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ВЕРХОВНА РАДА
У Верховній Раді України зареєстрували новий законопроект, в основі якого –
зобов’язати заробітчан щорічно сплачувати гроші до Фонду добробуту українських
мігрантів, який пропонують відкрити в Україні. Верховній Раді пропонують створити
міністерство у справах трудових емігрантів та запровадити обов’язкові внески до
спеціального „Фонду добробуту”.
Українських мігрантів зобов’яжуть платити внески у ―Фонд добробуту‖ //
Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
21.03.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%b5/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%b
a%d0%b8%d1%85%d0%bc%d1%96%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%b2%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b6%d1%83%d1%82%d1%8c%d0%bf%d0%bb/)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В Євросоюзі експерти не сумніваються у продовженні співпраці між Україною
і ЄС після президентських виборів. „Я думаю, хороші відносини між ЄС і Україною
збережуться, незалежно від того, хто з кандидатів переможе”, – сказав, відповідаючи
на питання DW, Бруно Літі, аналітик Німецького фонду Маршалла. Експерт
брюссельського аналітичного центру EPC Аманда Пол також сподівається, що
реформи в Україні триватимуть.
Выборы президента Украины: чего опасается и чего ожидает Евросоюз = [Вибори
Президента України: чого побоюється і чого очікує Євросоюз] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
27.03. (https://www.obzor.lt/news/n47949.html)

***
Комітет виборців України повідомив, що кандидати в Президенти України в
цілому витратили на передвиборчу кампанію близько 1,3 млрд грн (47,3 млн дол.).
67% зазначених коштів було направлено на рекламу в ЗМІ, а 33% – на інші методи
просування претендентів на пост глави держави.
Предвыборная кампания обошлась кандидатам в президенты Украины в 1,3 млрд
гривен = [Передвиборна кампанія обійшлася кандидатам в Президенти України в 1,3
млрд
гривень]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
26.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0327/c31519-9560886.html)

Реалізувати право голосу на виборах Президента України можуть і з IDкарткою, і з паспортом-книжечкою. У березні 2019 року відбудуться чергові вибори
Президента України. Державна міграційна служба України наголошує, що паспорт
громадянина України є основним документом для реалізації права голосу на вказаних
4
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виборах та підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчих дільницях
особам, яким на день виборів виповнилося 18 років та яких включено до списку
виборців.
***
Голосувати на виборах 31 березня можна і з ID-карткою, і з паспортомкнижечкою
//
Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
25.03.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%b5/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%b
a%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%96%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/%d0%b3%d0%b
e%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%85-31%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b0-%d1%96/)

***
Прес-служба Центральної виборчої комісії повідомила, що за межами України
створено 101 виборчу дільницю для голосування на майбутніх президентських
виборах. Закордонним дільницям було передано 420,3 тис. бюлетенів. Це становить
приблизно 1,4% від 30,4 млн бюлетенів, підготовлених для першого туру
голосування. У день виборів на території України будуть діяти 199 виборчих округів і
близько 29,8 тис. виборчих дільниць.
Для голосования на выборах президента Украины создан 101 зарубежный
избирательный участок = [Для голосування на виборах Президента України створено
101 закордонну виборчу дільницю] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 25.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0326/c31519-9560501.html)

***
Директор „Wooden Horse Strategies” і науковий співробітник „Atlantic Council”
Браян Мефорд наводить в статті свої передбачення щодо першого туру
президентських виборів в Україні. На думку автора, цьогорічні вибори будуть
найчеснішими й найменш шахрайськими за всі роки незалежності України і, швидше
за все, кампанія закінчиться реальним вираженням волі виборців. Тиск на державних
працівників, ЗМІ й громадянське суспільство не такий великий, як був у часи В.
Януковича. Автор звертає увагу і на заяви міністра МВС Арсена Авакова про відкриті
справи за фактом спроб підкупу виборців. Це перший випадок в історії України,
зауважує автор, коли не можна сказати напевне, хто пройде до другого туру.
Mefford, Brian. What to Expect from Ukraine’s Completely Unpredictable Presidential
Election = [Чого очікувати від президентських виборів в Україні] / B. Mefford // Atlantic
Council. – Washington, 2019. – 24.03. (https://www.unian.ua/elections/10492032-atlanticcouncil-pered-viborami-poroshenka-pidvodyat-druzi-a-timoshenko-jiji-samovpevnenist.html)

***
5

Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 31 березня 2019 р.

Національна поліція України взяла під цілодобову охорону виборчі комісії
напередодні президентських виборів, які пройдуть 31 березня. Про це повідомив
заступник голови Нацполіції Олександр Фацевіч під час наради. За його словами,
поліція переходить до практичного етапу забезпечення громадської безпеки в рамках
виборчого процесу.
Украинские полицейские взяли избиркомы под круглосуточную охрану =
[Українські поліцейські взяли виборчкоми під цілодобову охорону] // Minval.az. – Баку,
2019. – 23.03. (https://minval.az/?s=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD)

***
В Україні завершується кампанія з виборів Президента країни. Якщо коротко
говорити про програми кандидатів, то, по суті, вони у всіх лідерів гонки схожі. Якщо
брати політичний аспект, то це подальший пріоритет співпраці з ЄС і НАТО. Хто б не
переміг на виборах, йому доведеться пильно займатися економікою. Залишається
невирішеним питання щодо сходу України, де так і не настав мир. Тому неймовірно
важливо хто стане Президентом України.
Бакун, Константин. Кандидаты выходят на финишную прямую = [Кандидати
виходять на фінішну пряму. В Україні завершується кампанія з виборів Президента
країни] / К. Бакун // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 22.03.
(https://www.sb.by/articles/kandidaty-vykhodyat-na-finishnuyu-pryamuyu.html)

***
На думку Ігоря Кончевіча, брат якого загинув у боротьбі з сепаратистами на
сході України, „він помер за вільну і незалежну Україну, про що наші діди могли
тільки мріяти за радянських часів і Петро Порошенко – найкращий кандидат, щоб
утримати країну на цьому шляху”. „У 2014 році я не голосував за Петра Порошенка, –
сказав Ігор, дерматолог, племінник і племінниця якого тепер без батька, – тепер (я
буду) з однієї причини: він проукраїнський, Росія його не підтримує”. На думку
автора статті, така підтримка може допомогти Порошенку пробитися до другого туру
і потенційно виграти другий термін. Це говорить про те, що в західній Україні
підтримка Порошенка залишається відносно стійкою завдяки його опозиції щодо
Росії, підтримки армії, церкви і більш тісних зв’язків з Європою і Сполученими
Штатами.
Zinets, Natalia. President’s re-election pitch resonates in heartland of Ukraine’s
revolution = [Переобрання Президента знаходить відгук у серці української революції] / N.
Zinets // Reuters. – London, 2019. – 21.03. (https://www.reuters.com/article/us-ukraine-electionwest/presidents-re-election-pitch-resonates-in-heartland-of-ukraines-revolutionidUSKCN1R20HW)

***
Глава МВС України Арсен Аваков висловив думку, що майбутні вибори
Президента України пройдуть без порушень. Міністр також заявив, що забезпечення
чесного волевиявлення громадян є питанням національної безпеки. До забезпечення
6
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безпеки на виборах планується залучити 131,5 тис. співробітників правоохоронних
органів.
Выборы президента Украины будут честными = [Вибори Президента України
будуть
чесними]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
21.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0322/c31519-9559229.html)

***
Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко повідомив, що
для першого туру виборів Президента України буде надруковано 30,4 млн бюлетенів.
Директор Поліграфічного комбінату „Україна” Юрій Онищенко, в свою чергу,
зазначив, що підприємство вже надрукувало понад 90% бюлетенів. Вся партія буде
готова 24 березня.
Для первого тура выборов президента Украины будет напечатано 30,4 млн
бюллетеней = [Для першого туру виборів Президента України буде надруковано 30,4 млн
бюлетенів]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
21.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0322/c31519-9559236.html)

***
Центральна виборча комісія України відмовила росіянам у реєстрації
спостерігачами на президентських виборах. Список міжнародних спостерігачів у ЦВК
подавало Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. У документі були
вказані 24 громадянина Росії. Але ЦВК України відмовилася їх реєструвати.
Відомство послалося на закон, який забороняє бути міжнародним спостерігачем
громадянам держав-агресора. Решта спостерігачі від ОБСЄ були зареєстровані.
ЦИК Украины отказал россиянам в регистрации наблюдателями на выборах =
[ЦВК України відмовила росіянам в реєстрації спостерігачами на виборах] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 20.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29832914.html)

***
Журналісти Reuters побували у селі Зайцеве, яке знаходиться на лінії фронту,
що розділяє територію України. Російськомовне село в Донецькій області Зайцеве
було захоплене проросійськими бойовиками в перші місяці виборчої кампанії 2014
року. Тому місцеві мешканці тоді не голосували. Село визволили українські війська
влітку 2015 року, але мир тут досі не настав повною мірою. Від президентських
виборів, які відбудуться цього місяця, селяни очікують лише одного – щоб війна
якомога швидше закінчилася.
Williams, Matthias. In shadow of war, Ukrainians seek to vote for peace = [У тіні війни
українці прагнуть проголосувати за мир] / M. Williams // Reuters. – London, 2019. – 19.03.
(https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-war/in-shadow-of-war-ukrainians-seek-tovote-for-peace-idUSKCN1QZ0OM?fbclid=IwAR0RHECpBh7RVL4xGF43p8pIhVCcmn78Rd2rnzvzmvxocHFGmVHFr1hfq8)

***
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Більшість людей голосують за чинну владу, якщо їхнє матеріальне становище
не погіршилося, і не підтримують владу, якщо не задоволені своїм поточним
становищем. Тому у країнах нових економік, до яких належить і Україна, опозиціийні
сили мають перевагу напередодні виборів, бо мають багато тем для критики влади. Це
і корупція, і подорожчання цін, і високі комунальні тарифи, і низькі зарплати. А війна
– вона десь далеко на сході і пересічний виборець не відчуває ані її існування, ані її
наслідків. З усіх кандидатів, що мають реальні шанси потрапити до другого туру
виборів, тільки Петро Порошенко готовий чинити опір агресорові і здобути перемогу,
вважає автор статті.
Белявський, Олександр. Якщо переможуть „голуби миру‖, війни не буде, але
незалежної України також не буде / О. Белявський // Гомін України. – Toronto, 2019. –
19.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20251/group/6)

***
Президент України Петро Порошенко назвав зрив зустрічей кандидатів у
Президенти з виборцями загрозою для всього виборчого процесу. За його словами,
замовники цього сценарію провокують „всіх нас” на застосування грубої фізичної
сили. Однак, підкреслив глава держави, „ми сильні”, і не будемо давати їм такого
подарунка.
Порошенко: Уличные беспорядки – это не украинский сценарий = [Порошенко:
Вуличні заворушення – це не український сценарій] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 18.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47669.html)

***
Заступник голови Центральної виборчої комісії України Євген Радченко зробив
заяву, що під час майбутніх виборів Президента України відеоспостереження за
ходом голосування на виборчих дільницях вестися не буде, оскільки це не
передбачено законом. Водночас він зауважив, що компетентні органи самоврядування
зможуть на свій розсуд обладнати приміщення для голосування відеокамерами.
Однак ця техніка повинна буде використовуватися виключно в цілях забезпечення
безпеки.
Видеонаблюдения
на
выборах
президента
Украины
не
будет
=
[Відеоспостереження на виборах Президента України не буде] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 16.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0316/c31519-9556862.html)

***
Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ включило до
складу місії спостерігачів на президентських виборах в Україні 24 громадянина РФ.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що спостерігачі від
Російської Федерації, які фігурують в запропонованому БДІПЛ ОБСЄ списку, не
будуть зареєстровані на виборах Президента України. Він сказав, що “це питання
вирішене. Для цього є політична, юридична та моральна підстави. До того ж
8
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Верховна Рада прийняла відповідний закон, тому російських спостерігачів тут не
буде”, – сказав міністр.
ОБСЄ намагається впихнути спостерігачів з РФ на вибори в Україні // Міст. –
New York, 2019. – 16.03. (http://meest-online.com/news/obse-namahajetsya-vpyhnutysposterihachiv-z-rf-na-vybory-v-ukrajini/)

***
З наближенням до фінішу виборчої кампанії в Україні все запекліше проходять
політичні дебати про те, хто очолить на черговий термін країну. Основна теза, яку з
гордістю несуть, сперечаючись на численних дебатах, багато українських експертів,
полягає в тому, що за рівнем демократії Україна випередила чи не всіх. Одних тільки
кандидатів на виборах в Президенти аж 44! Під час „Великої розмови” з
громадськістю, президент Білорусі Олександр Лукашенко в числі найбільш
вірогідних переможців виборчої кампанії назвав чинного Президента України Петра
Порошенка.
Лемешѐнок, Анатолий. Срыв часового механизма : Такой стиль времени = [Зрив
годинникового механізму. Такий стиль часу] / А. Лемешѐнок // Советская Белоруссия. –
Минск, 2019. – 16.03. (https://www.sb.by/articles/sryv-chasovogo-mekhanizma.html)

***
Держприкордонслужба заявила, що за ходом майбутніх виборів Президента
України будуть стежити близько 700 міжнародних спостерігачів. У відомстві
зазначили, що з усіх зареєстрованих в ЦВК міжнародних спостерігачів в Україні вже
знаходяться понад 240 осіб. Також для освітлення майбутнього голосування в країну
приїдуть близько 800 представників зарубіжних ЗМІ.
На предстоящих выборах президента Украины ожидается около 700
международных наблюдателей = [На майбутніх виборах Президента України
очікується близько 700 міжнародних спостерігачів] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
16.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0315/c31519-9556450.html)

***
Заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Хейл на зустрічі з
представниками українського громадянського суспільства заявив, що США
підтримують вільні й чесні вибори в Україні. Д. Хейл вказав на те, що результати
майбутніх голосувань повинні відображати „волю українців”. До того ж він наголосив
на важливості участі громадян у житті демократичної України.
США поддерживают свободные и честные выборы в Украине = [США
підтримують вільні і чесні вибори в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 16.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0307/c31519-9553341.html)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
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Чеське статистичне управління повідомляє, що у минулому році населення
Чехії збільшилося на 39,7 тис. осіб і склало 10,650 млн чоловік. Українців стало
більше на 13,2 тис., на другому місці словаки – 5,2 тис., на третьому румуни – 2 тис. У
цілому в минулому році в Чехію переїхали 58,1 тис. мігрантів, це рекордний
показник.
Благодаря мигрантам население Чехии достигло 10,650 млн человек = [Завдяки
мігрантам населення Чехії досягло 10,650 млн осіб] // Пражский экспресс. – Прага, 2019.
– 21.03. (https://www.prague-express.cz/society/69963-blagodarya-migrantam-naselenie-chekhiidostiglo-10-650-mln-chelovek)

