. Ukraine’s Navy Has Plans for 2035 Involving Russia – and NATO :
The Ukrainian Navy has published its developmental strategy through 2035, here are its
strengths and weaknesses. = [Військово-морський флот України опублікував свою
стратегію розвитку до 2035 року, тут його сильні та слабкі сторони] / M. Bielieskov //
The
National
Interest. –
Washington,
2019. –
10.03.
(https://nationalinterest.org/feature/ukraines-navy-has-plans-2035-involvingrussia%E2%80%94and-nato-46442?page=0%2C1)

***
Білорусь в 2018 році експортувала в Україну пороху і вибухових речовин на
1,989 млн доларів. Це на 19% перевищило рівень минулого року. У великих обсягах
Україна купувала цю продукцію тільки у Німеччині (на 2,066 млн дол.) і у США (на
3,239 млн дол.). Поставки пороху і вибухових речовин з цих країн збільшилися в
порівнянні з 2017 роком відповідно на 60% і 127,5%, – наводить статистику поставок
видання. Ще одними з важливих постачальників вибухових речовин є
східноєвропейські країни: Чехія і Польща, причому Чехія збільшила їх на 45%,
зайнявши четверте місце.
Белоруссия наращивает продажу Украине пороха и взрывчатки = [Білорусь
нарощує продаж Україні пороху та вибухівки] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 06.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47329.html)

***
Президент України Петро Порошенко ініціює реформування держконцерну
„Укроборонпром”, який об’єднує головні підприємства ОПК країни. Президент
доручив голові Ради національної безпеки і оборони Олександру Турчинову
підготувати засідання РНБО, на якому будуть підняті питання перетворення
„Укроборонпрому”, підвищення прозорості діяльності концерну, а також розширення
урядового, парламентського і громадського контролю над оборонним сектором
України.
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Президент Украины намерен реформировать госконцерн „Укроборонпром” =
[Президент України має намір реформувати держконцерн „Укроборонпром”] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 04.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0305/c315199552481.html)

***
В Одесі відбулася Міжнародна конференція з питань безпеки “Одеська
дискусія, асоціація України, Чорноморського регіону та трансатлантичних
партнерів”. За участі відомих політиків та експертів з країн Євросоюзу, США та
Грузії обговорювалися перспективи захисту регіону Чорного моря від
експансіоністських дій Росії.
Чорне море не „калюжа” для маневрів російських ВМС // Міст. – New York, 2019. –
03.03. (http://meest-online.com/news/chorne-more-ne-kalyuzha-dlya-manevriv-rosijskyh-vms/)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Посол США в Україні Марі Йованович закликала українську владу звільнити
керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За її
словами, він втратив довіру в боротьбі з корупцією. „Для того, щоб забезпечити
цілісність антикорупційних установ, керівник САП повинен бути замінений. Жодна
особа, яка була помічена в наданні інструкцій підозрюваним щодо того, як уникнути
звинувачення в корупції, не може мати довіри у веденні тих же самих справ”, –
підкреслила Йованович.
Verbyany, Volodymyr. U.S. Calls On Ukraine to Dismiss Its Anti-Graft Prosecutor =
[США закликають Україну звільнити свого анти-корупційного-прокурора] / V. Verbyany //
Bloomberg. – New-York, 2019. – 06.03. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-06/us-calls-on-ukraine-to-dismiss-its-anti-graft-prosecutor)

***
Американське видання пише, що Президент України Петро Порошенко
запропонував новий закон, спрямований на боротьбу з корупцією після того, як
Конституційний суд відхилив попередній закон про боротьбу з хабарництвом, який
викликав побоювання, що Україна відступає від цього питання. „Сьогодні вранці я
підписав, і тепер я доручаю зареєструвати президентський законопроект, який
враховує зауваження, але зберігає ключову позицію – неминучість кримінального
покарання за незаконне збагачення”, – сказав Петро Порошенко.
Ukraine President Tries to Salvage Corruption Law as Tough Election Looms =
[Президент України намагається врятувати закон про корупцію] // The New York
Times. –
New
York,
2019. –
01.03.
(https://www.nytimes.com/reuters/2019/02/28/world/europe/28reuters-ukraine-electioncorruption.html)

***
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З’являються нові подробиці щодо банківських скандалів у Прибалтиці.
З’ясувалося, що відмивати гроші через рахунки в литовських підрозділах Swedbank
міг колишній Президент України Віктор Янукович. Скандали з відмиванням грошей
спалахнули у всіх трьох країнах Балтії. Литва поки відстає, але і тут до розслідування
відмивання грошей приєдналися Центробанк і Служба розслідування фінансових
злочинів.
Ильяшевич, Алексей. Прибалтика „сдает” свой банковский сектор =
[Прибалтика „здає” свій банківський сектор] / А. Ильяшевич // RuBaltic.Ru. –
Калінінград, 2019. – 01.03. (https://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/01032019pribaltika-sdaet-svoy-bankovskiy-sektor/)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Ізраїльська поліція заявила, що офіцери під прикриттям розкрили
наркоторговельну мережу, яка використовувала популярний додаток для обміну
повідомленнями і мала зв’язки в США, Україні та Німеччині. Торгували через
зашифровану програму обміну повідомленнями Telegram. Ізраїльська поліція
співпрацювала з українськими, американськими та німецькими правоохоронними
органами.
Messaging app dope-dealing ring busted in Israel = [В Ізраїлі закрито додаток для
обміну
повідомленнями]
//
The
News. –
Karachi,
2019. –
13.03.
(https://www.thenews.com.pk/print/443223-messaging-app-dope-dealing-ring-busted-in-israel)

***
В Одесі стався конфлікт, в ході якого невідомий завдав поранення чотирьом
чоловікам, двоє з яких є громадянами Вірменії і Азербайджану, повідомляє Haqqin.az
з посиланням на „Українські національні новини”. За даним фактом розпочато
кримінальне провадження за ст.115 (замах на вбивство) КК України. Правоохоронні
органи проводять оперативно-слідчі заходи у справі.
Конфликт в Одессе: ранены граждане Азербайджана и Армении = [Конфлікт в
Одесі: поранені громадяни Азербайджану і Вірменії] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 09.03.
(https://haqqin.az/news/146354)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
У 2018 році в Європі було зареєстровано більше випадків кору, ніж у будь-який
час за останні 20 років. Найбільші спалахи європейськог кору знаходяться в Україні
та країнах, що раніше входили до складу Варшавського договору, включаючи
Румунію та Чехію. За даними ЮНІСЕФ, українська епідемія спричинена
помилковими твердженнями про небезпеку вакцин і дезінформацією російських
тролів, яка зіграла важливу роль у країні.
Garrett, Laurie. The World’s Many Measles Conspiracies Are All the Same : The deadly
disease is spreading rapidly around the globe, fueled by a cratering of social trust. = [Всесвітні
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закони щодо боротьби з захворюванням на кір однакові. Смертельна хвороба швидко
поширюється по всьому світу] / L. Garrett // Foreign Policy. – Washington, 2019. – 06.03.
(https://foreignpolicy.com/2019/03/06/the-worlds-many-measles-conspiracies-are-all-the-same/)

