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ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про
забезпечення функціонування української мови як державної. Рішення підтримали
278 депутатів, 38 виступили проти, ще семеро утрималися. Згідно із законопроектом,
українська мова стає єдиною державною мовою в країні. Нею повинен володіти
кожен громадянин країни, а також всі претенденти на громадянство.
Рада приняла Закон об украинском языке как единственном государственном =
[Рада прийняла Закон про українську мову як єдину державну] // День за днем. – Таллинн,
2019. – 25.04. (https://rus.postimees.ee/6577533/rada-prinyala-zakon-ob-ukrainskom-yazykekak-edinstvennom-gosudarstvennom)

***
Верховна Рада України прийняла закон про українську мову. Як
повідомляється, за законопроект про українську мову, як державну, проголосували
278 депутатів. Закон не буде регулювати мову приватного спілкування та релігійних
церемоній.
Ukrainos parlamentas priėmė įstatymą dėl ukrainiečių kalbos išskirtinio statuso =
[Український парламент ухвалив закон про виключний статус української мови] //
Lietuvos
rytas.
–
Вільнюс,
2019.
–
25.04.
(https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2019/04/25/news/ukrainos-parlamentas-prieme-istatymadel-ukrainieciu-kalbos-isskirtinio-statuso-10113838/)

***
Перед другим туром виборів Президента почалися розмови про ймовірність
розпуску Верховної Ради України 8-го скликання і оголошення дострокових виборів
парламенту. Володимир Зеленський прямо заявив, що в разі перемоги „буде думати”
про розпуск нинішнього скликання ВРУ. Натомість Петро Порошенко переконаний,
що конституційних підстав для припинення повноважень ВРУ не існує. Спікер
Верховної Ради Андрій Парубій також заявив, що підстави для розпуску парламенту
відсутні.
В Україні обговорюють можливість розпуску ВРУ та дочасних виборів // Міст. –
New York, 2019. – 24.04. (http://meest-online.com/ukraine/policy/v-ukrajini-obhovoryuyutmozhlyvist-rozpusku-vru-ta-dochasnyh-vyboriv/)

***
Після перемоги на виборах у штабі Володимира Зеленського повідомили, що
не планують розпуск Верховної Ради. Про це заявив на брифінгу речник штабу
Володимира Зеленського Дмитро Разумков. За його словами, нині команда
Зеленського напрацьовує низку законопроектів, аби подати їх у Верховну Раду, щоб
парламент міг опрацювати їх ще до кінця своєї каденції.
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У Раді заявили, що немає жодних підстав для розпуску // Міст. – New York, 2019. –
22.04.
(http://meest-online.com/news/u-radi-zayavyly-scho-nemaje-zhodnyh-pidstav-dlyarozpusku/)

***
Народні депутати від „Блоку Петра Порошенка” зареєстрували у Верховній
Раді проект закону, що передбачає створення „Картки українського міґранта” та
спеціального фонду, куди заробітчан зобов’яжуть платити внески. В Україні хочуть
заснувати новий орган виконавчої влади та підпорядкувати його Міністерству
соціальної політики. Саме це відомство буде прописувати нові правила для трудових
посередників, а також допомагати самим заробітчанам. Нове відомство повинне
створити реєстр міґрантів, видати їм усім спеціальні посвідчення „Картка
українського мігранта”, а також заснувати Фонд добробуту. Останній і фінансуватиме
всі програми для заробітчан. Наприклад, організувати для них цілодобову
міжнародну службу підтримки, проводити просвітницькі та розважальні заходи за
кордоном, виплачувати допомогу в певних випадках і допомагати з
працевлаштуванням.
„Картка міґранта” змусить заробітчан платити внески // Міст. – New York,
2019. – 17.04. (http://meest-online.com/diaspora/world-diaspora/kartka-migranta-zmusytzarobitchan-platyty-vnesky/)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Кабінет Міністрів України вирішив припинити для країни дію ще двох
договорів у рамках СНД. Зокрема, Україна вийшла з Угоди про взаємне забезпечення
збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів від 1999 року
і Угоди про методологічне зіставлення і створення загальної статистичної бази
Економічного союзу в рамках СНД, укладеного в 1995 році. Рішення припинити дію
цих договорів для України зумовлене тим, що вони застаріли.
Украина вышла еще из двух соглашений со странами СНГ = [Україна вийшла ще з
двох угод з країнами СНД] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 25.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0425/c31519-9571818.html)