***
Як повідомив сайт Статистичного управління Євросоюзу, громадянство Кіпру
в 2017 році отримали понад 5,5 тис. осіб, з них на росіян припадає 23,8% (1313 осіб).
9,1% (502 особи) склали британці, 8,7% (479 осіб) – українці. Громадянство Кіпру –
це паспорт Євросоюзу, що дозволяє всім членам сім’ї одержувача безперешкодно
перебувати в одній з 48 країн, а також подорожувати без віз приблизно в 170
державах.
Российские киприоты = [Російські кіпріоти] // Информ Прага. – Прага, 2019. –
20.03. (http://gazeta.cz/article/13876-rossiyskie-kiprioty)

***
Центр східноєвропейських та міжнародних досліджень у Берліні провів
опитування серед жителів підконтрольних українській владі міст і районів Донбасу.
За результатами дослідження, 73% опитуваних зазначили, що збираються взяти
участь у виборах Президента України 31 березня, зазначається у повідомленні
Центру. Водночас лише 47% зазначили, що брали участь у попередніх виборах
Президента у травні 2014 року. Серед тих, хто планує проголосувати на цьогорічних
виборах, кожен п’ятий не визначився, за кого голосуватиме.
Білик, Данило. Війна змінила політичні настрої жителів Донбасу – дослідження /
Д. Білик, М. Жолквер // Deutsche Welle. – Bonn, 2019. – 27.03. (https://p.dw.com/p/3Fio5)

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Поліція в місті Полтава заарештувала 10 осіб, оскільки демонстрантинаціоналісти намагалися перервати передвиборчу кампанію Президента України
Петра Порошенка. У столиці близько 3000 націоналістів провели демонстрації біля
будівлі адміністрації Президента, вимагаючи арештів у рамках передбачуваної схеми
розтрати в оборонній промисловості України, в якій, як стверджується, фігурують
особи, близькі до Петра Порошенка і підконтрольного йому заводу. Деякі з
демонстрантів кидали іграшкових свиней, які символізують корупцію.
10 arrested in nationalist protest against Ukraine’s leader = [10 заарештованих за
націоналістичний протест проти лідера України] // The Washington Post. – Washington,
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2019. – 16.03. (https://www.washingtonpost.com/world/europe/10-arrested-in-nationalist-protestagainst-ukraines-leader/2019/03/16/b7c1e488-47ff-11e9-94abd2dda3c0df52_story.html?utm_term=.f011de129818)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Палата представників США (нижня палата Конґресу) схвалила пакет iз
чотирьох законів, які засуджують політику Кремля. Першим із цих документів під
назвою „Закон про невизнання анексії Криму” конґресмени заборонили уряду США
будь-коли визнавати юридично або фактично. Він складається лише з двох сторінок і
забороняє державним органам США ухвалювати будь-які дії або надавати будь-яку
допомогу, що дає підстави визнавати анексію українського півострова. Документ
конгресмени підтримали переважною більшістю голосів – 427 членів нижньої палати
Конґресу.
Вітрович, Ігор. Крим – не ваш! у США схвалили пакет законів із засудженням дій
Кремля / І. Вітрович // Гомін України. – Toronto, 2019. – 26.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20267/group/6)

***
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з першим
президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, який склав свої повноваження,
щоб обговорити відносини між двома країнами. В ході розмови П. Порошенко
відзначив значний особистий внесок Н. Назарбаєва в становлення і розвиток
українсько-казахстанських зв’язків. Співрозмовники висловили переконання у
подальшому зміцненні взаємовигідного співробітництва на основі дружби і поваги
між двома країнами і їх народами.
П. Порошенко провел телефонный разговор с Н. Назарбаевым = [П. Порошенко
провів телефонну розмову з Н. Назарбаєвим] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 26.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0327/c31519-9560892.html)

***
Тед Гален Карпентер, старший науковий співробітник з питань безпеки в
Інституті Катона, є автором дванадцяти книг і понад 800 статей з міжнародних справ.
У статті він розповідає, що політичні супротивники президента США Дональда
Трампа разом з асортиментом російських ненависників у зовнішньополітичній
спільноті та засобах масової інформації продовжують наполягати на тому, що Трамп
– маріонетка Володимира Путіна. Насправді, адміністрація Трампа проводила
тривожно жорстку політику щодо Росії, пише автор. Малоймовірно, що Росія
задоволена тим, що адміністрація Трампа схвалила дві великі продажі зброї Україні, а
також програму з підтримки підготовки українських військ. Крім того, на думку
науковця, Москва повинна бути ще більш невдоволена тим, що адміністрація Трампа
не відмовилася від заявленої Вашингтоном мети привести Грузію і Україну до НАТО.
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Carpenter, Ted Galen. The Myth that Won’t Die: Donald Trump as Russia’s Puppet :
Trump’s actual policies toward Russia are in contrast to the notion that he is ―doing Putin’s
bidding‖ = [Міф, який не помре: Дональд Трамп, як російська лялька. Дійсна політика
Трампа щодо Росії суперечить уявленню про те, що він „проводить путінські торги‖] /
T. G. Carpenter // The National Interest. – Washington, 2019. – 25.03.
(https://nationalinterest.org/blog/skeptics/myth-won%E2%80%99t-die-donald-trump-russiaspuppet-48982)

***
На адресу Касим-Жомарта Токаєва продовжують надходити телеграми і
вітання з нагоди вступу на посаду президента Республіки Казахстан. Президент
України Петро Порошенко також привітав Токаєва. Петро Порошенко зазначив, що
професіоналізм і життєвий досвід Касим-Жомарта Токаєва сприятимуть подальшому
розвитку Казахстану, зміцненню авторитету на міжнародній арені.
Поздравительные телеграммы приходят в адрес Токаева из различных стран
мира = [Вітальні телеграми приходять на адресу Токаєва з різних країн світу] //
Экспресс
К.
–
Астана,
2019.
–
24.03.
(https://expressk.kz/news/politika_lenta/pozdravitelnye_telegrammy_prikhodyat_v_adres_tokaeva_iz_razlichnyk
h_stran_mira-138598?sphrase_id=3590171)

У Києві були проведені політичні консультації між Міністерствами
закордонних справ Вірменії та України на рівні заступників міністрів закордонних
справ. У ході консультацій делегації обговорили перспективи активізації співпраці в
двосторонніх і багатосторонніх форматах, підкресливши ряд питань регіонального та
міжнародного порядку денного, що становлять взаємний інтерес. Сторони детально
обговорили перспективи поглиблення торговельно-економічних відносин, зміцнення
міжпарламентського співробітництва та розширення договірно-правової бази між
двома країнами.
В Киеве состоялись политические консультации между МИД Армении и
Украины = [У Києві відбулися політичні консультації між МЗС Вірменії і України] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 23.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29838024.html)

***
Україна і Сполучені Штати посварилися після того, як Вашингтон
розкритикував зусилля українського уряду по боротьбі з корупцією напередодні
президентських виборів 31 березня. Генеральний прокурор України Юрій Луценко
заявив у інтерв’ю телеканалу The Hill TV, що посол США в Україні Марі Йованович
надала йому список людей, які не повинні піддаватися судовому переслідуванню. Він
сказав, що відхилив вимогу. Суперечка виникла через кілька днів після того, як
Йованович люто розкритикувала Україну щодо боротьби з корупцією. Вона закликала
звільнити спеціального антикорупційного прокурора України, якого звинувачують в
тому, що він допоміг підозрюваним уникнути звинувачень в корупції.
Ukraine, US bicker over corruption fight ahead of election = [Україна і США
сваряться через боротьбу з корупцією напередодні виборів] // The Washington Post. –
12
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Washington, 2019. – 22.03. (https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/ukraine-usbicker-over-corruption-fight-ahead-of-election/2019/03/21/31830612-4bfc-11e9-8cfc2c5d0999c21e_story.html?utm_term=.606722c1a7a6)

***
Посол України в Анкарі Андрій Сібіха дав ексклюзивне інтерв’ю газеті „Daily
Sabah”, де підкреслив значний потенціал для подальшої співпраці між Туреччиною і
Україною з широкого кола питань. Два чорноморських сусіда, Туреччина і Україна,
поступово розвивають взаємовигідне співробітництво і стратегічний альянс з
широкого кола питань, включаючи політичні, економічні, військові та культурні
аспекти, оскільки обсяг двосторонньої торгівлі досяг майже 4 мільярдів доларів. Їх
двосторонні відносини поступово розвиваються з тих пір, як Україна отримала статус
стратегічного партнерства зі створенням Стратегічної ради високого рівня в 2011
році. Підкресливши, що Туреччина і Україна пов’язані і доповнюють одна одну,
особливо в економічному плані, Сібіха зауважив, що двостороннє співробітництво в
цій галузі будується за принципом „обопільного виграшу”.
Kirikçioğlu, Mustafa. Turkey, Ukraine expand bilateral ties based on ’win-win’ principle
= [Туреччина і Україна розширюють двосторонні зв’язки за принципом „обопільного
виграшу‖] / M. Kirikçioğlu // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 18.03.
(https://www.dailysabah.com/diplomacy/2019/03/18/turkey-ukraine-expand-bilateral-ties-basedon-win-win-principle)

***
Палата представників Конгресу США схвалила чотири закони, спрямовані
проти політики Росії. Один з документів вимагає від директора Національної розвідки
США підготувати звіт про активи Володимира Путіна. Другий забороняє уряду США
юридично або фактично визнавати Крим російською територією.
Исмайлов, Алхас. „Цель Вашингтона – Путин, а потом Эрдоган‖ комментарий
Андрея Коробкова = [„Мета Вашингтона – Путін, а потім Ердоган‖ коментар Андрія
Коробкова]
/
А.
Исмайлов
//
Haqqin.az.
–
Баку,
2019.
–
16.03.
(https://haqqin.az/oldage/146788)

***
Ракетний есмінець ВМС США „Donald Cook”, який увійшов в Чорне море для
участі в навчаннях з Україною та іншими союзниками, покинув порт Одеси. Під час
перебування в порту Одеси на судні відбулися обговорення на високому рівні між
урядами США, України та інших європейських країн, в тому числі за участю
Президента України Петра Порошенка, посла США в Україні Марі Йованович,
спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта
Волкера, посла США в ЄС Гордона Сондланда, а також цивільного заступника
головнокомандувача Об’єднаних сил США в Європі Філіпа Рікера.
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В Черное море вошел корабль ВМС Франции, имеющий пушку и четыре пулемета
= [У Чорне море увійшло судно ВМС Франції, яке має гармату і чотири кулемети] //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 25.03. (https://www.obzor.lt/news/n47830.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Автор статті вважає, що недавній заклик президента Франції Емманюеля
Макрона реформувати Європейський Союз є знаком надії для всього континенту.
Макрон підкреслює важливість європейської політики оборони і безпеки. Тут ЄС має
проявляти більше ініціатив щодо майбутньої співпраці з НАТО. Автор наголошує, що
„європейські прагнення України мають велике стратегічне значення для Польщі та
ЄС”. Європейська солідарність повинна доходити до українських міст – якщо цього
не станеться, Європа ніколи не стане безпечним цілим, констатує автор публікації.
Schetyna, Grzegorz. I lead Poland’s united opposition. We will bring the country back to
Europe : We can defeat the ruling rightwing populist party – then help Emmanuel Macron to
reform the EU = [Я очолюю об’єднану опозицію Польщі. Ми повернемо країну до Європи.
Ми моемо перемогти правлячу праву популістську партію – допомогти Емманюелю
Макрону реформувати ЄС] / G. Schetyna // The Guardian. – London, 2019. – 20.03.
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/mar/20/poland-opposition-europe-macroneu)

***
В ЄС не вважають, що зустріч керівництва європейських інститутів з
Президентом України Петром Порошенком у період передвиборної кампанії означає
підтримку його кандидатури, заявило журналістам у Брюсселі високопоставлене
джерело в структурах ЄС. ЄС проведе в Брюсселі, напередодні саміту неформальну
вечерю з українським Президентом Петром Порошенком.
В ЕС не считают встречу с Порошенко формой его поддержки = [В ЄС не
вважають зустріч з Порошенком формою його підтримки] // Новое время. – Ереван,
2019. – 20.03. (http://www.novoye-vremya.com/w161715/.../#.XJIkb7ieLRs)

***
Кандидат в Президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко
планує в разі його обрання на другий термін підготувати Україну до вступу в
Європейський Союз і НАТО. Про це сказав Петро Порошенко на зустрічі з виборцями
в центрі Києва.
Порошенко обещает начать переговоры о вступлении Украины в ЕС =
[Порошенко обіцяє почати переговори про вступ України в ЄС] // День за днем. –
Таллинн, 2019. – 18.03. (https://rus.postimees.ee/6547533/poroshenko-obeshchaet-nachatperegovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-es)
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НАТО
Президент України Петро Порошенко висловив бажання вступити в НАТО,
незважаючи на сильну опозицію з боку сусідньої Росії та деяких інших країн Східної
Європи. П. Порошенко заявив, що, приєднавшись до військового блоку, Україна може
знизити свої витрати на оборону і безпеку в своєму ВВП, а також підвищити безпеку
в країні. „У світі немає іншого механізму захисту національних інтересів і безпеки
держави, крім НАТО, яка довела свою ефективність”, – зауважив Президент України.
Ukraine expresses wish to join NATO = [Україна висловила бажання вступити в
НАТО]
//
China
Daily.
–
Beijing,
2019.
–
26.03.
(http://global.chinadaily.com.cn/a/201903/26/WS5c998455a3104842260b28cb.html)

***
Представник НАТО підтвердив повідомлення газети „Wall Street Journal” про
плани по будівництву складів на авіабазі в польському Повідзе на захід від Варшави.
Будівництво об’єктів обійдеться приблизно в 260 мільйонів доларів. Будівельні
роботи почнуться в кінці 2019 року і займуть близько двох років. Рішення прийнято в
світлі посилення присутності альянсу на східному фланзі у відповідь на анексію
Росією Криму та конфлікт на сході України.
НАТО построит в Польше склады для оружия и бронетехники США = [НАТО
побудує в Польщі склади для зброї і бронетехніки США] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 24.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29839062.html)