***
Латвійську медицину врятують жителі України і Білорусі, пише латвійська
газета. Далі тримати кордон на замку і не пускати в країну іноземних працівників уже
не вдасться. Ситуація з медичними фахівцями в країні стає критичною, пише автор
статті. В латвійській системі охорони здоров’я відчувається гостра нестача персоналу
– особливо середнього медичного.
Элкин, Абик. Латвийские больницы ждут украинских медсестер. И белорусских
тоже = [Латвійські лікарні чекають українських медсестер. І білоруських теж] /
А. Элкин // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 05.03. (https://bb.lv/statja/nashalatvija/2019/03/05/ukrainskuyu-sestru-vyzyvali)

***
Незважаючи на збільшення зарплат, проблема з медичним персоналом в Латвії
все ще залишається. Її можна вирішити за рахунок працівників з України та Білорусі,
вважає керівник Латвійського товариства лікарів Ілзе Айзсілнієце. Своєю думкою
вона поділилася на телеканалі LNT.
Общество врачей хочет восполнить дефицит кадров украинцами и белорусами =
[Товариство лікарів хоче заповнити дефіцит кадрів українцями і білорусами] // DELFI. –
Таллінн,
2019. –
04.03.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/obschestvo-vrachej-hochetvospolnit-deficit-kadrov-ukraincami-i-belorusami.d?id=50877185)

***
Керівник Латвійського товариства лікарів Ілзе Айзсілнієце повідомила
телеканалу LNT, що незважаючи на підвищення зарплат, в Латвії, як і раніше дуже не
вистачає медперсоналу, наприклад, медсестер у великих лікарнях і працівників
медичних бригад. Вона вважає, що проблему можна вирішити, залучаючи медиків з
України та Білорусі, які, швидко освоївши основи державної мови, могли б почати
працювати в Латвії.
Эксперт: недостающий медперсонал можно привлечь из Украины и Белоруссии =
[Експерт: відсутній медперсонал можна залучити з України та Білорусі] // Вести. –
Рига, 2019. – 04.03. (http://telegraf.bb.lv/vse-novosti/item/9168548-ekspert-nedostayushchijmedpersonal-mozhno-privlech-iz-ukrainy-i-belorussii)

***
Під час зустрічі зі священиками у західному місті Львові, консультант дитячого
агентства ООН Unicef педіатр Катерина Булавінова виступила з проханням до
духовенства України. Звертаючись до десятка священиків у львівській семінарії,
Булавінова закликала їх показати приклад, прищеплюючи себе і своїх дітей від кору.
27

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 березня 2019 р.

45-мільйонна країна зафіксувала понад 35 000 випадків кору у 2018 році, а ще 24 000
осіб були інфіковані в перші два місяці 2019 року.
Measles hit Ukraine = [Кір вдарив по Україні] // The News. – Karachi, 2019. – 02.03.
(https://www.thenews.com.pk/print/438565-measles-hit-ukraine)

***
Випадки дитячого кору зростають до шокуючих рівнів у всьому світі.
Збільшення було відзначено не тільки в країнах, які постраждали від серйозних
конфліктів, де доступ до вакцинації був порушений, але й у країнах, які пережили
збільшення вакцинальної нерішучості через дезінформацію, яку поширювали антивакцинаційні захисники. Серед 10 країн, які найбільше постраждали Україна,
Філіппіни та Бразилія.
Beaumont, Peter. Shock rise in global measles outbreaks ’disastrous’ for children, UN
warns : Unicef calls for improved vaccination as study shows Ukraine, Brazil and the Philippines
among 10 worst affected countries = [Посилення спалахів кору у всьому світі
„катастрофічне” для дітей, попереджає ООН. ЮНІСЕФ закликає до поліпшення
вакцинації, оскільки дослідження показують, що Україна, Бразилія та Філіппіни є серед
10 країн, де кір найбільше поширився] / P. Beaumont // The Guardian. – London, 2019. –
01.03.
(https://www.theguardian.com/global-development/2019/mar/01/shock-rise-in-globalmeasles-outbreaks-disastrous-for-children-un-warns-unicef-study-ukraine-brazil-philippines)

***
У 2018 році майже 100 країн зареєстрували зростання випадків кору. Дитячий
фонд ООН ЮНІСЕФ занепокоєний тим, що прогрес, досягнутий у минулому проти
цієї смертельної хвороби, тепер зведений нанівець. В Україні зростання хвороби було
найвищим. За інформацією, за 2018 рік 35,1 тис. осіб захворіли на кір. ЮНІСЕФ
підтримав постраждалі країни за допомогою вакцинаційних кампаній.
Masernfälle steigen weltweit an – „Das ist ein Weckruf” = [У світі випадки кору
зростають – „Це дзвінок для пробудження”] // Die Welt. – Berlin, 2019. – 01.03.
(https://www.welt.de/wissenschaft/article189610093/Unicef-Masernfaelle-steigen-weltweit-anDas-ist-ein-Weckruf.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Дитячий фонд ООН попереджає про халатність в боротьбі проти кору.
Розповсюдження хвороби зростає, особливо в Україні, Бразилії та на Філіппінах.
Україна зареєструвала в 2018 році 35,120 випадків – майже на 30 тисяч більше, ніж в
2017 році.
Nachlässigkeit beim Impfen Unicef sieht alarmierenden Anstieg von Masernfällen = [У
недбалості щодо вакцинування Unicef бачить тривогу зростання захворюваності на кір]
// Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 01.03. (https://www.tagesspiegel.de/wissen/nachlaessigkeitbeim-impfen-unicef-sieht-alarmierenden-anstieg-von-masernfaellen/24054276.html)
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Польські компанії хочуть ще збільшити кількість найманих українців, пише в
своїй статті Шимон Кравец. Поляки хочуть запропонувати уроки польської мови на
роботі, місця в дитячих садах для українських дітей. Польські підприємці конкурують
в ідеях про те, як залучити українців до себе. Микола Плацек, один з найбагатших
поляків, створив спеціальну команду координаторів-перекладачів у своїй компанії.
Координатор-перекладач допоможе українському працівнику отримати дозвіл на
роботу, домовитися про житло, призначити медичний прийом, подати документи в
дитячий садок. Для Плацека кожен співробітник є довгостроковою інвестицією,
зауважує автор.
Krawiec, Szymon. Wielkie kuszenie Ukraińców = [Велика спокуса для українців] /
S. Krawiec // Wprost. – Posnan, 2019. – 03.03. (https://www.wprost.pl/tygodnik/10195604/wielkiekuszenie-ukraincow.html)