***
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило про
рішення вийти з угоди у сфері стандартизації озброєння і військової техніки з
країнами СНД. За словами першого заступника прем’єр-міністра Степана Кубіва,
зазначений договір не може бути реалізований в Україні, оскільки країна
відмовляється від прописаних в ньому радянських стандартів на користь стандартів
ЄС і НАТО.
Украина вышла из соглашения о стандартизации вооружения со странами СНГ =
[Україна вийшла з угоди про стандартизації озброєння з країнами СНД] // Жэньминь
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(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0418/c31519-

***
У Києві відбулося засідання Кабміну України, на якому був представлений звіт
про його роботу за три роки. Серед головних досягнень Кабміну в документі названі
забезпечення макрофінансової стабільності та розвиток економіки після важкої кризи
2014-2015 рр. Зокрема, за останні три роки консолідоване зростання ВВП України
склало 8,4%. Крім цього, уряд провів цілий ряд реформ у таких сферах як енергетика,
сільське господарство, держуправління, боротьба з корупцією, охорона здоров’я,
освіта та ін.
Правительство Украины подвело итоги своей работы за три года = [Уряд
України підбив підсумки своєї роботи за три роки] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. –
17.04. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0418/c31519-9568235.html)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Українці обрали свого Президента. Під час Революції Гідності 2014 року вони
виявили нетерпимість до корумпованого авторитарного Віктора Януковича. Тепер
вони змусили Петра Порошенка відчути гіркоту поразки. Найважливішим посланням
українських президентських виборів є не надзвичайна перемога Володимира
Зеленського, а поразка чинного Президента. Україна потрапляє в рідкісну і почесну
категорію як місце, де можна бути найпотужнішою людиною в країні (і однією з
найбагатших), але не можна уникнути невдоволення людей. У країні, де раніше мала
місце фальсифікація виборів, цього разу голосування було вільним і справедливим.
E. Lucasas: „Ukraina dar kartą įrodė esanti laisva šalis” = [Е. Лукас: „Україна знову
виявилася вільною країною”] // Lietuvos rytas. – Вільнюс, 2019. – 25.04.
(https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2019/04/25/news/e-lucasas-ukraina-dar-karta-irode-esantilaisva-salis--10112594/)

***
Литва тільки готується, а Україна вже вибрала свого Президента – шоумена
Володимира Зеленського. Нинішнього Президента Петра Порошенка Зеленський
обійшов з нищівною різницею – він набрав 73,2% голосів під час виборів. Колишній
спікер Сейму Арунас Валінскас каже, що українці вибрали менше зло, навіть не
знаючи, яким воно буде. Валінскас вважає, що „обрання Зеленського є трагедією в
ситуації, яка зараз є в Україні”.
Bauraitė, Rasuolė. A. Valinskas paaiškino, kodėl Ukraina išsirinko komiką: V.
Landsbergis irgi buvo pianistas = [А. Валінскас пояснив, чому Україна вибрала коміка: В.
Ландсбергіс був піаністом] / R. Bauraitė // Lietuvos rytas. – Вільнюс, 2019. – 24.04.
(https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2019/04/24/news/a-valinskas-paaiskino-kodelukraina-issirinko-komika-v-landsbergis-irgi-buvo-pianistas-10085643/)

***
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Представник іранського МЗС Сейєд Аббас Мусаві привітав український народ
з успішним проведенням президентських виборів. Мусаві заявив, що перемога
більшості голосів за Володимира Зеленського на виборах свідчить про високу довіру
громадськості до нього. Він висловив сподівання, що події в Україні призведуть до
успіху та сталого миру в європейській країні, а також до подальшого розширення
ірансько-українських відносин.
Iran congratulates Ukraine on successful elections = [Іран привітав Україну з
успішними виборами] // Iran Daily. – Teheran, 2019. – 24.04. (http://www.irandaily.com/News/251725.html)

***
Китайське видання інформує, що українського актора Володимира Зеленського
обрано шостим Президентом України. У своїй виборчій програмі Зеленський
зобов’язався викорінити корупцію, забезпечити рівність громадян України перед
законом, вирішити всі важливі державні питання через референдуми, поліпшити
охорону здоров’я та освітні послуги. Володимира Зеленський також не виключив
прямих переговорів між Києвом і Москвою про кризу на сході України.
Official election results show Zelensky elected as president of Ukraine = [Офіційні
результати виборів показують, що Зеленського обрано Президентом України] // China
Daily.
–
Beijing,
2019.
–
24.04.
(http://global.chinadaily.com.cn/a/201904/24/WS5cbf4b2ba3104842260b7df9.html)