***
Президент США Дональд Трамп неодноразово називав НАТО „застарілою”.
Розмови про „застарілість” 70-річного альянсу можуть бути дуже небезпечними. Як
пише на сторінках „Defense News” колишній директор Національної ради безпеки
США з питань політики оборони Ганс Біннендійк, наслідки будуть лише негативні.
Найбільш катастрофічним з них називає ризик початку агресії з боку Росії і
вірогідність прорахунків. Без чіткого зобов’язання захищати території союзників,
підкріпленого американським ядерним стримуванням, президент Володимир Путін
точно побачить можливість окупувати країни, які він вважає „російською
територією”. „Він вже зробив це у Грузії і в Україні. І якби країни Балтії не
приєдналися до НАТО, дуже вірогідно, вони теж були б уже окуповані російськими
військами. Безумовно, Путін побачив би можливість захопити ще більшу частину
України без „тіні” НАТО”, – вважає автор.
Binnendijk, Hans. 5 consequences of a life without NATO = [5 наслідків життя без
НАТО] / H. Binnendijk // Defense News. – Tysons, Virginia, 2019. – 19.03.
(https://www.defensenews.com/opinion/commentary/2019/03/19/5-consequences-of-a-lifewithout-nato/)

***
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що двері НАТО
залишаються відкритими для України. Й. Столтенберг запевнив, що НАТО
залишається надійним партнером України і має намір продовжувати двосторонню
співпрацю. Україна поставила перед собою мету не пізніше 2023 року одержати план
дій щодо членства в альянсі.
Двери НАТО остаются открытыми для Украины – генеральный секретарь
альянса = [Двері НАТО залишаються відкритими для України – генеральний секретар
альянсу]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
19.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0320/c31519-9557854.html)

***
В звіті Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за 2018 рік
вказується, що НАТО зберігає високу прихильність надання допомоги Україні в
реформуванні сектора безпеки і оборони. Серед головних напрямів підтримки,
наданої Україні в 2018 році, в доповіді названі консультації щодо розробки та
впровадження рамкового закону про національну безпеку, медична реабілітація
поранених військовослужбовців, програма соціальної адаптації колишніх військових.
НАТО сохраняет приверженность оказанию помощи Украине = [НАТО зберігає
прихильність надання допомоги Україні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 16.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0315/c31519-9556447.html)

***
Польща, чехи та угорці святкують двадцяту річницю розширення НАТО на
схід. Існує тривожна дезорієнтація в політиці безпеки. Очевидне заперечення проти
тлумачення відкриття НАТО як основи нового мирного порядку для Європи:
триваючі конфлікти з Росією. Погляд на карту конфліктів у Європі доводить: там, де є
НАТО, є мир; там, де вона відсутня, загрожує війна. Грузії та Україні не дали
перспектив приєднання у 2008 році і там і з’явилися російські окупаційні сили.
Marschall, Christoph. Zum 20. Jahrestag NATO-Osterweiterung machte Europa
friedlicher und stabiler : Polen, Tschechen und Ungarn feiern das Jubiläum. Die Deutschen
ignorieren es. Doch wie sähe Europa ohne den Stabilitätsanker der Nato aus? Ein Kommentar. =
[Двадцята річниця розширення НАТО на схід зробила Європу більш мирною і
стабільною. Польща, чехи та угорці святкують річницю. Німці ігнорують її. Але як би
виглядала Європа без якоря стабільності НАТО?] / C. Marschall // Der Tagesspiegel. –
Berlin, 2019. – 16.03. (https://www.tagesspiegel.de/politik/zum-20-jahrestag-nato-osterweiterungmachte-europa-friedlicher-und-stabiler/24103376.html)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
В Україні порушать кримінальну справу проти українського політика Віктора
Медведчука і кандидата в Президенти Юрія Бойка за незаконний перетин кордону,
заявив генпрокурор України Юрій Луценко на засіданні уряду. Так Луценко
відреагував на поїздку Бойко і Медведчука до Росії. Глава українського МВС Арсен
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Аваков також висловив невдоволення, що політики літали в Москву, незважаючи на
те, що між Україною і Росією відсутнє авіасполучення.
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву = [У Києві
порушать справу проти Бойка і Медведчука, які відвідали Москву] // Обзор. – Вильнюс,
2019. – 28.03. (https://www.obzor.lt/news/n47974.html)

***
Президент Петро Порошенко прокоментував зустріч кандидата в Президенти
Юрія Бойко та кума Володимира Путіна Віктора Медведчука з прем’єром РФ
Дмитром Медведєвим у Москві. Про це він сказав у виступі на Раді реґіонального
розвитку в Чернівцях. За словами Петра Порошенка не змігши „прорвати фронт” на
сході України, президент РФ Володимир Путін „не соромиться підірвати нашу
єдність зсередини”.
„Москва сльозам не вірить!‖ // Гомін України. – Toronto, 2019. – 26.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20261/group/6)

***
Кандидат у Президенти України, один із засновників „Опозиційної платформи
– За життя” Юрій Бойко заявив, що разом з головою Політради партії Віктором
Медведчуком відстоював інтереси своєї країни на проведеній у Москві зустрічі,
присвяченій питанням газу. Президент України Петро Порошенко заявив, що візит
Бойка і Медведчука до Росії і їх переговори спрямовані проти України.
Кандидат в президенты Украины Бойко рассказал, зачем поехал в Москву =
[Кандидат в Президенти України Бойко розповів, навіщо поїхав до Москви] // Minval.az. –
Баку, 2019. – 24.03. (https://minval.az/news/123872585)

***
Українська партія „Народний фронт” вважає спробою держзради візит до Росії
політичних діячів Віктора Медведчука і кандидата в Президенти України Юрія Бойка.
Як говориться в заяві, переговори політиків в Росії, які вони провели з главою уряду і
главою „Газпрому” в Москві – це „публічна спроба домовитися про капітуляцію
України”.
В Украине назвали „госизменой‖ визит Бойко и Медведчука в Россию = [В Україні
назвали „держзрадою‖ візит Бойка і Медведчука до Росії] // Новое время. – Ереван, 2019.
– 23.03. (http://novoye-vremya.com/w161923/.../#.XJi1xbieLCM)

***
В ході своєї поїздки до Криму Путін сказав, що російський і український народ
не знаходяться в сварці, але з нинішніми керівниками України Кремль не може
прийти до взаєморозуміння. Президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу
ICTV заявив, що не збирається „варити кашу” з Володимиром Путіним. Так він
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відповів на висловлені слова російського лідера з питань взаємин з українським
урядом.
Порошенко отказался „варить кашу‖ с Путиным = [Порошенко відмовився
„варити кашу‖ з Путіним] // Новое время. – Ереван, 2019. – 19.03. (http://www.novoyevremya.com/w161632/.../#.XJDSIrieLRs)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Канада вкотре підтвердила свою підтримку Україні, зокрема Міжнародна
військова місія „UNIFIER” триватиме як мінімум до 2022 року. Про це повідомили
міністр оборони Канади Гарджит Сінгх Сейджан та міністр закордонних справ
Христя Фріланд. Вони переконані, що попри суттєвий проґрес у реформуванні, який
демонструють оборонні та безпекові сили України, в цьому реґіоні ще залишається
підвищений рівень небезпеки.
Дзвінка, Марія. Канада продовжила військову місію Unifier в Україні / М. Дзвінка //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 26.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20265/group/5)

***
Китайський технологічний гігант Xiaomi прискорює зусилля, спрямовані на
розширення своєї присутності у всьому світі. Основна увага приділяється
європейським країнам. Компанія, яка відкрила свою першу іспанську філію в 2017
році, заявила, що планує втричі збільшити кількість своїх європейських магазинів до
кінця цього року. Xiaomi також стала брендом смартфонів №1 в Україні в четвертому
кварталі минулого року, на частку якої припало 26,7% частки ринку. Вперше Xiaomi
лідирує на ринку смартфонів в Україні з моменту його офіційного виходу в 2016 році.
Feifei, Fan. Europe on Xiaomi full-screen display = [Європа на повноекранному
дисплеї Xiaomi] / F. Feifei // China Daily. – Beijing, 2019. – 25.03.
(http://global.chinadaily.com.cn/a/201903/25/WS5c981639a3104842260b23db.html)

***
У Києві були проведені політичні консультації між Міністерствами
закордонних справ Вірменії та України на рівні заступників міністрів закордонних
справ. У ході консультацій делегації, очолювані заступниками міністрів закордонних
справ Вірменії та України, Шаваршем Кочаряном і Василем Боднаром відповідно,
обговорили перспективи активізації співпраці в двосторонніх і багатосторонніх
форматах, підкресливши ряд питань регіонального та міжнародного порядку дня, що
становлять взаємний інтерес.
Парафирован проект
Плана консультаций между Министерствами
иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы = [Парафований проект Плану
консультацій між Міністерствами закордонних справ Вірменії та України на 2019-2020
роки]
//
Республика
Армения.
–
Ереван,
2019.
–
22.03.
(https://armenpress.am/rus/news/968623/)
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***
Посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив, що протягом останніх трьох
років товарообіг між Україною і Білоруссю зріс на 16-20 % на рік. За його словами, в
2016 році обсяг двосторонньої торгівлі становив 3,8 млрд доларів, у 2017-м – 4,6 млрд
доларів, а в 2018 році – 5,3 млрд доларів.
Товарооборот между Украиной и Беларусью три года подряд растет на 16-20% =
[Товарообіг між Україною і Білоруссю три роки поспіль зростає на 16-20%] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 22.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0323/c315199559696.html)

***
Китайська торгова асоціація організувала промоконференцію, на якій були
присутні українські чиновники, бізнесмени, представники посольства КНР в Україні
та Центру міжнародної торгівлі Китаю. Керівник Головного департаменту з питань
проведення реформ Адміністрації Президента України Ярослав Сидорович,
виступаючи на промоконференції сказав, що Україна має намір представити на
Гуанчжоуському ярмарку свої досягнення в таких пріоритетних для неї областях
розвитку, як агросектор, інформаційні технології, індустріалізація, інфраструктура і
туризм. Президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, у свою
чергу, заявив, що Китай є одним з найважливіших ринків для українського бізнесу.
В Киеве презентована 125-я Гуанчжоуская ярмарка = [У Києві презентовано 125ий Гуанчжоуський ярмарок] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 20.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0321/c31519-9558274.html)

***
Заступник генерального директора Центру міжнародної торгівлі Китаю Сюй
Бін, який займається організацією Китайського ярмарку імпортних і експортних
товарів, більш відомого як Гуанчжоуський ярмарок, спілкуючись з журналістами
відзначив, що в останні роки число українських баєрів на Гуанчжоуському ярмарку
неухильно зростає – на попередній виставці воно перевищило позначку в 1500
чоловік. Це є свідченням того, що торговельні відносини між Україною і Китаєм
розвиваються стабільно і стрімко, а також говорить про наявність в Україні великого
попиту на китайські товари. На його думку, Україна може запропонувати КНР безліч
конкурентоспроможних товаріу, в першу чергу, високотехнологічну продукцію.
Украинские предприятия являются важными участниками Гуанчжоуской
ярмарки = [Українські підприємства є важливими учасниками Гуанчжоуського ярмарку]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
20.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0321/c31519-9558270.html)

***
В.о. міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева на
зустрічі з послом Ірану в Україні Манучехром Морада повідомила, що Україна
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зацікавлена в посиленні взаємодії з Іраном в сфері сільського господарства. За
словами О. Трофімцевої, зараз на розгляді іранської сторони знаходяться три проекти
меморандумів про співпрацю з Україною в АПК – в агросекторі, в області ветеринарії
та фітосанітарії. У 2018 році обсяг торгівлі сільгосппродукцією між Україною та
Іраном склав 437,5 млн доларів. З них 421 млн доларів припав на український
експорт.
Украина заинтересована в усилении сотрудничества с Ираном в агросекторе =
[Україна зацікавлена в посиленні співпраці з Іраном в агросекторі] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2019. – 19.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0320/c31519-9557869.html)

***
Експорт українських товарів у січні 2019 року становив понад 4 млрд дол., що
на 9,2% більше у порівнянні з січнем минулого року. Про це повідомляє прес-служба
Мінекономрозвитку у Twitter.
Україна поступово збільшує експорт товарів // Міст. – New York, 2019. – 18.03.
(http://meest-online.com/news/ukrajina-postupovo-zbilshuje-eksport-tovariv/)

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрівся із заступником
держсекретаря США з політичних питань Девідом Хейлом. Головними темами
зустрічі стали проведені в Україні реформи, шляхи зміцнення україно-американських
торговельних зв’язків і співробітництво в сфері енергетики. Сторони також
обговорили питання продовження і посилення санкцій проти РФ через українську
кризу.
В. Гройсман обсудил с заместителем госсекретаря США ситуацию в Украине и
двустороннее сотрудничество = [В. Гройсман обговорив із заступником держсекретаря
США ситуацію в Україні та двосторонню співпрацю] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019.
– 16.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0307/c31519-9553345.html)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Держприкордонслужба України посилила заходи безпеки на кордоні з Росією.
Про це агентству УНН розповів помічник голови відомства Олег Слободян. За його
словами, це було зроблено напередодні виборів Президента України. У якості одного
із заходів Олег Слободян назвав посилення прикордонних нарядів як в пунктах
пропуску, так і поза ними.
Украина усилила границу = [Україна посилила кордон] // Новое время. – Ереван,
2019. – 24.03. (http://www.novoye-vremya.com/w161971/.../#.XJi1u7ieLRs)