СУСПІЛЬСТВО
Автор розповідає про людину, спецназівця, який на війні втратив ліву руку та
відморозив обидві ноги, та завдяки своїй залізній волі продовжує жити. Вадим
Довгорук є співзасновником та учасником Всеукраїнських змагань з кросфіту серед
ветеранів АТО „Сила нації”. Він отримав неофіційну, але дуже почесну нагороду –
„Народний герой України”. У 2015 році саме йому присвятив свою пісню „Мить”
лідер гурту „Океан Ельзи” Святослав Вакарчук. Вадим став одним з 18-ти героїв
благодійного проекту журналу Viva! та ТСН „Viva! Переможці”. А не так давно – у
кінці січня 2019 року Вадим повернувся на службу до 3-го окремого полку
спецпризначення ім. Князя Святослава Хороброго.
Жирохов, Михайло. Всупереч долі. Історія учасника боїв під Дебальцевим Вадима
Довгорука / М. Жирохов // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 01.03.
(http://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/91716.html)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
В річці Дністер відбулося різке падіння рівня води, попереджають екологи
країни. Вони стурбовані масштабами цього явища і кажуть, що однією з причин є
будівництво гідроелектростанцій на українському сегменті. Згідно з дослідженнями
експертів, зниження рівня води в Дністрі, крім багатьох екологічних ризиків, несе в
собі реальну небезпеку того, що близько 10 мільйонів чоловік з Молдови, Румунії та
України залишаться без питної води.
Экологи бьют тревогу: уровень воды в реке Днестр снижается с каждым днем =
[Екологи б’ють на сполох: рівень води в річці Дністер знижується з кожним днем] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 05.03. (https://noi.md/ru/obshhestvo/jekologi-biyuttrevogu-uroveni-vody-v-reke-dnestr-snizhaetsya-s-kazhdym-dnem)
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ІСТОРІЯ
Десятки українців, представники об’єднання українців у Польщі та польські
інтелектуали у селі Сагринь Люблінського воєводства (Польща) зібрались, щоб
вшанувати жертв трагедії у цій місцевості, яка сталась 75 років тому. Тоді українців,
які проживали у Сагрині і навколишніх селах спіткала страшна трагедія. Внаслідок
спланованої людиновбивчої акції підрозділи польського підпілля з Армії Крайової і
„Батальйонів хлопських” винищили кілька сотень невинних людей, у тому числі
беззахисних жінок і дітей, перетворивши у згарище це мальовниче село. Як
повідомляє Радіо Свобода, посол України в Польщі Андрій Дещиця зачитав
звернення Президента України Петра Порошенка до учасників заходу. У документі
український Президент наголосив, що Україна і Польща не повинні ділити жертви на
„свої” і „чужі” та „мірятись” їхньою чисельністю.
Україна і Польща не повинні ділити жертви на „свої” і „чужі” // Міст. – New
York, 2019. – 11.03. (http://meest-online.com/news/ukrajina-i-polscha-ne-povynni-dilyty-zhertvyna-svoji-i-chuzhi/)

***
Достеменно не відомо, скільки всього робіт за своє життя створила незвичайна
Марія Примаченко, адже вона була щедрою на свій талант і любила просто
роздаровувати малюнки-листівки зі щирими побажаннями людям на добру згадку.
Зараз берегинею творчої спадщини своєї прабабусі стала Анастасія Примаченко, вона
заснувала та очолила благодійний фонд „Творча спадщина родини Марії
Примаченко”.
Базів, Любов. Анастасія Примаченко: „Марія Примаченко ніколи не бачила тих
„звірів” і не хотіла йти до зоопарку” / Л. Базів // Міст. – New York, 2019. – 08.03.
(http://meest-online.com/interview/anastasiya-prymachenko-mariya-prymachenko-nikoly-nebachyla-tyh-zviriv-i-ne-hotila-jty-do-zooparku/)

***
Автор статті розповідає про Варвару Рєпніну та Тараса Шевченко. Кобзар
неодноразово згадував незабутнє спілкування з княжною Варварою Рєпніною,
присвятивши їй поему та рядки інших творів. Усе життя вони листувалися і
залишалися друзями. В. Рєпніна прожила велике і довге життя. Написала про Т.
Шевченка свої спогади. Бачила, як рік у рік зростала його національна слава. Вона
залишилася у нашій пам’яті як віддана муза геніяльного поета.
Бугрим, Валентин. Княжна покохала поета / В. Бугрим // Свобода. – Parsippany,
NJ, 2019. – 08.03. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9a%d0%bd%0/)

***
Чужинці, які приїжджали на Майдан у дні Революції Гідности‚ також відчували
дух, який панував на Хрещатику. Саме про Революцію Гідности та сприйняття її
европейцями автор статті говорила з італійським фотографом Якобом Бальзані. Автор
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пропонує познайомитися з щоденником фотографа, записи якого зроблені в часи
Євромайдану в Україін.
Горяйновач, Олеся. Щоденник італійського учасника Революції Гідности /
О. Горяйновач // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 08.03. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%a9%d0%be%/)

***
Українська Вільна Академія Наук (УВАН) у США вшанувала 110-ліття з дня
народження всесвітньо відомого українського філолога, мовознавця, громадського і
культурного діяча Юрія Шевельова (Шереха). Президент УВАН Альберт Кіпа
нагадав присутнім про високий науковий авторитет мовознавця і літературознавця Ю.
Шевельова у середовищі видатних вчених ХХ ст. Завдяки Ю. Шевельову періодичні
та неперіодичні серії наукових видань УВАН здобули вагому репутацію в науковому
світі. Багатолітня праця Ю. Шевельова на посаді президента УВАН була зосереджена
на поповненні лав українських вчених в усьому світі, на залученні до роботи в
проєктах УВАН чужоземних вчених.
Заник, Лариса. УВАН вшанувала Юрія Шевельова / Л. Заник // Свобода. –
Parsippany, NJ, 2019. – 08.03. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%a3%d0%92%d0%/)