***
В аеропорту „Бориспіль” громадянин Киргизстану хотів втекти від
прикордонників, намагаючись провезти в Україну підроблену валюту. Зокрема, під
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час проходження митного контролю він намагався втекти за межі пункту пропуску.
Однак група реагування охоронців кордону затримала втікача і супроводила в зону
митного контролю, де в ході загального огляду у нього виявили фальшиві 900
доларів, 15 тисяч євро і 3,7 тисяч турецьких лір.
Гут, Оксана. Кыргызстанец пытался провезти на Украину более 16 тысяч
поддельных евро = [Киргизстанець намагався провезти в Україну понад 16 тисяч
підроблених євро] / О. Гут // Вечерний Бишкек. – Бишкек, 2019. – 22.03.
(https://www.vb.kg/doc/377330_kyrgyzstanec_pytalsia_provezti_na_ykrainy_bolee_16_tysiach_po
ddelnyh_evro.html)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
У Фонді Дружби Ізраїлю повідомили, що за останні три роки в прикордонних з
Газою районах – Ешколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев, – а також в місті Сдерот
оселилися 340 сімей репатріантів з України. Серед тих, хто вибрав для проживання
південь Ізраїлю, є і колишні мешканці зони АТО на сході України.
Новые репатрианты из Украины попали на линию огня прямо из Бен-Гуриона =
[Нові репатріанти з України потрапили на лінію вогню прямо з Бен-Гуріона] // Вести. –
Ришон-ле-Цион, 2019. – 27.03. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5485242,00.html)

***
У березні на запрошення Конґресу Українців Канади, відділу Ніаґара, Ансамблі
осередку СУМ у Торонто виступили з Шевченківським концертом перед українською
громадою міст Сейнт Кетеринс, Ніаґари та околиць. Виступ у Сейнт Кетеринс був,
по-суті, відлунням концерту-вшанування Т. Шевченка, який відбувся перед тим у
Торонто. Доповнена новими виступами та прикрашена свіжими барвами та акцентами
концертна програма була представлена у приміщенні церкви св. Івана Богослова
Української Греко-Католицької Церкви у Ст. Кетеринс. Гостей привітала та
представила голова КУК, відділу Ніаґара, Ірина Нютон.
Соколик, Оксана. Шевченківський концерт у Ст. Кетеринс / О. Соколик // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 26.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20275/group/19)

***
До 205-ї річниці з дня народження Т. Шевченка у школі Українознавства при
православному катедральному соборі св. князя Володимира відбувся вечір. Були
виконанні пісні та музичні твори на вірші Тараса Шевченка.
Шевченко, Тетяна. Тарас Шевченко і музика / Т. Шевченко // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 21.03. – № 12 (https://www.chasipodii.net/article/22473/)

***
Українська громада південно-західної Флориди урочисто відзначила 205-у
річницю з Дня народження геніального поета України Тараса Шевченка концертом
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класичної української музики, яку блискуче виконали сестри Наталя та Ольга
Пасічник. Вони прилетіли з Європи лише на кілька днів, щоб гідно звеличати пам’ять
невмирущого поета. Концерт відбувся в Українському релігійному осередку ім. св.
Андрія в Норт-Порті.
Боднарук, Віра. Урочистий концерт на честь Тараса Шевченка для українців
Флориди / В. Боднарук // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 21.03. – № 12
(https://www.chasipodii.net/article/22476/)

***
Надзвичайною подією в житті українського Чикаго був ювілейний концерт
капели бандуристів Північної Америки ім. Тараса Шевченка. В репертуарі капели є
понад 600 творів – це передвоєнні композиції, твори й аранжування Григорія
Китастого, Гната Хоткевича, духовна музика, народні пісні, сучасні твори для
бандури. Це було великим святом для всіх, хто міг бути присутнім на концерті.
Яковенко, Іванна. Грай, бандуро, грай! / І. Яковенко // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 21.03. – № 12 (https://www.chasipodii.net/article/22470/)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Міністерство економічного розвитку і торгівлі повідомило, що в цілому в 2018
році в Україні реалізовувалося 618 проектів міжнародної технічної допомоги на суму
6,6 млрд доларів. США зберегли за собою статус найбільшого донора міжнародної
технічної допомоги для України: в минулому році в Україні реалізовувалися 124
американських проекти на суму понад 2 млрд доларів. Поряд з США в трійку
найбільших донорів міжнародної технічної допомоги також увійшли Європейський
банк реконструкції і розвитку /44 проекту на 759,7 млн доларів/ і ЄС /235 проектів на
522,3 млн доларів/.
В 2018 году США оставались крупнейшим донором технической помощи для
Украины = [В 2018 році США залишалися найбільшим донором технічної допомоги для
України]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
26.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0327/c31519-9560882.html)

***
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працювала в Києві, не
зробила за підсумками перемовин із українською владою жодної заяви. Урядовці
заспокоюють, мовляв, нічого страшного, експерти ж застерігають: Фонд може
вчергове призупинити фінансування України. На думку Бориса Кушнірука, глави
експертно-аналітичного ради Українського аналітичного центру, в питанні взаємин із
МВФ головну роль відіграють вибори, і ризик тут чималий. При зміні глави держави,
і справа не в персонах, потрібно буде заново обговорювати стосунки з МВФ, оскільки
Меморандум про співпрацю з Фондом підписує в т. ч. Президент. Швидше за все,
подальші взаємини з Фондом будуть поставлені на паузу, поки не буде з’ясована
позиція України за нової влади, резюмує аналітик.
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Тривожні „маяки‖: Україна може й не отримати грошей МВФ // Міст. – New
York, 2019. – 21.03. (http://meest-online.com/ukraine/economy/tryvozhni-mayaky-ukrajinamozhe-j-ne-otrymaty-hroshej-mvf/)

***
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що в 2019 році Україні потрібно
позичити близько 4 млрд доларів, щоб погасити раніше взяті кредити. Можливість
зовнішнього кредитування в 2019 році для України вкрай важлива. Адже, як заявляв
прем’єр-міністр Володимир Гройсман, в поточному році держава повинна направити
на погашення зовнішньої заборгованості 15,8 млрд доларів – майже чверть
держбюджету. Оксана Маркарова уточнила, що в поточному році країна вже
отримала 600 млн доларів під гарантію Світового банку. Вона підкреслила, що ці
запозичення зроблені під 4% річних. При цьому керівник Мінфіну пояснила, що
відомство вже почало переговори зі Світовим банком про наступні гарантії.
Украине нужно занять еще $4 млрд, чтобы отдать прежние долги – министр
финансов = [Україні потрібно позичити ще 4 млрд доларів, щоб віддати попередні борги
–
міністр
фінансів]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
20.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47731.html)

***
Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що перший перегляд нової
програми співпраці МВФ з Україною буде, ймовірно, здійснений в травні або червні.
За її словами, технічна місія фонду, що працювала в Україні два тижні, „досить
позитивно” оцінила прогрес у виконанні Україною вимог для отримання другого
кредитного траншу.
В 2019 году Киев рассчитывает получить от МВФ 2,6 млрд долларов двумя
траншами = [У 2019 Київ розраховує отримати від МВФ 2,6 млрд доларів двома
траншами]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
19.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0320/c31519-9557895.html)

ЕКОНОМІКА
Міністерством економічного розвитку і торгівлі оприлюднило дані про
зростання в 2018 році реального ВВП України на 3,3% і досягнення максимального
показника за останні сім років. Основними драйверами зростання української
економіки є розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту.
В 2018 году показатель роста ВВП Украины обновил максимум последних семи
лет = [У 2018 році показник зростання ВВП України оновив максимум останніх семи
років]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
22.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0323/c31519-9559695.html)

***
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Близько 20.000 громадян України працюють на ізраїльські компанії хай-тека в
Києві. Валентин Бурнаков, який вже кілька років працює в компанії Allstars-IT,
київському підрозділі ізраїльської Varonis, вважає, що така співпраця вигідна обом
сторонам. Україна надає Ізраїлю кваліфіковану і недорогу робочу силу, а Ізраїль
забезпечує українцям трудову зайнятість і пристойні зарплати, причому без
необхідності залишати свою країну. За даними Всеізраїльської асоціації
промисловців, хай-теку Ізраїля сьогодні не вистачає близько 150.000 співробітників.
Вирішується проблема переважно за рахунок аутсорсингу (використання зовнішнього
джерела або ресурсу), де беззастережно лідирує Східна Європа (45%). І перш за все –
Україна.
Косман, Элиасаф. „Они нереально крутые‖: как украинские программисты
работают на Израиль = [„Вони нереально круті‖: як українські програмісти працюють
на Ізраїль] / Э. Косман // Вести. – Ришон-ле-Цион, 2019. – 20.03.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5481724,00.html)

***
Семінар ОБСЄ з розвитку системи безпаперової торгівлі і „єдиного вікна” в
Білорусі відбувся в Мінську. Міжнародні експерти та представники відомств
обмінялися баченням того, як інтегрувати білоруські напрацювання в рамках
міжнародних практик. Ведуться переговори по двох напрямах – багатосторонні і
двосторонні. Вже підписані двосторонні протоколи з двадцятьма членами СОТ.
Залишилося провести переговори ще з шістьма членами: США, ЄС, Австралія,
Бразилія, Україна, Канада.
Крыжевин, Илья. В Минске эксперты ОБСЕ обсуждают развитие системы
безбумажной торговли = [У Мінську експерти ОБСЄ обговорюють розвиток системи
безпаперової торгівлі] / И. Крыжевин // Советская Белоруссия. – Минск, 2019. – 19.03.
(https://www.sb.by/articles/v-minske-eksperty-obse-obsuzhdayut-razvitie-sistemy-bezbumazhnoytorgovli.html)

***
Турецький ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здійснив
випробування в Україні. Президент України Петро Порошенко анонсував створення
спільного українсько-турецького підприємства, яке буде виробляти в Запоріжжі
комплектуючі до сучасної безпілотної техніки.
В Украине испытали турецкий беспилотник = [В Україні випробували турецький
безпілотник] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 18.03. (https://haqqin.az/news/146924)

***
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
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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. – 16.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0313/c315199555561.html)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Міністерство аграрної політики і продовольства, посилаючись на дані
Державної служби статистики, повідомило, що в 2018 році Україна зібрала
найбільший урожай зерна в своїй історії – 70,1 млн тонн. Встановлення рекорду
багато в чому сприяло те, що в минулому році валовий збір кукурудзи зріс на 45,1%
проти 2017 року і склав 35,8 млн тонн, зазначили у відомстві. Основними зерновими
культурами в 2018 році були також пшениця і ячмінь. Їх урожай досяг, відповідно,
24,6 млн і 7,3 млн тонн. Урожай дозволяє повністю забезпечити внутрішні потреби
України в зернових. Крім того, сформовано потужний потенціал для
сільськогосподарського експорту в 2018/2019 маркетинговому році.
В 2018 году Украина собрала рекордный урожай зерна = [У 2018 році Україна
зібрала рекордний урожай зерна] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 27.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0328/c31519-9561416.html)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Розробники проекту „Північний поітк – 2” запевняють, що новий російський
газопровід не замінить транзит газу через Україну. Про це заявив іноземним
журналістам у Берліні офіційний представник „Північного потоку – 2” Єнс Мюллер,
повідомляє кореспондент Укрінформу. Що стосується потреб самої України в
блакитному паливі, то Мюллер допускає, що країна зможе в подальшому обходитися
зовсім без закупівель газу у Росії і буде повністю забезпечуватися західними
партнерами.
Німці наполягають на безпеці Nord Stream-2 для України // Міст. – New York, 2019.
– 25.03. (http://meest-online.com/news/nimtsi-napolyahayut-na-bezpetsi-nord-stream-2-dlyaukrajiny/)

***
Газопровід „Північний потік – 2” не зможе замінити транзит через Україну,
заявив журналістам представник акціонерного товариства „Північний потік – 2” Єнс
Мюллер на прес-конференції Союзу іноземної преси в Берліні. За його словами,
новий газопровід є „додатковою інфраструктурою”.
„Северный поток – 2‖ не сможет заменить транзит через Украину = [„Північний
потік – 2‖ не зможе замінити транзит через Україну] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 25.03.
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(https://www.delfi.lv/biznes/economy/nord-stream-2-severnyj-potok-2-ne-smozhet-zamenittranzit-cherez-ukrainu.d?id=50935743)

***
На тлі перипетій з російським „Північним потоком – 2” східноєвропейські
країни проявляють все більший інтерес до азербайджанського проекту „Південний
газовий коридор”. Однією з країн, яка визнає зростаючу роль Азербайджану в
світовій політиці, є Словенія. В інтерв’ю Haqqin.az екс-президент Словенії Данило
Турк представив свою думку про значущість Азербайджану для енергетичної безпеки
Європи. Також він вважає, що проект „Північний потік – 2” все ж буде реалізований,
а українські газопроводи будуть збережені, їх не демонтують.
Наджафов, Джейхун. Экс-президент Словении в интервью haqqin.az: „Восточная
Европа обращает свой взор на Азербайджан‖ = [Екс-президент Словенії в інтерв’ю
Haqqin.az: „Східна Європа звертає свій погляд на Азербайджан‖] / Д. Наджафов //
Haqqin.az. – Баку, 2019. – 24.03. (https://haqqin.az/news/147219)

***
Поставки російського газу в Угорщину не залежатимуть від перспектив
укладення нової транзитної угоди між Москвою і Києвом. Україна зможе отримати
частину газу з РФ через Австрію. Йдеться про постачання через Німеччину по
газопроводу „Північний потік”, який перекачує газ з Росії в ЄС, минаючи транзитерів.
„Легко може виникнути ситуація, коли Росія більше не буде поставляти газ на
європейський континент через Україну. Ми повинні підготуватися до цього сценарію,
тому що ми завжди повинні враховувати найгірший сценарій при плануванні безпеки
енергопостачання країни”, – зазначив глава угорського МЗС.
Венгрия получит газ из России в обход Украины = [Угорщина отримає газ з Росії в
обхід України] // Minval.az. – Баку, 2019. – 22.03. (https://minval.az/news/123872212)

***
Проект Південного газового коридору знаходиться на завершальній стадії.
Росія має намір остаточно припинити транзит свого газу через Україну, залишивши,
таким чином, багато країн регіону без палива. Надії на швидке продовження другої
гілки „Турецького потоку” в Європу теж поки що невеликі. Реалізації цього проекту,
як і іншого російського маршруту – „Північного потоку – 2”, всіма силами
перешкоджають США.
Эфиндиев, Мамед. Азербайджан уже проник вглубь Европы = [Азербайджан вже
просунувся вглиб Європи] / М. Эфиндиев // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 22.03.
(https://haqqin.az/investigations/147133)

***
Глава „Нафтогазу України” Андрій Коболєв заявив, що російський концерн
„Газпром” вже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або
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знаходяться в залежності від транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не
буде. Андрій Коболєв заявив, що ГТС України опиниться незатребуваною після
введення в експлуатацію газопроводів „Північний потік – 2” і „Турецький потік”.
„Нафтогаз‖: „Газпром‖ свернет транзит газа через Украину = [„Нафтогаз‖:
„Газпром‖ згорне транзит газу через Україну] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 21.03.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/gosdep-ssha-oproverg-slova-lucenko-ob-ukrainskomspiske-neprikasaemyh.d?id=50926511&all=true)
***
Державний секретар США Майк Помпео виступив з промовою на конференції
CERAWeek в Х’юстоні, наголосивши, що президенту США і дипломатам вдалося
заключити енергетичні угоди скрізь, зокрема в Європі та Південній Азії, порушуючи
енергетичне домінування і політичний вплив основних конкурентів таких, як Китай і
Росія, які Помпео критикував за використання енергії як політичного важеля для
„злочинних цілей”. Зокрема, Росія вторглась в Україну, щоб отримати доступ до
запасів нафти і газу. Це, в свою чергу, позбавило Україну можливості для розвитку
цих ресурсів для себе і використання своїх трубопроводів і мереж для того, щоб
принести енергію своїм громадянам. Росія скоріше використовує ці трубопроводи для
тиску – політичного тиску – на народ України”, – пояснив держсекретар США.
Oil, gas output glut propitious for US foreign policy ambitions = [Надлишок видобутку
нафти і газу сприяє зовнішньополітичним амбіціям США] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019.
– 16.03. (https://www.dailysabah.com/energy/2019/03/14/oil-gas-output-glut-propitious-for-usforeign-policy-ambitions)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Президент України Петро Порошенко взяв участь в нараді з питань розвитку
атомної енергетики, назвавши пріоритетні завдання, які слід виконати в цій сфері для
посилення енергетичної незалежності країни. На думку П. Порошенка, Україні
необхідно побудувати завод з виготовлення ядерного палива, щоб забезпечувати ним
свої АЕС. Ще одним важливим завданням Президент України назвав завершення
будівництва Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива, розпочатого в
2017 році в Чорнобильській зоні.
П. Порошенко назвал приоритеты развития атомной энергетики Украины = [П.
Порошенко назвав пріоритети розвитку атомної енергетики України] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 18.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0319/c315199557408.html)

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Благодійна організація некролога Віктора Міцці зібрала мільйони фунтів, щоб
витратити на покращення лікарень і дитячих будинків у Білорусі. Віктор Міцці, який
помер у 84 роки, допоміг поліпшити життя десяткам тисяч дітей, які постраждали в
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результаті аварії на ЧАЕС 1986 року. У 1992 році він розпочав благодійний проект
„Чорнобильська дитяча лінія життя”, метою якої було (і досі є) залучення
постраждалих молодих людей з Білорусі та України до Великобританії на
відновлювальний три- або чотиритижневий відпочинок. Фонд переконав BA, Belavia
та Міжнародні Авіалінії України надати дітям безкоштовний переліт.
Frame, Alan. Victor Mizzi obituary = [Некролог Віктор Міцці] / A. Frame // The
Guardian. – London, 2019. – 18.03. (https://www.theguardian.com/society/2019/mar/18/victormizzi-obituary)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Канадський уряд вирішив на три роки продовжити проведення в Україні
навчально-тренувальної операції UNIFIER. В проекті нового федерального бюджету
Канади на поточний рік зазначено, що протягом трьох років Україна може отримати
від Канади військову допомогу на суму 105,6 млн доларів. Передбачається, що 99,6
млн доларів військової допомоги будуть направлені на підготовку української армії, а
решта 6 млн доларів – на реформування оборонного сектора України.
Украина может получить военную помощь от Канады на 105,6 млн долларов =
[Україна може отримати військову допомогу від Канади на 105,6 млн доларів] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 21.03. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0322/c315199559218.html)

***
У Хмельницькій області на заході України успішно випробували турецький
ударний безпілотник Bayraktar TB2. Петро Порошенко, який побував на
випробуваннях турецького безпілотника, зазначив, що „нова техніка значно
підвищить обороноздатність держави”.
Украина успешно испытала турецкие ударные беспилотники = [Україна успішно
випробувала турецькі ударні безпілотники] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 20.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0321/c31519-9558277.html)

***
Протягом трьох років Канада буде проводити військову навчальну місію в
Україні, щоб допомогти внутрішнім силам безпеки впоратися з напруженістю у
відносинах з Росією, заявив канадський уряд. Канадські війська, які вперше
вирушили в Україну у вересні 2015 року, повинні були вийти в кінці березня, але
тепер залишаться до березня 2022 року. „Нестабільність в регіоні підкреслює
важливість і актуальність військової місії Канади”, – йдеться в заяві уряду.
Ljunggren, David. Canada to Extend Military Training Missions in Ukraine, Iraq =
[Канада розширить військові навчальні місії в Україні] / D. Ljunggren // The New York
Times.
–
New
York,
2019.
–
18.03.
(https://www.nytimes.com/reuters/2019/03/18/world/europe/18reuters-ukraine-canada.html)
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***
Міністр національної оборони Канади Хардж Сінгх Саджан заявив, що уряд
Канади вирішив на три роки продовжити термін дії навчально-тренувальної операції
UNIFIER в Україні, яка проводиться Збройними силами Канади на прохання України.
Її основною метою є надання допомоги в підготовці ВСУ для забезпечення безпеки і
стабільності в Україні.
Канада на три года продлила учебно-тренировочную операцию UNIFIER в
Украине = [Канада на три роки продовжила навчально-тренувальну операцію UNIFIER в
Україні]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
18.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0319/c31519-9557406.html)

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримала куплені у
Туреччині ударні безпілотники Bayraktar TB2, а випробування нової техніки
почнеться найближчим часом. За даними місцевих ЗМІ, офіційна вартість контракту
українського держпідприємства „Укрспецекспорт” з турецькою компанією Baykar
Makina становить 69 млн доларів. За ці гроші Україна повинна отримати шість дронів,
дві станції управління і 200 керованих ракет.
Украина получила турецкие ударные беспилотники = [Україна отримала
турецькі ударні безпілотними] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 16.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0315/c31519-9556454.html)

***
Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна почала тестування
куплених у Туреччині ударних безпілотників Bayraktar TB2. Початок використання
TB2 стане визначальним кроком у процесі модернізації української армії. Вони
можуть допомогти ЗС України істотно мінімізувати втрати особового складу, при
цьому додавши військової потужності. Сучасні ударні безпілотники, вироблені
країною-членом НАТО, неодмінно стануть важливим елементом в побудові нової
української армії, здатної відбити зовнішню агресію.
Ukraine received UAVs bought from Turkey, President Poroshenko says = [Турецькі
безпілотники можуть змінити хід війни на Донбасі на користь України] // Daily Sabah. –
Istanbul, 2019. – 17.03. (https://www.dailysabah.com/defense/2019/03/07/ukraine-received-uavsbought-from-turkey-president-poroshenko-says)

***
Президент України Петро Порошенко побував на випробуваннях турецького
безпілотника Bayraktar TB2, що проходили на полігоні в Хмельницькій області.
Порошенко подякував за поставку дронів президенту Туреччини Реджепу Таїпу
Ердогану та доручив начальнику Генштабу ЗСУ та Міністру оборони в короткі
терміни завершити цикл постановки безпілотника на озброєння української армії.
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Ukraine successfully tests Turkish-made combat drones, president says = [Україна
успішно протестувала турецькі безпілотники] // Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 20.03.
(https://www.dailysabah.com/defense/2019/03/20/ukraine-successfully-tests-turkish-madecombat-drones-president-says)

***
Проект бюджету Держдепартаменту США на 2020 фінансовий рік свідчить про
плани Сполучених Штатів збільшити фінансування держпрограм з надання військової
допомоги державам, включаючи Україну. Згідно з документом, на програму навчання
іноземних військовослужбовців США мають намір витратити 100 млн доларів. З цієї
суми 26,4 млн будуть спрямовані країнам Європи та Євразії для „протидії російській
агресії”. За цією програмою допомогу отримають Грузія, Україна, Польща, Румунія,
Болгарія та Туреччина. За другою програмою – „фінансування зарубіжних
військових” – Держдепартамент запитує на 23,9 млн доларів більше, ніж за минулий
рік. Серед східноєвропейських країн цю допомогу отримають Україна, Грузія і країни
Прибалтики.
Вашингтон намерен увеличить военную помощь Украине и Грузии = [Вашингтон
має намір збільшити військову допомогу Україні та Грузії] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 16.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29816363.html)

***
Петро Порошенко заявив, що Україні необхідна високоточна ракетна зброя, яка
зможе вражати цілі далеко в тилу Росії. Президент України наголосив на необхідності
розвитку української ракетної програми. Він повідомив, що після випробування
крилатих ракет „Нептун” вони надійшли на озброєння.
Петр Порошенко: Повторять ошибки Будапештского меморандума мы не
собираемся = [Петро Порошенко: Повторювати помилки Будапештського меморандуму
ми
не
збираємося]
//
Эхо
Кавказа.
–
Вашингтон,
2019.
–
19.03.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29812371.html)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
В Євросоюзі спростували дані про антикорупційні розслідування проти
чинного Президента України Петра Порошенка. Європейське бюро по боротьбі з
шахрайством повідомило, що не відкривало ніяких справ проти П. Порошенка.
В ЕС опровергли сообщения о расследовании коррупционных преступлений
Порошенко = [В ЄС спростували повідомлення про розслідування корупційних злочинів
Порошенка] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 24.03. (https://www.obzor.lt/news/n47881.html)

***
Екс-губернатор Одеси, Міхеїл Саакашвілі, має намір повернутися в країну в
квітні місяці. Генеральна прокуратура України знову почала розслідування проти
колишнього губернатора Одеської області у справі про спробу захоплення влади в
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країні. Як говориться в постанові відомства, відновлено досудове розслідування у
кримінальній справі за підозрою Міхеїла Саакашвілі в скоєнні злочину за статтями
„Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності”. Про
це написав адвокат екс-президента Грузії Руслан Чорнолуцький.
Генпрокуратура Украины возобновила дело о захвате власти против Саакашвили
= [Генпрокуратура України відновила справу про захоплення влади проти Саакашвілі] //
Новое время. – Ереван, 2019. – 21.03.(http://novoye-vremya.com/w161784/.../#.XJi10rieLCM)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Служба безпеки України успішно запобігла теракту в Харкові на північному
сході країни і затримала передбачуваного злочинця. Зловмисник мав намір
встановити на одній зі станцій харківського метрополітену вибуховий пристрій
потужністю 600 грамів у тротиловому еквіваленті. Основною метою теракту в СБУ
назвали дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні
президентських виборів.
На северо-востоке Украины предотвратили теракт = [На північному сході
України запобігли теракту] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 22.03.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0323/c31519-9559710.html)

***
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що суд в Києві
заочно засудив колишнього повноважного представника президента Росії в
анексованому Криму Олега Белавенцева до 13 років ув’язнення. Белавенцева визнали
винним у скоєнні зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України,
підбурюванні до державної зради і веденні агресивної війни проти України. За
версією слідства, в лютому-березні 2014 року віце-адмірал О. Є. Белавенцев, який
тоді обіймав посади генерального директора компанії „Слов’янка”, брав участь у
підготовці анексії Криму у взаємодії з російською владою і вів переговори з
українськими військовими, пропонуючи їм вчинити державну зраду.
Суд в Киеве приговорил бывшего полпреда Путина в Крыму к 13 годам заключения
= [Суд в Києві засудив колишнього повпреда Путіна в Криму до 13 років ув’язнення] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 19.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29829770.html)

***
Громадянка України виграла справу в Конституційному суді Чехії, яка
стосується обов’язкового перекладу рішень суду та інформування про права
підсудних. Обласний суд Ліберці засудив українку до умовного терміну і депортації
за підробку документів. Підсудна стверджувала, що під час засідання її недостатньо
поінформували про хід процесу і її права. Суд зазначив, що в протоколі засідання
немає даних про те, що підсудній вручили письмовий переклад вердикту. Немає
запису і про те, що її поінформували про можливості відмовитися від переведення.
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Також підкреслюється, що під час засідання у обвинуваченої не було адвоката, а сам
розгляд справи в суді тривав всього півгодини.
Украинка выиграла дело об обязательном переводе решений суда = [Українка
виграла справу про обов’язковий переклад рішень суду] // Пражский экспресс. – Прага,
2019.
–
19.03.
(https://www.prague-express.cz/society/69959-ukrainka-vyigrala-delo-obobyazatelnom-perevode-reshenij-suda)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Комітет Верховної Ради України з прав людини підтримав петицію про
легалізацію медичного канабісу. Раніше відповідне звернення до уряду набрало понад
25 тисяч голосів громадян. У заяві було вказано про необхідність вилучити
марихуану з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. На
підтримку петиції висловилася глава МОЗ України Уляна Супрун. Вона зазначила,
що канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів і нормалізувати самопочуття
при ряді важких захворювань і станів.
В Украине могут узаконить марихуану = [В Україні можуть узаконити
марихуану] // Minval.az. – Баку, 2019. – 21.03. (https://minval.az/news/123872112)

***
В Україні померло одинадцять осіб, понад 30 тисяч – інфіковані внаслідок
великого спалаху кору в Україні, яка найбільше постраждала від цієї хвороби. Влада
звинувачує комбінацію факторів, включаючи нестачу вакцини та скорочення
медичних послуг, на тлі економічного спаду, що загострився в результаті
п’ятирічного конфлікту з сепаратистами на сході країни.
Ukraine measles outbreak kills 11, infects 30,000 = [В Україні спалахи кору вбили 11
осіб, заражені 30 тисяч громадян] // The News. – Karachi, 2019. – 19.03.
(https://www.thenews.com.pk/print/445784-ukraine-measles-outbreak-kills-11-infects-30-000)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект “Про внесення змін до
статті 17 Закону України “Про відпустки”. У законопроекті йдеться про те, що у
зв’язку з народженням дитини, батьку, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини,
на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10
календарних днів. Це дозволить батькові проводити перший період після народження
дитини з сім’єю, буде сприяти догляду за новонародженим, а також рівним
можливостям у процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини.
Відпустка після народження дитини для батька // Міст. – New York, 2019. – 19.03.
(http://meest-online.com/news/vidpustka-pislya-narodzhennya-dytyny-dlya-batka/)
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Міністр сільського господарства, регіонального розвитку та навколишнього
середовища Молдови Ніколає Чубук пообіцяв інформувати громадськість після
кожної зустрічі з українськими колегами з питань сталого управління Дністром. Про
це він сказав на зустрічі з представниками профільних громадських організацій.
Учасники обговорили проведені ними в 2018 році заходи в області охорони
навколишнього середовища і природних ресурсів, а також можливості покращення
співпраці представників міністерства з громадянським суспільством.
Минсельхоз обещает информировать о переговорах с Украиной по Днестру =
[Мінсільгосп обіцяє інформувати про переговори з Україною по Дністру] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2019. – 20.03. (http://www.vedomosti.md/news/minselhoz-obeshaetinformirovat-o-peregovorah-s-ukrainoj-po)