***
У лютому виповнилося 30 років з часу заснування Товариства української мови
ім. Тараса Шевченка. Товариство було утворене за одноголосним рішенням понад 700
делеґатів установчої конференції, що прибули до Києва з усіх областей України. Вони
належали до числа найкращих представників усіх етнографічних, соціальних, вікових
і професійних груп народу. Гостями форуму були десятки відомих діячів української
діяспори.
Ковальчук, Анатолій. Народження Товариства української мови ім. Тараса
Шевченка / А. Ковальчук // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 01.03. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%9d%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd
%d1%8f-%d0%/)

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
У своїй книзі „Червоний голод. Війна Сталіна проти України” історик,
журналіст і письменниця Енн Епплбаум розповідає про трагічні події в історії
України. Зокрема письменниця пише: „Восени 1932 року радянське Політбюро,
верхівка Комуністичної партії, ухвалила низку рішень, які розширили і поглибили
голод, що вже вирував в українських селах, і, водночас, зробили так, щоб селяни не
могли залишати території республіки у пошуках їжі. Результати були
катастрофічними: щонайменше 5 мільйонів людей померли від голоду між 1931 і
1934 роками у Радянському Союзі. Серед них – понад 3,9 мільйонів українців. Проте
голод був лише половиною історії. Поки у селах вимирали землероби, радянські
органи безпеки одночасно розпочали наступ на українську інтелектуальну і політичну
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еліту. Разом узяті, ці два кроки – Голодомор зими і весни 1933 та репресії
українського інтелігенції і політичного класу впродовж наступних місяців – принесли
радянізацію України, руйнування української національної ідеї та нейтралізацію
будь-якої загрози єдності Радянського Союзу з боку України”.
Vargas Llosa, Mario. La tragedia de Ucrania : Anne Applebaum relata la hambruna
premeditada por Stalin para someter a la población de Ucrania, frenar todo intento de
nacionalismo y liquidar a las organizaciones que se resist an a integrarla a la URSS = [Трагедія
України: Енн Епплбаум розповідає про штучний голод Сталіна для підкорення населення
України, зупинки всіх спроб націоналізму і ліквідування організацій, які не хотіли
інтегруватися в СРСР] / M. Vargas Llosa // El Pa s. – Madrid, 2019. – 03.03.
(https://elpais.com/elpais/2019/03/01/opinion/1551443408_464331.html)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Апеляційний суд Амстердама почав розглядати скаргу музеїв анексованого
Криму на рішення про повернення Україні скіфського золота, яке виставляли в
Нідерландах. Історія навколо взятих амстердамським музеєм Аллард Пірсона
скіфських коштовностей триває вже майже п’ять років – рівно стільки ж, скільки і
анексія Росією українського Криму. Адже саме на цьому півострові розташовані
музеї, які надали нидерландцям для виставки „Крим. Золото і таємниці Чорного моря”
600 експонатів. Поки вони виставлялися на Заході, Росія анексувала Крим. Після
завершення виставки амстердамський музей відразу ж повернув в Україну 19 об’єктів
– позичених у Музею історичних коштовностей Києво-Печерської Лаври в Києві.
Кому повертати скіфське золото, узяте в Криму, в Амстердамі не знають досі.
Куда вернется скифское золото: в музеи Киева или Крыма? = [Куди повернеться
скіфське золото: в музеї Києва чи Криму?] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 12.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47478.html)

***
На площі Ринок У Львові тисячоголосий хор виконав Гімн України. Співали
студенти, учні, представники громадських організацій, міської влади, духовенство та
всі охочі в честь 154-річчя першого публічного виконання пісні „Ще не вмерла…”.
Цього року виповнюється 154 роки з дня першого публічного виконання державного
гімну України.
Львів продовжує тішити музичними рекордами // Міст. – New York, 2019. – 11.03.
(http://meest-online.com/news/lviv-prodovzhuje-tishyty-muzychnymy-rekordamy/)

***
У Венеції обрали кращий карнавальний костюм 2019 року. Перемогу здобула
українка Любов Колішик, яка брала участь у карнавалі разом зі своїми дітьми. Жінка
сама зробила усі три костюми. Робота над костюмами тривала 9 місяців. Допомогла
спеціальна освіта швачки та модельєра, а також хобі – рукоділля.

32

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 березня 2019 р.

Українка перемогла у конкурсі костюмів на карнавалі в Венеції // Українська
газета. – Roma, 2019. – 08.03. (https://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%/)

***
Із часу створення симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії
Вікторія Цанько працює на посаді диригента. З 2016 року її удостоєно звання
„Заслужений артист України”. Це і робота, і задоволення, бо отримала те, до чого
наполегливо йшла. Заслужена артистка України, вона не завищує своїх здобутків на
мистецькій ниві, а лише аналізує зроблене і заглядає вперед.
Диригент Вікторія Цанько: „Музика існує, щоб давати радість людям” //
Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 07.03. (http://ukrslovo.net/doliludski/ludi_ta_rechi/91957.html)

***
До Національного Реєстру Рекордів внесено досягнення шестикласника
київської гімназії Андрія Куделі. Він здобув 37 призових місць на шкільних
олімпіадах
упродовж
65
днів.
Про
це
повідомляє
прес-служба
Київмісьдержадміністрації. Школяр зміг не просто взяти участь, а й перемогти в
олімпіадах Всеукраїнського та міжнародного рівнів із таких дисциплін як українська
мова, українська та світова літератури, історія, іноземні мови, інформатика,
математика тощо.
Національний реєстр рекордів: Шестикласник Андрій Куделя здобув 37 призових
місць на олімпіадах // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 07.03.
(http://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/91948.html)

***
Книга „Маленький дорослий. Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст.”
стала результатом кількарічної праці Ігоря Сердюка, кандидата історичних наук,
докторанта Полтавського національного педагогічного університету імені В.
Короленка. Свою роботу він написав у доступній, популярній стилістиці й формі,
свідомо відмовившись від напускної вченості.
Шебеліст, Сергій. Ігор Сердюк: „У Гетьманщині дитина не викликала такого
пієтету, як тепер” / С. Шебеліст // Міст. – New York, 2019. – 06.03. (http://meestonline.com/interview/ihor-serdyuk-u-hetmanschyni-dytyna-ne-vyklykala-takoho-pijetetu-yakteper/)

***
Колишнього Президента України Віктора Ющенка офіційно визнали
володарем найбільшої в світі колекції українських рушників. Експерти Національного
реєстру рекордів нарахували 5730 автентичних вишитих і тканих рушників, які є
оберегом культурної пам’яті українців.
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Экс-президент Украины Ющенко побил мировой рекорд по коллекции рушников =
[Екс-президент України Ющенко побив світовий рекорд щодо колекції рушників] //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 06.03. (https://www.obzor.lt/news/n47327.html)

***
Міністерство інформаційної політики України починає загальносвітову
програму популяризації української мови. В рамках цієї програми Міністерство
звернулося до громадян України з пропозицією під час зарубіжних поїздок вимагати
включення в готелях українських телеканалів. За словами держсекретаря
Мінінформполітики пана Біденка, українське телебачення вже з’явилося в Білорусі. У
минулому році підписано близько 70 угод з кабельними мережами Західної Європи, в
2019 році планується вихід на телеринок Південної і Північної Америки.
Соколовская, Янина. Украина хочет популяризировать язык через телевидение в
отелях за границей = [Україна хоче популяризувати мову через телебачення в готелях за
кордоном]
/
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2019. –
04.03.
(https://www.kommersant.ru/doc/3902530?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
В одному з найбільших вузів столиці України – в Київському міжнародному
університеті, відбулася лекція „Вірменія на перехресті світових процесів”, повідомляє
AnalitikaUA.net. Лекцію для молодіжної організації Києва провів глава історикокультурного комітету Союзу вірмен України, кандидат історичних наук Давид
Давтян. За словами вченого, мета заходу – поглиблення знань про історію та культуру
Вірменії та вірмен діаспори.
Молебен в память жертв сумгаитских погромов и лекция по истории Армении
состоялись в Киеве = [Молебень в пам’ять жертв Сумгаїтських погромів і лекція з
історії Вірменії відбулися в Києві] // Республика Армения. – Ереван, 2019. – 03.03.
(https://armenpress.am/rus/news/966215/)

***
Україна прийняла рішення не брати участь в Євробаченні 2019 після того, як
декілька вибраних обраних представників відмовилися представляти Україну на
фестивалі в Ізраїлі. Остаточне рішення було прийняте більше через політичні, ніж
через музичні проблеми. І знову причиною цього став конфлікт між Україною і
Росією щодо Криму. Одного разу Росія не поїхала на Євробачення через це, а цього
разу Україна не буде брати участі у конкурсі. Maruv, співачка, яка цього року
перемогла в Національному відборі на Євробачення, відмовилася від пропозиції,
оскільки має особливі відносини з Росією. Співачці довелося б відмінити концерти по
Росії, поступитися правами на пісню. Після Maruv, відмовилися брати участь в
Євробаченні також Freedom Jazz та Kazka, які зайняли у відборі 2 і 3 місце відповідно.
Eurovisión 2019 no contará con la participación de Ucrania = [В Євробаченні 2019
Україна не прийматиме участі] // El Confidencial. – Madrid, 2019. – 01.03.
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(https://www.elconfidencial.com/television/eurovision/2019-02-28/eurovision-2019-ucraniadeclina-participar-tel-aviv_1853934/)

***
На зустрічі посла України в США Валерія Чалого з директором НАСА Джимом
Брайденстайном йшлося про зміцнення взаємодії України з Національним
управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору США. Сторони
обговорили широкий спектр питань співробітництва в галузі дослідження космосу в
мирних цілях. Співрозмовники також вказали на необхідність активізації діалогу
щодо взаємодії в космічній сфері в рамках відповідної українсько-американської
робочої групи, створеної в травні 2016 року.
Украина хочет укрепить сотрудничество с НАСА = [Україна хоче зміцнити
співпрацю
з
НАСА]
//
Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
01.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0301/c31519-9551041.html)

***
В Муніципальному музеї Києва на початку цього року відбулася виставка
відомого художника Івана Марчука. На виставці було представлено 60 полотен
„Земля моя – краса моя” – це ретроспектива майстра за майже 50 років пльонтанізму
(таку назву митець жартома дав своїй авторській техніці передачі зображення – від
діалектизму пльонтати – плести, заплітати, переплітати). Художник був приємно
здивований чергою на теперішню виставку. У лютому 2019-го пройде його виставка у
Палаці націй у Женеві.
Художник Іван Марчук: „Хочу бути незбагненним для себе і для всіх” // Українське
Слово. –
Chicago
[Illinois,
USA],
2019. –
01.03.
(http://ukrslovo.net/doliludski/ludi_ta_rechi/91707.html)

РЕЛІГІЯ
Глава Української Православної Церкви в Криму Отець Климент заявив, що
його заарештувала влада в Сімферополі. Арешт відбувся після історичного
релігійного розколу між Києвом і Москвою, що може призвести до закриття собору
Святого Володимира та святої Ольги, пише видання. Отець Климент сказав, що влада
Криму має намір відкликати договір оренди його церкви, оскільки він не зареєстрував
парафію в Російській Федерації. Міністерство закордонних справ України висловило
стурбованість його затриманням та ситуацією з правами людини на окупованому
півострові. „Російські окупанти продовжують систематичний напад на українське
православ’я в Криму”, – повідомила Катерина Зеленко, прес-секретар міністерства.
Ukrainian Orthodox archbishop arrested in Crimea = [Українського православного
архієпископа заарештували в Криму] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 03.03.
(https://www.dailysabah.com/europe/2019/03/03/ukrainian-orthodox-archbishop-arrested-incrimea)
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***
Кримські правоохоронці затримали Архієпископа Православної Церкви
України отця Климента, знявши його з рейсового автобуса, на якому він планував
відправитися в Ростов-на-Дону. Священнослужитель отримав судовий дозвіл на
відвідування в СІЗО громадянина України Павла Гриба, обвинуваченого в сприянні
тероризму. Адвокат Микола Полозов вже ввечері повідомив, що „Архієпископа
Климента відпустили без складання протоколу”. Микола Полозов заявив, що подав
скаргу в прокуратуру Республіки Крим на „незаконне утримання” свого підзахисного
в Центральному райвідділі поліції „більше трьох годин”.
Никифоров, Вадим. В Крыму отпустили архиепископа православной церкви
Украины = [В Криму відпустили Архієпископа Православної Церкви України] /
В. Никифоров
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2019. –
03.03.
(https://www.kommersant.ru/doc/3902606?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Владика Климент – незламний український патріот, що під шаленим тиском від
ФСБ та московських попів не зрадив Україну та продовжує проводити українські
служби в окупованому Криму. Голова ПЦУ Епіфаній призначив Климента головою
місії з допомоги нашим політв’язням, що знаходяться в російському полоні. Наразі
він знаходиться в центральному відділі поліції Сімферополя. Затримали його в
автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя звідки він планував виїжджати до
політв’язнів. Владика Климент обвинувачується російською поліцією у крадіжці.
В окупованому Криму затримано Архієпископа кримської єпархії ПЦУ Климента
//
Гомін
України. –
Toronto,
2019. –
05.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20175/group/6)