ІСТОРІЯ
20 років тому під Борисполем за нез’ясованих обставин загинув в
автомобільній катастрофі В’ячеслав Чорновіл – державний, громадський, політичний
діяч, журналіст, народний депутат України I–III скликань, один із лідерів
українського правозахисного руху, багаторічний лідер Народного Руху України,
Герой України.
„Я людина всієї України‖ // Гомін України. – Toronto, 2019. – 26.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20258/group/28)

***
Автор у своїй статті розповідає про святкування у 1964 році 150-річного
ювілею Тараса Шевченка. До ювілею видали багатотомне зібрання творів поета, було
знято біографічний фільм „Сон”. У Москві відкрили пам’ятник Кобзарю. Однак,
попри любов радянського лідера Микити Хрущова і керівника УРСР Петра Шелеста
до української культури, святкування радше нагадувало фарс.
Вітолін, Олександр. „Не Шевченка підмінили – нас підмінили‖ / О. Вітолін //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 26.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20280/group/9)

***
Герой вестернів Джек Пеленс був одним із найяскравіших голлівудських
акторів минулого століття. Однак, мало хто знає, що Джек, насправді, Володимир, а
Пеленс – скорочення від Палагнюк. Як повідомляє Голос Америки, до сторіччя від
народження леґендарного українця в Лос-Анджелесі зібрались його рідні і друзі. У
2019-му йому мало б виповнитись 100 років. Він – єдиний актор українського
походження, який отримав премію „Оскар”. На завжди багатолюдній Aлеї слави його
зірку можна знайти на кварталі 6660 Голлівудського бульвару.
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У Голлівуді згадують зіркового українця Джека Пеленса // Гомін України. –
Toronto, 2019. – 26.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20264/group/19)

***
В Україні почав діяти закон, який визнає учасниками бойових дій членів
Української повстанської армії. Такий статус отримають всі особи, які брали участь у
збройній боротьбі за державну незалежність у XX столітті.
Украина: ветераны ОУН и УПА признаны участниками боевых действий =
[Україна: ветерани ОУН і УПА визнані учасниками бойових дій] // DELFI. – Таллінн,
2019. – 26.03. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/ukraina-veterany-oun-i-upa-priznanyuchastnikami-boevyh-dejstvij.d?id=50938857&all=true)

***
Давня Київська Русь мала зв’язки не тільки з Европою, але й на нижчому рівні.
Хто такі давньоруські варяги і чим вони відрізняються від норманів у Франції та
Британії? Про це пише автор у своїй статті.
Толпигін, Олександер. Збереглися старовинні башти / О. Толпигін // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
22.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%97%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d1%81
%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d1%96%d0%b1%d0%b0%d1%88%d1%82%d0%b8/)

***
В багатьох країнах відзначили день народження Тараса Шевченко. В статті
йдеться про відзначення 205-річчя з дня народження Тараса Шевченка у громадах
США‚ України й усього світу.
Українці світу вшанували Тараса Шевченка // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. –
22.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d1%83%d0%b2%d1%88%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%a2%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-%d0%a8%d0%b5%d0%b2%d1%87/)

***
Урочиста поминальна служба з концертом-вшануванням в п’яту річницю
загибелі Небесної Сотні відбулася в Українській Католицькій Катедрі Непорочного
Зачаття в Філадельфії. Поминання розпочалися з церемонії покладення пластунами
вінка загиблим. Головним служителем на Панахиді був Єпископ Андрій Рабій.
Філядельфія відзначила річницю Небесної Сотні Революції Гідности // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
22.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a4%d1%96%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%84
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%d1%96%d1%8f%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8e%d0%9d%d0%b5%d0%b1%d0%b5/)

***
У Донецькому степу кургани – звична картина, без них неможливо уявити цю
землю. Вони розсипані територією реґіону і зберігають у собі багатовікову історію
цього краю. Про них розповів Віталій Циміданов, авторитетний дослідник, начальник
сектору охорони пам’яток археології, історії та культури Донецького обласного
краєзнавчого музею.
Колгушева, Олена. Віталій Циміданов: „Донецькі кургани і єгипетські піраміди —
явища одного порядку‖ / О. Колгушева // Міст. – New York, 2019. – 21.03. (http://meestonline.com/interview/vitalij-tsymidanov-donetski-kurhany-i-jehypetski-piramidy-yavyschaodnoho-poryadku/)

***
Під час заходів, присвячених 350-річчю з дня започаткування гетьманської
резиденції у місті Батурин, Президент України Петро Порошенко привітав
чернігівчан з цією знаменною подією та нагадав про роль і місце в історії України
славетного гетьмана Івана Мазепи. Голова держави наголосив, що саме у Батурині
Іван Мазепа творив державу Україну. Це мала бути прекрасна європейська держава.
Недаремно ж гетьман стільки зусиль доклав до будівництва храмів, розвитку
культури, мистецтва та освіти.
„Іван Мазепа став справжнім символом українського спротиву Росії‖ // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 19.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20249/group/28)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Популярна українська група „KAZKA” виступить в Празі. Вперше група
заявила про себе релізом пісні „Свята”, яка відразу стала хітом і підкорила
радіостанції України. Пізніше колектив випустив свій перший альбом під назвою
„KARMA”, який отримав високі оцінки критиків і визнання рядових слухачів. У Празі
група, яка виступає в стилі „experimental pop” з елементами „електро-фолку”, виконає
треки зі своєю дебютної платівки і нові пісні.
В Праге выступит группа „KAZKA‖ = [У Празі виступить група „KAZKA‖] //
Информ Прага. – Прага, 2019. – 26.03. (http://gazeta.cz/article/13895-v-prage-vystupit-gruppakazka)

***
У березні в Музеї „Кобзаря“ в Черкасах відкрилася виставка „Шевченкіана
Івана Їжакевича“, на якій представлено 40 ориґінальних полотен відомого художника.
В Шевченкові дні черкасці можуть милуватись картинами, багато з яких стали
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ілюстраціями до видання „Кобзаря“ 1939 року, якому в цьому році відзначатимуть 80
років з дня виходу. Головним змістом його творчості було відображення історії,
життя та духовности української нації. Багато творів монументального малярства та
іконопису І. Їжакевич здійснив в храмах Києва, Катеринодару, Білгороду протягом
1895-1916 років. Брав участь у реставрації розписів Кирилівської церкви в Києві, в
храмах Києво-Печерської Лаври, Георгієвської церкви (на місці Берестецької битви).
Костирко, Олександр. Картини Їжакевича привезли до Черкас / О. Костирко //
Свобода.
–
Parsippany,
NJ,
2019.
–
22.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%87%d0%b6%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b0%d1%81/)

***
Наприкінці минулого року в Києві відзначили 120-річчя з дня народження
відомого українсько-французького художника Миколи Кричевського. З цієї нагоди в
Музеї української діаспори з листопада 2018 року до січня цього року тривала
виставка та було презентовано перший маштабний альбом про митця „Микола
Кричевський. Митець і світ“ (автори альбому – директор музею Оксана Підсуха та
провідний науковий співробітник Ганна Лексіна).
Лексіна, Ганна. Альбом розповів про Миколу Кричевського / Г. Лексіна // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
22.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%90%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%9a%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba/)

***
На Тернопільщині завершується багаторічна реставрація однієї з найцікавіших
і найцінніших історико-архітектурних пам’яток краю – будівлі міської ратуші в
райцентрі Бучач (загалом на неї витрачено вже близько 20 мільйонів гривень із різних
джерел). Зведена в середині XVIII століття у стилі бароко та рококо (архітектор
Бернард Меретин) будівля унікальна тим, що її скульптором був славнозвісний Іоанн
Георг Пінзель, якого ще називають Мікеланджело українського бароко. Фрагменти на
час реставрації будівлі зберігалися у місцевому краєзнавчому музеї. Реставрацію
проводить відомий тернопільський скульптор, заслужений митець України Роман
Вільгушинський. Треба сказати, що у Романа Вільгушинського вже чималий досвід
роботи з відродження спадщини Пінзеля.
Мичко, Світлана. Тернопільський скульптор створює майстерні копії втрачених
шедеврів / С. Мичко // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 22.03.
(https://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/92304.html)

***
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Фільм „Позивний „Бандерас” режисера Зази Буадзе, як і „Кіборги” Ахтема
Сеітаблаєва, вже став в українського глядача культовим. Попри те, що фільми про
війну на Донбасі лише почали знімати, вони змусили заговорити про себе і глядачів, і
кінокритиків. Не лише в Україні. Днями стало відомо, що виконавець ролі
„Бандераса” актор Олег Шульга отримав престижну нагороду Міжнародного
лондонського кінофестивалю за кращу чоловічу роль у фільмі іноземною мовою.
Позняк-Хоменко, Наталка. Олег Шульга: „Ще донедавна ми жили в умовах
брехливої історії‖ / Н. Позняк-Хоменко // Українське Слово. – Chicago [Illinois, USA], 2019.
– 22.03. (https://ukrslovo.net/doli-ludski/ludi_ta_rechi/92302.html)

***
The New York Times Book Review включив збірку віршів українського
письменника Сергія Жадана у список рекомендованих книг 2019 року. Про це йдеться
на офіційній сторінці Сергія Жадана у Facebook.
Збірку українського письменника включили до списку рекомендованих книг року від
New
York
Times
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
19.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20241/group/9)

***
У Львові днями перебував лауреат Нобелівської премії миру 2007 року
американський вчений українського походження Євген-Зенон Стахів. Інженер,
доктор наук з водних ресурсів, професор та керівник інституту географії та екології
університету Джона Гопкінса (Балтімор, США) Євген-Зенон Стахів прибув до Львова
разом зі своєю дружиною. Науковець відвідав низку подій у місті Лева, а у залі ОДА
урочисто погасили маркований конверт з нагоди 75-річчя від дня народження
видатного лауреата Нобелівської премії.
Нобелівський лауреат Євген-Зенон Стахів: завжди відчував себе українським
науковцем
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
19.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20244/group/8)

***
У Національному заповіднику „Софія Київська” відбулася урочиста церемонія
передачі унікального артефакту – меча каролінгського типу кінця Х століття
комунальному закладу Львівської обласної ради „Історико-краєзнавчий музей”. Як
розповів директор Львівської обласної ради „Історико-краєзнавчий музей” Ігор
Тимець, меч вилучили у контрабандистів під час спільної операції українських та
естонських правоохоронців, передає Укрінформ. Меч знайшли на Львівщині та
нелегально вивезли за межі України. Естонські митники затримали меч на перетині
кордону з Росією.
У Софії Київській урочисто передали унікальний „меч вікінга‖ львівському музею //
Гомін України. – Toronto, 2019. – 19.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20239/group/9)
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***
За сприянням постійного представництва України в штаб-квартирі ООН,
відкрилася виставка сучасного українського мистецтва „Річка життя” української
художниці Ольги Кондрацької. В урочистому відкритті взяли участь постійний
представник України при ООН Володимир Єльченко, заступник Міністра соціальної
політики України Наталія Федорович, представники секретаріату ООН та члени
дипломатичного корпусу.
У штаб-квартирі ООН відкрилася виставка української художниці // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 19.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20238/group/9)

РЕЛІГІЯ
Німеччина віддала Україні важливий для історії православної церкви в Україні
документ щодо анексії Москвою Київської митрополії. DW з’ясувала, як було
зроблено сенсаційну знахідку. Провідна наукова співробітниця Національного КиєвоПечерського заповідника Наталя Сінкевич шукала інформацію про німецького
пастора Йоганнеса Гербінія, який у XVII ст. був одним з небагатьох західних
дослідників Києво-Печерської лаври. Те, що дослідниця побачила в німецькій
бібліотеці, мало зовсім інші масштаби, ніж записки пастора, на стіні в скляній рамці
висіла грамота російського царя Петра І від 1708 року. Виявилося, що це ориґінал.
Історичний документ, більше півстоліття просто прикрашав бібліотеку. І тепер
повернувся до Києва.
У контексті Томоса: Німеччина передала Києву унікальний документ // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 26.03. (http://www.homin.ca/news.php/news/20277/group/10)

***
Викрадений під час Другої світової війни у Києві, сертифікат царя Петра щодо
затвердження у 1708 році призначення київського архієпископа повернувся до
України. Документ належав Тюбінгенському університету з 1950-х років, а нині
занходиться у Києві.
Baden-Württemberg gibt das vom König gestohlene Zeugnis zurück = [БаденВюртемберг повертає викрадений сертифікат царя] // Die Welt. – Berlin, 2019. – 16.03.
(https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article190321189/Baden-Wuerttemberggibt-geraubte-Zarenurkunde-zurueck.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

СПОРТ
У італійському Ліньяно відбувся міжнародний турнір з паралімпійського
настільного тенісу. Харківська тенісистка Марина Литовченко переможно виступила
на турнірі. Вона завоювала дві золоті медалі.
Roma,

Українська тенісистка виборола два ‖золота‖ в Італії // Українська газета. –
2019.
–
22.03.
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(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%8
1%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%8f/%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b
0%d0%b4%d0%b0/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%
ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%96%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b7/)

***
Березень 2019-го. увійде в історію українського спорту назавжди. Ніколи досі
наші чоловіки-біатлоністи не ставали чемпіонами світу. Історію переписав 27-річний
тернополянин Дмитро Підручний. Його перемога в перегонах переслідування у
шведському Естерсунді – сенсація і закономірність одночасно. Закономірність – бо
здатність досягати результатів найвищого рівня Дмитро демонструє вже п’ять років
поспіль. Сенсація – бо напередодні сезону-2018/2019 Підручний хворів і закласти
необхідної функціональної й фізичної бази в підготовчий період не встиг. Перемога
Дмитра спричинила справжній фурор в українському Інтернет-сигменті. Успіху
спортсмена радіють навіть люди, які дивляться біатлонні трансляції вкрай рідко.
Вербицький, Іван. Терплячий і справедливий: який він, Дмитро Підручний, наш
перший чемпіон світу з біатлону / І. Вербицький // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA],
2019. – 21.03. – № 12 (https://www.chasipodii.net/article/22488/)