***
Вселенський патріарх Варфоломій відмовив патріарху Антиохійському Іоанну
Х в проханні про всеправославне обговорення щодо надання автокефалії
Православній Церкві України (ПЦУ). Єпископ Антіохійської православної церкви
Іоанн Х, який очолює церкву в Сирії, „вважається одним з найбільш залежних від
Росії ієрархів”. Він направив Варфоломію лист з таким проханням. Також з
аналогічним питанням до Константинополю зверталися інші автокефальні Церкви,
які, як вважається, знаходяться в сфері впливу Москви – Польська та Чеська.
Варфоломій відповів на вимогу Іоанна в листі. У ньому говориться, що проводити
збори православних церков з питання ПЦУ марно.
Вселенский патриарх отказался обсуждать автокефалию украинской церкви =
[Вселенський патріарх відмовився обговорювати автокефалію української церкви] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 02.03. (https://noi.md/ru/v-mire/vselenskijpatriarh-otkazalsya-obsuzhdati-avtokefaliyu-ukrainskoj-cerkvi)
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СПОРТ
Україна виключила захисника Ярослава Ракицького зі збірної після того, як він
вступив у російський футбольний клуб „Зеніт” Санкт-Петербургу. Ракицький не був
включений до складу збірної України на майбутні відбіркові матчі чемпіонату Європи
проти Португалії та Люксембургу.
Ukraine drops Rakitskiy from national team after Russia move = [Україна виключила
Ракицького зі збірної після його переїзду до Росії] // The Washington Post. – Washington,
2019. – 05.03. (https://www.washingtonpost.com/sports/dcunited/ukraine-drops-rakitskiy-fromnational-team-after-russia-move/2019/03/05/1071e4d4-3f2c-11e9-85ad779ef05fd9d8_story.html?utm_term=.d5c11057f9a8)

***
Марк Темницький, незалежний журналіст, який висвітлює політику і спорт в
Європі, пише для американського видання про величезні досягнення України в
спорті. Українські спортсмени подарували своїм співвітчизникам нове почуття
гордості й оптимізму після Євромайдану. Україна зібрала чотирнадцять медалей за
олімпійські ігри 2014, 2016 та 2018 років, а також вразила на Паралімпійських іграх
2014 та 2016 років. Зірка тенісу Еліна Світоліна на Олімпійських іграх 2016 року
перемогла всесвітньо відому Серену Вільямс. Світоліна також виграла фінал WTA
2018 у Сінгапурі. Вона визнана однією з кращих тенісисток у світі. Національна
збірна чоловіків виграла свою групу у першій Лізі націй УЄФА 2018/19, подолавши
Словаччину та Чехію. Окрім того, Україну просунули до елітного дивізіону турніру,
де віна змагатиметься з кращими національними командами Європи.
Temnycky, Mark. Ukraine’s Athletes Shine Through National Gloom = [Українські
спортсмени мають великі досягнення] / M. Temnycky // Atlantic Council. – Washington,
2019. – 01.03. (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-s-athletes-shinethrough-national-gloom)

ТУРИЗМ
Автор статті розповідає про туристичний ярмарок, на якому відвідувачі можуть
дізнатися про можливість забронювати подорож по безлюдній території на півночі
України, де в 1986 році була найбільша ядерна аварія в історії. Відвідування
Чорнобильської зони сталкерами досить популярне на сьогодні.
Hoffmann, Kevin. Sogar Tschernobyl scheint eine Reise wert : Die Tourismusmesse ITB
öffnet für Privatbesucher. Sogar Reisemuffel können Interessantes entdecken. = [Навіть до
Чорнобиля, здається, варто поїхати. Для приватних відвідувачів відкривається
туристична виставка ITB] / K. P. Hoffmann // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 09.03.
(https://www.tagesspiegel.de/berlin/itb-2019-sogar-tschernobyl-scheint-eine-reisewert/24082698.html)

***
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Угорська бюджетна авіакомпанія „Wizz Air” відкриває новий маршрут до
столиці України Києва, повідомили в Ризькому аеропорту. Рейси з Риги в зимовий
період забезпечують 16 авіакомпаній – „АirBaltic”, „Ryanair”, „Wizz Air”, „Aeroflot”,
„SAS”, „Finnair”, „Norwegian Air Shuttle”, „Lufthansa”, „LOT Polish Airlines”, „Utair”,
„Turkish Airlines”, „Ukraine International Airlines”, „Uzbekistan Airways”, „Belavia”,
„GetJet Airlines” та „Smartlynx Airlines”.
„Wizz Air” открывает новый маршрут из Риги в Киев = [„Wizz Air” відкриває
новий маршрут з Риги до Києва] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 02.03.
(https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/03/02/wizz-air-otkryvaet-novyy-marshrut-iz-rigi-v-kiev)
***
„Ейр Астана” приступила до формування нового авіапарку. Буквально на днях
авіакомпанія отримала вже другий літак Embraer 190-Е2. Презентація першого
авіалайнера, на фюзеляжі якого красувалося зображення сніжного барса, відбулося в
кінці минулого року. Перший комерційний політ другого Embraer 190-E2 відбудеться
в березні за маршрутом Алмати – Уральськ – Алмати. Авіалайнер буде здійснювати
польоти не лише по країні, планується виконання рейсів в міста Узбекистану,
Таджикистану, Киргизстану, Азербайджану, Грузії, України та Китаю.
Орловская, Ольга. „Эйр Астана” приступила к формированию нового авиапарка =
[„Эйр Астана” почала формувати новий авіапарк] / О. Орловская // Экспресс К. –
Астана,
2019.
–
12.03.
(https://expressk.kz/news/stroitelstvo_i_transport/eyr_astana_pristupila_k_formirovaniyu_novogo_aviaparka137977?sphrase_id=3528188***