***
Нападник „Шахтаря” з „Донецька” Юніор Мораес став останнім гравцем
бразильського походження, що приєднався до збірної України. Він отримав
українське громадянство і тепер зможе виступати за національну збірну України.
Мораес лідирує в українській Прем’єр-лізі з 16 голами в 22 іграх.
Nitsak, Igor. Ukraine Reinforces With Brazilian Striker Before Euro 2020 = [Україна
посилює команду бразильським нападаючим перед Євро-2020] / I. Nitsak // The New York
Times.
–
New
York,
2019.
–
19.03.
(https://www.nytimes.com/reuters/2019/03/19/sports/soccer/19reuters-soccer-ukraine.html)

***
Гран-прі з художньої гімнастики проходить в Києві. Збірна Ізраїлю, керована
Іриною Вигдорчик, завоювала срібні медалі. Виграли змагання господині турніру –
гімнастки з України – 24,800 бала, а трійку призерів замкнули італійки (22,600). Ще
одне срібло принесли команді Ірині Вигдорчик вправи зі стрічками і обручами. За них
судді поставили ізраїльтянкам 22,550 бали. Були першими знову українки – 23,850
бали, а третіми стали італійки – 22,450 бали.
Мирский, Дмитрий. Израильские гимнастки завоевали еще два серебра на Гранпри в Киеве : В первый день израильтянки также стали вторыми = [Ізраїльські
гімнастки завоювали ще два срібла на Гран-прі в Києві. У перший день ізраїльтянки
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також стали другими] / Д. Мирский // Вести. – Ришон-ле-Цион, 2019. – 17.03.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5480048,00.html)

ТУРИЗМ
Google проведе для Грузії спеціальне дослідження, щоб визначити туристи
якого типу найчастіше планують подорож в країну. Про це було заявлено після
зустрічі глави Національної адміністрації туризму Грузії Маріам Кврівішвілі з
гендиректором компанії „Google Україна” Дмитром Шоломко. У грузинському
відомстві вважають, що новий проект покладе початок новому етапу співпраці з
Google.
Google создаст для грузинской стороны базу данных туристов = [Google
створить для грузинської сторони базу даних туристів] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 16.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29823862.html)

***
Співпраця
транскордонного
транскордонного
Ямпіль (Україна,
Ямполі.

в галузі сільського туризму була основним завданням
проекту „Сільський туризм як вірний крок на шляху до розвитку
співробітництва між районами Сорока (Республіка Молдова) і
Вінницька область)”, підсумкова конференція за яким відбулася в

Сороки и Ямполь развивают сотрудничество в области сельского туризма =
[Сороки і Ямпіль розвивають співробітництво в галузі сільського туризму] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 16.03. (https://noi.md/ru/obshhestvo/soroki-iyampoli-razvivayut-sotrudnichestvo-v-oblasti-seliskogo-turizma)

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Уряд Німеччини виділить Міжнародному комітету Червоного Хреста додаткові
1,8 млн євро на надання гуманітарної допомоги Україні, повідомляють у посольстві
Німеччини в Україні. Кошти йдуть на допомогу постраждалим від конфлікту жителям
на Донбасі.
В Германии выделят €1,8 млн. на гуманитарную помощь Украине = [У Німеччині
виділять 1,8 млн євро на гуманітарну допомогу Україні] // Minval.az. – Баку, 2019. – 26.03.
(https://minval.az/news/123872938)

ІНФОРМАЦІЯ
У відповідь на прохання України литовські аеропорти змінюють англійське
написання міст цієї країни. У Вільнюському аеропорту, з якого літаки літають до
Києва та Львова, з минулого тижня англійською пишуть не Kiev, а Kyiv, а замість
Lvov – Lviv. Таким чином переходять на українську транскрипцію. „Наші аеропорти
розуміють і підтримують бажання України бачити точне написання топонімів, в
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основі яких лежить українська мова. У такого бажання є ясне обґрунтування і тверда
аргументація, тому ми підтримуємо її і коригуємо написання назв українських міст”,
– сказав директор Вільнюського аеропорту Дайнюс Чюпліс.
ПодРiвняли = [ПідРівняли]
(https://www.obzor.lt/news/n47553.html)

//

Обзор.

–

Вильнюс,

2019.

–

18.03.

***
У зв’язку з переходом на „літній” час країн Євросоюзу і України в ніч з 30 на
31 березня білоруські залізничники спільно з залізничними адміністраціями Латвії,
Литви, Польщі, Росії та України завчасно провели коригування розкладу руху
міжнародних поїздів.
Городин, Василий. Скорректирован график движения поездов между Минском и
Вильнюсом = [Скориговано графік руху поїздів між Мінськом і Вільнюсом] / В. Городин //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 26.03. (https://www.obzor.lt/news/n47941.html)

КРИМ
Російська влада в Криму здійснила наліт на будинки кримських татар і
затримала щонайменше 20 осіб. Прихильники засудили останній акт „залякування”
проти етнічної групи, більшість з яких виступають проти російської окупації,
заявивши, що ці рейди були одними з найбільших в останні роки. Більшість
кримських татар не відмовилися від свого українського громадянства, а деякі
планують проголосувати в першому турі президентських виборів в Україні. Адвокат
Еміль Курбедінов сказав, що 23 людини були затримані в ході широкомасштабних
рейдів, в яких брали участь сотні співробітників ФСБ та інших співробітників
правоохоронних органів. За словами Кубердінова, затримали активістів, які боролися
за права „кримських політв’язнів”. Інший адвокат, Микола Полозов, заявив, що
адвокатам не дозволялося здійснювати нагляд за обшуками.
Russia raids Crimean Tatar homes, detains 20 ahead of Ukraine vote = [Росія здійснює
набіг на кримськотатарські будинки, затримує 20 виборців перед голосуванням] // Daily
Sabah. – Istanbul, 2019. – 27.03. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/03/27/russia-raidscrimean-tatar-homes-detains-20-ahead-of-ukraine-vote)

***
Російські
військово-повітряні
сили
розгорнули
„ескадрильї”
бомбардувальників Ту-22М3 на Кримському півострові, який Росія незаконно
анексувала на початку 2014 року. Бомбардувальники є реакцією на створення НАТО
наземної системи протиракетної оборони в Румунії у 2015 році, заявив журналістам
російський сенатор Віктор Бондарєв. Заява вказує на згубну і популярну російську
теорію змови, яка протягом багатьох років підривала відносини Москви із Заходом.
Розміщення Росією в Криму більш важкого і довгострокового озброєння відбувається
на тлі загострення регіональної напруженості. Москва продовжує затримувати
українські екіпажі. Європейський Союз у відповідь погрожує ввести санкції.
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Axe, David. Get Ready, NATO: Russian Air Force Tu-22M3 Backfire Bombers are in
Crimea : Why? = [Підготуйся, НАТО: Військові бомбардувальники ВПС Росії Ту-22М3
знаходяться в Криму. Чому?] / D. Axe // The National Interest. – Washington, 2019. – 25.03.
(https://nationalinterest.org/blog/buzz/get-ready-nato-russian-air-force-tu-22m3-backfirebombers-are-crimea-48947)

***
У березні була оприлюднена заява Верховної представниці Евросоюзу із
зовнішньої та безпекової політики Федеріки Моґеріні від імені Евросоюзу щодо
Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Ф. Моґеріні‚ відкриваючи
засідання Ради ЕС з закордонних справ у Брюселі‚ заявила, що „незаконна анексія
Криму призвела до порушень прав людини і негативно вплинула на безпекову
ситуацію у реґіоні. Питання Криму стоїть у пріоритетах нашого порядку денного, і ми
продовжуватимемо втілювати нашу політику невизнання незаконної анексії. Крим –
це Україна“. Вона підкреслила, що Евросоюз не визнав і не визнає цього порушення
міжнародного права.
Евросоюз не визнав і не визнає анексію Криму // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. –
22.03.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be%d1%8e%d0%b7%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2-%d1%96%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%94%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%96%d1%8e/)

***
Журналісти найбільших медіа Білорусі проігнорували прес-конференцію посла
Росії в Білорусі Михайла Бабича, присвячену „п’ятиріччю входження Криму до
складу Російської Федерації”.
СМИ Беларуси бойкотировали пресс-конференцию посла России к пятилетию
захвата Крыма = [ЗМІ Білорусі бойкотували прес-конференцію посла Росії до п’ятиріччя
захоплення Криму] // Minval.az. – Баку, 2019. – 21.03. (https://minval.az/news/123871475)

***
Міністерство закордонних справ України заявило, що передало російському
зовнішньополітичному відомству ноту протесту в зв’язку з візитом президента РФ
Володимира Путіна до Криму, де він взяв участь в церемонії відкриття ТЕС.
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым = [МЗС України
висловило протест щодо візиту Путіна до Криму] // Независимая Молдова. – Кишинев,
2019. – 19.03. (https://noi.md/ru/v-mire/mid-ukrainy-vyrazil-protest-iz-za-vizita-putina-v-krym)

***
У заяві Ради НАТО анексія Криму названа порушенням міжнародного права і
викликом для євроатлантичної безпеки. Альянс закликав Росію припинити зневажати
права людини в Криму і повернути цей регіон Україні. Рада НАТО рішуче засудила
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російську анексію Криму, підкресливши, що не визнає і ніколи не визнає незаконне
приєднання цього українського регіону до Росії.
НАТО обещала не признавать российской аннексии Крыма = [НАТО обіцяла не
визнавати російської анексії Криму] // DELFI. – Таллінн, 2019. – 19.03.
(https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/nato-obeschala-ne-priznavat-rossijskoj-anneksiikryma.d?id=50918143)

***
Спецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер не допустив
можливість повернення Україні анексованого Криму військовим шляхом. Такий шлях
він назвав катастрофою. Разом з тим, він висловив думку про те, що треба зберігати
пам’ять про Крим і вести справу до його повернення в свій час.
Это было бы катастрофой. Волкер считает невозможным возврат Крыма
военным путем = [Це було б катастрофою. Волкер вважає неможливим повернення
Криму
військовим
шляхом]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
19.03.
(https://www.obzor.lt/news/n47724.html)

***
Вже майже три місяці Гульнара Бекірова не бачила свого чоловіка. Для
багатьох в Новоолексіївці справа зрозуміла: кримський татарин Бекіров був
заарештований після його приїзду в Крим тому, що він не приховував свого
проукраїнського ставлення – як і багато кримських татар, тюркських мусульман, які з
XV ст. живуть на півострові і в 2014 році протестували проти російської анексії.
Судові процеси проти кримських татар поширені в Криму.
Brunner, Simone. Rache an den Krimtataren : Seit fast drei Monaten hat Gulnara
Bekirowa ihren Mann nicht gesehen. Die Repression hat auch ihn getroffen. Eine Reportage
fünf Jahre nach der Krim-Annexion = [Помста кримським татарам. Гульнара Бекірова не
бачила свого чоловіка майже три місяці. Репресії також вразили його. Репортаж через
п’ять років після кримської анексії] / S. Brunner // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. – 18.03.
(https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/jahrestag-der-krim-annexion-rache-an-denkrimtataren/24113218.html)

***
Євросоюз і Сполучені Штати в зв’язку з п’ятою річницею анексії Росією Криму
виступають із заявами, в яких підтверджують невизнання анексії і повагу
територіальної цілісності України. У декларації, яку від імені ЄС опублікувала глава
його зовнішньополітичного відомства Федеріка Могеріні, йдеться, що „анексія є
прямим викликом міжнародній безпеці”, а ЄС буде продовжувати свою політику
невизнання анексії Криму, в тому числі за допомогою санкцій. Заступник офіційного
представника Держдепартаменту США Роберт Палладіно, в свою чергу, назвав
референдум 16 березня 2014 року про приєднання Криму до Росії „фарсом”,
проведеним „під дулами пістолетів”.
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ЕС и США в годовщину аннексии Крыма подтверждают ее непризнание = [ЄС і
США в річницю анексії Криму підтверджують її невизнання] // Эхо Кавказа. –
Вашингтон, 2019. – 18.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29826202.html)

***
В прес-центрі „Sputnik Білорусь” відбулася прес-конференція посла Росії в
Білорусі Михайла Бабича, присвячена „п’ятиріччю входження Криму до складу
Російської Федерації”. Білоруські незалежні засоби масової інформації поширили
колективну заяву, в якій відмовилися від відвідування прес-конференції. Журналістам
держЗМІ також „було рекомендовано” від відвідування заходу відмовитися. У заяві
керівники незалежних ЗМІ зазначили, що не ігнорують посла і готові до подальшого
інформаційного співробітництва, але тема заходу штовхає журналістів відмовитися
від участі в даній прес-конференції.
Независимые СМИ коллективно отказались посещать пресс-конференцию посла
Бабича = [Незалежні ЗМІ колективно відмовилися відвідувати прес-конференцію посла
Бабича]
//
Белорусская
Деловая
Газета.
–
Минск,
2019.
–
18.03.
(http://bdg.by/news/politics/nezavisimye-smi-kollektivno-otkazalis-poseshchat-presskonferenciyu-posla-babicha)

***
Президент України Петро Порошенко очікує прогрес у питанні про повернення
Криму Україні і початку роботи миротворчої місії ООН на Донбасі після виборів
глави держави. За словами Президента України, Володимир Путін дуже сподівається,
що буде обраний інший кандидат, а не Порошенко, який і „подарує” Крим російській
владі. „Моя позиція – не дочекаються. Ми звільнимо Крим”, – підкреслив Порошенко.
Він зазначив, що Україна нарощує військову міць, зміцнює міжнародну солідарність,
забезпечує економічне зростання.
Петр Порошенко заявляет, что „Крым будет возвращен Украине‖ = [Петро
Порошенко заявляє, що „Крим буде повернутий Україні‖] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 18.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29827399.html)