***
У лютому відбувся Міжнародний ярмарок з питань туризму – найбільша в
Ізраїлі подія в сфері туризму, яку називають Міжнародною середземноморською
туристичною виставкою. У ній взяли учать 60 країн світу, які зацікавлені в
туристичних зв’язках з Ізраїлем та іншими країнами світу. Зростає обмін туристами
України та Ізраїля. Крім традиційних турів для хасидів до Умані, щороку з’являються
нові маршрути Україною, її містами. Представники українських туристичних
компаній провели переговори та ухвалили угоди, якими передбачено збільшення
туристичних обмінів між Україною та Ізраїлем.
Глаз, Світлана. Міцнішають туристичні зв’язки України та Ізраїля / С. Глаз //
Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019. –
01.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9c%d1%96%d1%86%)

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Турецька авіакомпанія „Turkish Cargo” в знак поваги до прав тварин
безкоштовно доставила чотирьох левенят з України в ПАР, де їх відпустили на волю в
районі природного проживання. До останнього часу тварини містилися у вольєрі в
цирку. Леви були врятовані Всесвітньою організацією Лоуренса Антонія, групою, яка
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виступає за права тварин. Після їхнього порятунку, леви були переведені до місця їх
проживання в Південній Кореї.
Turkish Cargo transports former circus lions to South Africa wildlife reserve = [Turkish
Cargo перевозить колишніх циркових левів у заповідник Південної Африки] // Daily
Sabah. – Istanbul, 3019. – 03.03. (https://www.dailysabah.com/environment/2019/03/03/turkishcargo-transports-former-circus-lions-to-south-africa-wildlife-reserve)

ІМІДЖ КРАЇНИ
Сотні американських українців, не зважаючи на сніговій, прийшли на зустріч з
Президентом України Петром Порошенком в Савт-Бавнд-Бруку, Ню-Джерзі. Гостя
зустрічала перед храмом-пам’ятником св. Андрія Первозваного учениця Школи
українознавства Анна Гакало з квітами, а також Митрополит Української
Православної Церкви США й усієї діаспори Антоній, Архиєпископ УПЦ США
Даниїл, Єпископ Cтемфордський Української Католицької Церкви Павло
Хомницький, настоятель церкви митрофорний протоєрей Юрій Сівко, численні
священики. Владики відслужили Літію в храмі св. Андрія Первозваного.
Хмельковський, Л. Порошенко відвідав українську громаду / Л. Хмельковський //
Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019. –
01.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9f%d0%be%d1%80%/)

КРИМ
Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене п’ятій річниці анексії Криму
Росією. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує
агенція „Українські новини”. За її словами, засідання відбудеться з ініціативи Франції
та Німеччини. Речниця зазначила, що воно проходитиме в широкому форматі
неофіційного засідання, яке передбачає участь не лише членів Ради Безпеки ООН, а й
представників інших інституцій і неурядових організацій. На ньому буде присутній і
заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.
Губар, Олена. Рада Безпеки ООН проведе засідання, присвячене річниці анексії
Криму / О. Губар // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 13.03. (https://p.dw.com/p/3EwaO)

***
Комітет у закордонних справах палати представників конгресу США
одноголосно схвалив законопроект, що забороняє Білому дому визнати приєднання
Криму до Росії. Згідно з текстом законопроекту, Вашингтон не визнає „де-юре або дефакто” російський суверенітет над Кримом, а також над повітряним простором або
територіальними водами півострова. Документ забороняє державним органам США
вживати заходів, які передбачають визнання Криму російським.
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским = [У Конгресі
США схвалили заборону на визнання Криму російським] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
11.03. (https://www.obzor.lt/news/n47454.html)
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***
Члени комітету у закордонних справах Палати представників США
одноголосно схвалили законопроект, який забороняє американському уряду
визнавати Крим російським. “Законопроект було схвалено одноголосно й направлено
на розгляд до Палати представників”, – йдеться у повідомленні прес-служби.
Держави світу декларують підтримку територіальної цілістності України //
Міст. – New York, 2019. – 08.03. (http://meest-online.com/news/derzhavy-svitu-deklaruyutpidtrymku-terytorialnoji-tsilistnosti-ukrajiny/)

***
Вашингтон задоволений прогресом у двосторонніх відносинах, думає про
подальше пом’якшення санкцій і хвалить Мінськ за принципову позицію про
невизнання Криму російським, заявив заступник помічника Держсекретаря США
Джордж Кент. Під час візиту Кента білоруська сторона повідомила про скасування
обмеження на кількість співробітників американського посольства. „Крим – це
частина України. Донбас – частина України. Принципова позиція Білорусі про
невизнання російської юрисдикції над Кримом вітається і підтримується
Сполученими Штатами і більшістю країн світу”, – цитує американського
високопосадовця Tut.by.
США похвалили Беларусь за позицию по Крыму = [США похвалили Білорусь за
позицію по Криму] // Белорусская Деловая Газета. – Минск, 2019. – 07.03.
(http://bdg.by/news/politics/ssha-pohvalili-belarus-za-poziciyu-po-krymu)

***
Посол України в Австрії Олександр Щерба у статті роз’яснює деякі очевидні
речі щодо Криму. Він стверджує що Україна – єдиний материк, з яким пов’язаний
півострів. „Kyijwer Ruß, колись одна з найбільших держав Європи, чий перший
християнський монарх, Ольга, хрестилася в Криму. Москва тоді була болотом. Є
абсурдом казати, що Крим є частиною Російської імперії з 1783 року”, – констатує
посол.
Scherba, Olexander. Herr Voggenhuber, wecken Sie die alten Dämonen nicht! : Die
Halbinsel Krim hat sehr wohl etwas mit der Ukraine zu tun. = [Пане Воггенхубер, не
розбуджуйте старих демонів! Кримський півострів, безумовно, має відношення до
України]
/
O. Scherba
//
Wiener
Zeitung. –
Vienna,
2019. –
04.03.
(https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/1020200_Herr-Voggenhuberwecken-Sie-die-alten-Daemonen-nicht.html)

***
Глава „Нафтогазу України” Андрій Коболєв заявив про виграний в Гаазькому
арбітражі позов проти Росії у зв’язку з втратою активів компанії в Криму. Про це
повідомляє РБК-Україна. „Рішення є позитивним. Ми змогли довести, що Росія як
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держава винна у втраті наших активів у Криму і повинна за це відповідати, тобто
надати компенсацію”, – констатував А. Коболєв.
Россия проиграла Украине иск в Гаагском арбитраже = [Росія програла Україні
позов в Гаазькому арбітражі] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 01.03.
(https://noi.md/ru/v-mire/rossiya-proigrala-ukraine-isk-v-gaagskom-arbitrazhe)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Прес-служба Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп
продовжив санкції, введені проти Росії в 2014 році через ситуацію в Україні. За
словами президента, дії Росії загрожують безпеці і стабільності України. Крім того,
силові рішення російського уряду представляють екстраординарну і надзвичайну
загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США. Латвія, у свою чергу,
регулярно голосує за продовження санкцій проти Росії.
А за Крым ответите! Трам объявил о санкциях против России = [А за Крим
відповісте! Трам оголосив про санкції проти Росії] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. –
05.03. (https://bb.lv/statja/v-mire/2019/03/04/a-za-krym-otvetite-tram-obyavil-o-sankciyah-protivrossii)