***
Пів десятиліття пройшло з тих пір, як Володимир Путін анексував Кримський
півострів. Для Росії витрати продовжують рости. Договір про приєднання, підписаний
для того, щоб ввести територію Чорного моря в лоно Москви, до сих пір не визнаний
більшістю країн. США і Європейський Союз зробили широкі зусилля, щоб покарати
Росію санкціями. Не зупиняючись, Росія продовжує інтегрувати Крим в свою
економіку, вкладаючи мільярди в нові електростанції і гігантський міст на півострів.
Doff, Natasha. Russia Still Paying Price for Crimea Five Years After Annexation =
[Росія все ще розплачується за Крим через п’ять років після анексії] / N. Doff //
Bloomberg. – New-York, 2019. – 17.03. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-0317/russia-still-paying-price-for-crimea-five-years-after-annexation)
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***
Євросоюз продовжить дотримуватися політики невизнання Криму у складі
Росії. Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, поширеному в
Брюсселі у зв’язку з п’ятирічними роковинами анексії Криму Росією.
ЕС продолжит политику непризнания Крыма частью России = [ЄС продовжить
політику невизнання Криму у складі Росії] // Minval.az. – Баку, 2019. – 17.03.
(https://minval.az/news/123871090)

***
У Петербурзі пройшли пікети, приурочені до п’ятої річниці Кримського
„референдуму”. Активісти вважають Кримський „референдум” важливою віхою на
шляху до остаточного відходу Росії з позицій міжнародного права. Заявити про це
вони вирішили на пікетах, приурочених до завершення всесвітнього флешмобу
„КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА!” Одна з організаторів акції, співголова петербурзького
відділення демократичного руху „Солідарність” Ольга Смирнова підкреслює, що вона
і її однодумці визнають норми міжнародного права і вважають Крим і Севастополь
окупованими територіями. Під час пікетів організатори брали у їх учасників інтерв’ю
про позицію по Криму.
В Петербурге прошли пикеты, приуроченные к пятой годовщине Крымского
„референдума‖ = [У Петербурзі пройшли пікети, приурочені до п’ятої річниці
Кримського „референдуму‖] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 16.03.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29825282.html)

***
Казначейство США спробувало посилити тиск на Росію у зв’язку з
листопадовим нападом на українські судна і моряків у Керченській протоці,
наклавши санкції на шість росіян і близько півдюжини оборонних фірм спільно з
Європейським Союзом і Канадою. „Сполучені Штати і наші трансатлантичні
партнери не допустять безперешкодного продовження російської агресії проти
України”, – заявив міністр фінансів Стівен Мнучін у своїй заяві. „Міжнародне
співтовариство рішуче налаштоване проти військово-морських атак Росії в
Керченській протоці, передбачуваної анексії Криму та підтримки незаконних виборів,
проведених сепаратистами на сході України”.
Gallu, Joshua. U.S. Sanctions Six Russians Over Kerch Strait Attack on Ukraine =
[США санкціонували шістьох росіян за атаку в Керченській протоці в Україні] / J. Gallu
// Bloomberg. – New-York, 2019. – 16.03. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-0315/u-s-sanctions-six-russians-over-kerch-strait-attack-on-ukraine)

***
Через п’ять років після анексії Росією українського півострова Крим
Європейський Союз як і раніше зберігає прихильність „суверенітету і територіальної
цілісності України”. Анексія Криму є „прямим викликом міжнародній безпеці” і несе
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„серйозні наслідки для міжнародного правопорядку”, – йдеться в заяві верховного
представника ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні. Київ і
переважна більшість країн світу анексію української території не визнають, передає
„Deutsche Welle”. ЄС особливо виділив значне погіршення ситуації з правами людини
в Криму.
Евросоюз не намерен признавать суверенитет России над Крымом = [Євросоюз не
має наміру визнавати суверенітет Росії над Кримом] // День за днем. – Таллинн, 2019. –
17.03. (https://rus.postimees.ee/6547163/evrosoyuz-ne-nameren-priznavat-suverenitet-rossii-nadkrymom)

***
Крим для Естонії був і завжди буде частиною України – про це в п’яту річницю
анексії Росією Кримського півострова заявив міністр закордонних справ Естонії Свен
Міксер. Міксер підкреслив, що Естонія також суворо засуджує невиправдане
застосування в листопаді минулого року Росією військової сили проти суден МВФ
України в Керченській протоці і затримання українських військових моряків.
Свен Миксер: Крым для Эстонии всегда будет частью Украины = [Свен Міксер:
Крим для Естонії завжди буде частиною України] // Міст. – New York, 2019. – 16.03.
(https://rus.postimees.ee/6546588/sven-mikser-krym-dlya-estonii-vsegda-budet-chastyu-ukrainy)

***
МЗС Туреччини зробило офіційну заяву з нагоди 5-ї річниці анексії Криму
Російською Федерацією, в якій підтвердило підтримку суверенітету та територіальної
цілісності України, невизнання окупації півострова та необхідність захисту прав
кримських татар. Про це йдеться у заяві на веб-сторінці міністерства.
Туреччина підтримує територіальну цілісність України // Міст. – New York, 2019.
– 16.03. (http://meest-online.com/news/turechchyna-pidtrymuje-terytorialnu-tsilisnist-ukrajiny/)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Низку обмежувальних санкції було застосовано до дев’яти російських
видавництв та трьох юридичних осіб, власників інтернет-порталів, що систематично
створюють і поширюють пропагандистську продукцію антиукраїнського змісту. Про
це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо. Санкції введено терміном на три роки.
Обмежено діяльність російських пропагандистів в Україні // Міст. – New York,
2019. – 25.03. (http://meest-online.com/news/obmezheno-diyalnist-rosijskyh-propahandystiv-vukrajini/)

***
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про введення
нових санкцій проти Росії з кінця березня. Санкційні списки включають 848 фізичних
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та 294 юридичних осіб. Відповідний указ підписав Президент України Петро
Порошенко.
Украина ввела новые санкции против России: в черный список попали более 800
человек = [Україна ввела нові санкції проти Росії: до чорного списку потрапили понад
800 осіб] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 21.03. (https://rus.postimees.ee/6550792/ukrainavvela-novye-sankcii-protiv-rossii-v-chernyy-spisok-popali-bolee-800-chelovek)

***
Росія стикається з новими санкціями, оскільки австралійська влада оголосили
фінансові санкції та обмеження на в’їзд відносно семи росіян через інцидент у
Керченській протоці, пише китайська газета. Згідно із заявою міністра закордонних
справ Австралії Маріса Пейна, в число семи осіб входять високопоставлені
чиновники Федеральної служби безпеки Росії по Криму і деякі командири патрульних
сил. Раніше Європейський Союз вніс у чорний список вісім російських
військовослужбовців і співробітників ФСБ за їх роль в цьому інциденті.
Australia sanctions Russians over Kerch = [Австралія санкціонує росіян за Керч] //
China
Daily.
–
Beijing,
2019.
–
20.03.
(http://global.chinadaily.com.cn/a/201903/20/WS5c919945a3104842260b1887.html)

***
Президент України призначив нові санкції проти російських компаній і
приватних осіб, що займаються будівництвом та іншими видами діяльності в Криму.
Особи, які брали участь в організації місцевих виборів у районах східної України,
контрольованих проросійськими сепаратистами, також стали об’єктом санкцій.
Ukraine Introduces New Sanctions Against Russia = [Україна вводить нові санкції
проти Росії] // The New York Times. – New York, 2019. – 20.03.
(https://www.nytimes.com/aponline/2019/03/20/world/europe/ap-eu-ukraine-russia.html)

***
Президент України розпорядився ввести нові санкції проти російських
компаній і приватних осіб, що займаються будівництвом та іншою діяльністю в
Криму. Провідні російські законодавці входять в число людей, які можуть бути
підпсати під указ Президента України Петра Порошенка. Указ націлений на тих, хто
займався будівництвом моста з Росії до Криму і брав участь в інциденті на Чорному
морі в листопаді, коли Росія захопила українські військові судна і їх екіпажі.
Ukraine introduces new sanctions against Russia = [Україна вводить нові санкції
проти Росії] // The Washington Post. – Washington, 2019. – 20.03.
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-introduces-new-sanctions-againstrussia/2019/03/20/3b279bea-4b4f-11e9-8cfc2c5d0999c21e_story.html?utm_term=.7a01d9e84af3)

***
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Україна ввела санкції відносно понад 800 росіян і майже 300 юридичних осіб.
Відповідний указ підписав Президент України Петро Порошенко. Санкції
торкнулися, зокрема депутатів Державної думи Росії і спікерів обох палат
парламенту. Крім того, обмеження введені проти чотирьох банків з капіталом
„держави-агресора” і окремих юридичних осіб, які потрапили під санкції США,
Європейського Союзу та Канади. Санкції застосовуються за причетність до
будівництва Кримського моста і до нападу на українських моряків у Керченській
протоці. У списки також включені особи, відповідальні за організацію виборів в
анексованому Криму.
Украина ввела санкции против 800 россиян и 300 компаний = [Україна ввела
санкції проти 800 росіян і 300 компаній] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 20.03.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29832741.html)

***
Сполучені Штати, Канада та Європейський Союз ввели нові санкції проти
понад десятка російських чиновників і бізнесменів у відповідь на „тривалу агресію
Росії в Україні”. Росія засудила „лицемірство” нових західних санкцій проти своїх
чиновників у зв’язку з їхньою роллю в морському протистоянні з Україною і
пообіцяла відповісти на „недружній” хід.
Russia slams „hypocrisy‖ of new Western sanctions = [Росія засуджує „лицемірство‖
нових
західних
санкцій]
//
The
News.
–
Karachi,
2019.
–
17.03.
(https://www.thenews.com.pk/print/444905-russia-slams-hypocrisy-of-new-western-sanctions)

***
США ввели санкції проти ряду російських громадян і фірм у відповідь на
листопадовий напад біля берегів Криму і анексію українського півострова п’ять років
тому. Санкції були введені спільно з Європейським Союзом і Канадою, які зробили
аналогічні дії, повідомило міністерство фінансів США. „Сполучені Штати й наші
трансатлантичні партнери не допустять безконтрольної агресії Росії проти України”, –
заявив міністр фінансів Стівен Мнучін. Санкції, введені Управлінням з контролю за
іноземними активами, пішли за протистоянням в кінці минулого року, коли російські
сили берегової охорони відкрили вогонь і захопили три українські судна в
Керченській протоці.
Broughton, Kristin. U.S. Places Sanctions on Russians Over Conflict in Ukraine = [США
вводять санкції проти росіян за конфлікт в Україні] / K. Broughton // The Wall Street
Journal. – New York, 2019. – 16.03. (https://www.wsj.com/articles/u-s-places-sanctions-onrussians-over-conflict-in-ukraine-11552695343?mod=searchresults&page=1&pos=3)

***
Євросоюз, США і Канада ввели антиросійські санкції у зв’язку з інцидентом в
Керченській протоці, що стався в листопаді 2018 року. В заяві глави канадського МЗС
Христі Фріланд йдеться, що „в координації з Європейським Союзом і Сполученими
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Штатами Канада оголошує про нові санкції у відповідь на агресивні дії Росії в
Чорному морі і Керченській протоці, а також у зв’язку з анексією Криму”.
Евросоюз, США и Канада ввели санкции против России = [ Євросоюз, США і
Канада ввели санкції проти Росії] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 16.03.
(https://haqqin.az/news/146758)

***
Австралія і Канада ввели персональні санкції через захоплення українських
кораблів та екіпажів біля Керченської протоки у листопаді 2018 року Російською
Федерацією. Про це повідомляється у заяві міністра закордонних справ Великої
Британії Джеремі Ганта про міжнародні санкції у відповідь на російську аґресію в
районі Чорного моря, передає прес-служба уряду Британії на офіційному сайті.
Австралія та Канада запровадили персональні санкції через аґресію РФ в
Азовському
морі
//
Гомін
України.
–
Toronto,
2019.
–
19.03.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20229/group/6)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
В Обласному суді в Пардубіце почався судовий процес над Еріком Ешту,
звинуваченим у теракті через службу в збройних силах самопроголошеної ДНР.
Сторона звинувачення наполягає, що в 2015 р. Ешту якийсь час служив в
республіканській гвардії, так званої, ДНР. Він був вартовим в окопах на лінії
зіткнення із українською армією, займався підготовкою зброї, навчанням гвардійців.
Прокурор наполягає на тому, що Ешту обстрілював позиції українських військових. У
розпорядженні сторони обвинувачення є відеозапис, на яких Ешту відображений
разом з військовими самопроголошеної ДНР.
Чеха судят за службу в вооруженных силах ДНР = [Чеха судять за службу в
збройних силах самопроголошеної ДНР] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 26.03.
(https://www.prague-express.cz/politics/69974-chekha-sudyat-za-sluzhbu-v-vooruzhennykhsilakh-dnr)

***
Представник Держдепартаменту США Роберт Палладіно засудив винесений у
Росії вирок громадянину України Павлу Грибу і зажадав його звільнення, заявивши,
що Р. Гриб став жертвою переслідувань через те, що протистояв російській агресії
проти України. Із закликом скасувати вирок виступило українське Міністерство
закордонних справ, назвавши вирок російського суду „неправомірним” і заснованим
на „сфальсифікованих звинуваченнях”. Крім того, в Києві заявили про порушення
норм міжнародного права, в тому числі, через „брутальне викрадення Павла Гриба в
місті Гомель” в Білорусі.
Госдепартамент США осудил приговор Павлу Грибу и потребовал его
освобождения = [Держдепартамент США засудив вирок Павлу Грибу і зажадав його
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Реферативний огляд преси
Україна у відгуках зарубіжної преси
звільнення]
//
Эхо
Кавказа.
–
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29838972.html)

16 – 31 березня 2019 р.
Вашингтон,

2019.

–

25.03.

***
Україна пропонує Росії провести обмін ув’язненими на Донбасі за формулою
„19 на 72”, а також обміняти 25 затриманих у Росії громадян України на таку ж
кількість росіян.
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев = [Київ
запропонував Москві обміняти 25 заарештованих росіян на українців] // DELFI. –
Таллінн, 2019. – 25.03. (https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kiev-predlozhil-moskve-pomenyat25-arestovannyh-rossiyan-na-ukraincev.d?id=50935843)

***
У доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини відмічається,
що затримані українські моряки, захоплені російськими прикордонниками біля
берегів анексованого Криму, можуть вважатися військовополоненими, вони
потрапляють під дію Женевської конвенції і будуть перебувати в статусі
військовополонених до тих пір, поки компетентний суд не прийме іншого рішення.
Це означає, що на моряків заборонено чинити тиск, залякувати і відмовляти в
необхідній медичній допомозі.
ООН признала захваченных украинских моряков военнопленными = [ООН визнала
захоплених українських моряків військовополоненими] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019.
– 18.03. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29821599.html)
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