***
Вашингтон на 1 рік продовжив санкції у відношенні РФ, введені після анексії
українського півострова Крим. У Білому домі відзначили загрозу миру, стабільності і
територіальній цілісності України.
США продлили санкции в отношении России = [США продовжили санкції щодо
Росії] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 05.03. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ssha-prodlilisankcii-v-otnoshenii-rossii.d?id=50880383)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Адвокати, які представляють інтереси полонених українських моряків,
захоплених Росією в Керченській протоці, формують перший пакет документів,
необхідний для подачі індивідуальних скарг у міжнародні інстанції. Про це повідомив
адвокат Микола Полозов у Facebook.
Адвокати українських моряків готують документи до ЄСПЛ // Міст. – New York,
2019. –
04.03.
(http://meest-online.com/news/advokaty-ukrajinskyh-moryakiv-hotuyutdokumenty-do-espl/)

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Палата представників Конгресу США ухвалили закон, який забороняє
визнавати Крим російською територією. Тепер влада США не може вживати ніяких
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дій, які можуть бути розцінені як визнання суверенітету Росії над півостровом,
повідомляє Арменпресс.
В США отказались признавать Крым российским и потребовали раскрыть
доходы Путина = [У США відмовилися визнавати Крим російським і зажадали розкрити
доходи
Путіна]
//
Республика
Армения. –
Ереван,
2019. –
13.03.
(https://armenpress.am/rus/news/967307.html)

***
Австрія висловлює жаль у зв’язку із затриманням українських моряків у районі
Керченської протоки в листопаді минулого року і закликає їх відпустити, заявила
глава МЗС країни Карін Кнайсль на спільній прес-конференції за підсумками
переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вона також заявила, що в Австрії
сподіваються, що президентські вибори в Україні пройдуть без перешкод.
Австрия призывает Россию освободить украинских моряков, задержанных в
Керченском проливе = [Австрія закликає Росію звільнити українських моряків,
затриманих в Керченській протоці] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 12.03.
(https://rus.postimees.ee/6543235/avstriya-prizyvaet-rossiyu-osvobodit-ukrainskih-moryakovzaderzhannyh-v-kerchenskom-prolive)

***
Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив, що він підтримує ідею
розгорнути на Донбасі миротворчу місію ООН. На думку Генсека ОБСЄ, операція
„блакитних касок” буде сприяти реалізації Мінських угод. Генсек ОБСЄ відзначив,
що саме його організація виступила з ідеєю про спільну з ООН миротворчу місію,
„спільну операцію ООН-ОБСЄ”. Проте, поки сторони конфлікту на Донбасі далекі від
спільного розуміння сценарію розміщення миротворців у регіоні. „Я хотів би
відзначити одну річ: така операція повинна буде виконати те, що у нас є, а це –
Мінські угоди. Миротворча операція не буде спрямована ні на що інше, окрім цього.
Боюся, що доки немає апетиту для реалізації Мінська, ми також не зможемо прийти
до спільного розуміння того, до чого може бути подібна така операція”, – заявив
Гремінгер.
Генсек ОБСЕ поддерживает идею об отправке в Донбасс миротворцев ООН =
[Генсек ОБСЄ підтримує ідею про відправку на Донбас миротворців ООН] // Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2019. –
11.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0312/c315199555110.html)

***
Сполучені Штати вважають, що українська сторона прекрасно впоралася з
навчанням по експлуатації протитанкових комплексів Javelin, і в майбутньому будуть
розглядати поставки Києву також снайперської зброї і озброєнь для українських
ВМС. Головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал
Кертіс Скапарротті зазначив: „Нам потрібно продовжувати підтримувати їх в тому,
що стосується контрбатарейних систем Q36 і Q37”.
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США готовы рассмотреть поставки Киеву новых вооружений = [США готові
розглянути поставки Києву нового озброєння] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2019. – 05.03.
(https://bb.lv/statja/v-mire/2019/03/05/ssha-gotovy-rassmotret-postavki-kievu-novyh-vooruzheniy)

***
Командувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс
Скапарротті на слуханнях в Сенаті США заявив, що Сполучені Штати повинні
посилити військову присутність в Європі через необхідність протистояти Росії. За
його словами, Росія є основною загрозою безпеці євроатлантичного регіону так, як
прагне підірвати авторитет НАТО, посилити вплив на сусідні країни і зруйнувати
міжнародний правопорядок. Крім іншого, генерал вказав на модернізацію російського
флоту і заявив, що запросив два есмінця для посилення американських
протичовнових сил США в Європі. Він додав, що вважає можливою поставку деяких
морських систем в Україну.
США планируют усилить военные позиции в Европе и Арктике из-за России =
[США планує посилити військові позиції в Європі та Арктиці через дії Росії] // Эхо
Кавказа. – Тбилиси, 2019. – 05.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29806128.html)

***
Румунський лідер Клаус Йоханніс заявив про необхідність посилення
присутності НАТО в Чорноморському регіоні. „Ми не можемо ігнорувати провокації,
з якими стикаємося на східному фланзі. У той час як Євросоюз здійснює рішення,
пов’язані з санкціями – і повинен твердо продовжувати це робити – потрібно, щоб
Альянс продовжив зміцнювати свою позицію в області стримування і оборони на
цьому фланзі”, – підкреслив президент Румунії, який зараз головує в Раді ЄС. Румунія
організувала в своїх територіальних водах в західній частині Чорного моря
міжнародні військові навчання Poseidon. Водночас розгорнуте в басейні Чорного
моря протистояння РФ – НАТО не на жарт турбує політиків і політологів багатьох
прибережних країн, проте практично всі вони за підтримку Альянсу.
Исмайлов, Алхас. Россия и НАТО столкнулись на Черном море : комментарии
экспертов = [Росія і НАТО зіткнулися у Чорному морі. Коментарі експертів] /
А. Исмайлов // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 05.03. (https://haqqin.az/news/146131)
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