***
Володимир Зеленський приймає поздоровлення від глав зарубіжних країн,
дипломатів і акторів. Зокрема, одними з перших його привітали президент Республіки
Білорусь Олександр Лукашенко, президент Франції Емманюель Макрон, президент
США Дональд Трамп, а також прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та ін.
Новообраний Президент України заявив, що буде працювати над українськоросійськими відносинами в нормандському форматі та продовжуватиме Мінський
процес.
Гут, Оксана. Новая роль. Несколько фактов о новом президенте Украины = [Нова
роль. Кілька фактів про нового Президента України] / О. Гут // Вечерний Бишкек. –
Бишкек,
2019.
–
24.04.
(https://www.vb.kg/doc/377998_novaiarol._neskolko_faktov_o_novom_prezidente_ykrainy.html)

***
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з обраним
Президентом України Володимиром Зеленським привітала його з успіхом на
президентських виборах. Мей пообіцяла, що Великобританія буде підтримувати
Володимира Зеленського, як демократичне майбутнє України. Прем’єр-міністр
підкреслила важливість спільної роботи двох країн разом з міжнародним
співтовариством для боротьби з російською агресією. Прем’єр-міністр запросила
обраного Президента Володимира Зеленського відвідати Великобританію.
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Мэй указала Зеленскому на важность противостояния российской агрессии =
[Мей вказала Зеленському на важливість протистояння російській агресії] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 24.04. (https://www.obzor.lt/news/n48808.html)

***
За словами екс-депутата Алішера Мамасалієва, перемога Володимира
Зеленського в Україні – це знакова подія, коли електоральні переваги почали
змінюватися. Це обов’язково вплине і на майбутні парламентські вибори в
Киргизстані, вважає депутат. „Я думаю, що в наших партіях з’являться багато
медійних фігур: інтернет-блогери, артисти і відомі спортсмени”, – зазначив він.
Висловив екс-депутат і свою думку, чому Володимиру Зеленському вдалося
перемогти з таким великим відривом. „Тут, на думку багатьох експертів, зіграло три
фактори. Перший – український народ втомився від війни, а Порошенко вів якраз
таку політику. Другий – люди перестали довіряти цій системі, яку вибудував
Порошенко, коли парламент і Президент взаємодіяли як кішка з собакою. Третій –
люди хочуть змін, і Володимир Зеленський саме уособлює відмову від нинішньої
системи”, – зробив висновок експерт.
Стамов, Бакыт. Как результаты президентских выборов на Украине повлияют
на Кыргызстан? = [Як результати президентських виборів в Україні вплинуть на
Киргизстан?] / Б. Стамов // Вечерний Бишкек. – Бишкек, 2019. – 24.04.
(https://www.vb.kg/doc/378008_kak_rezyltaty_prezidentskih_vyborov_na_ykraine_povliiaut_na_
kyrgyzstan.html)

***
Польська газета публікує статтю журналіста „Wprost” Якуба Мельника, який
коментує результати президентських виборів в Україні. Такого миру та спокою в
Києві, як зараз, пише автор, після президентських виборів ніколи не було. „Замість
демонстрантів, які не задоволені результатом виборів, що збираються на Майдані, ми
можемо спокійно прислухатися до добре збалансованих і цивілізованих заяв основних
гравців. В українських умовах, це справжня революція, і автор статті не пам’ятає
виборів від Помаранчевої революції, результат яких був би так спокійно прийнятий
виборцями”, – пише Я. Мельник. Українці змінили владу шляхом голосування, а не
під час вуличних боїв і заворушень, зауважує автор.
Mielnik, Jakub. Wielka zmiana na Ukrainie = [Великі зміни в Україні] / J. Mielnik //
Wprost. – Posnan, 2019. – 23.04. (https://www.wprost.pl/swiat/10210593/wielka-zmiana-naukrainie.html)

***
Автор статті, політолог Іван Стародубцев, знайомить турецького читача з
переможцем президентських виборів в Україні. На думку автора, Володимир
Зеленський продовжив тенденцію, що спостерігається зараз не тільки в Україні, а й у
багатьох інших країнах світу: виборці втомилися від традиційних еліт, вони хочуть
змін і готові голосувати за нові особи. Навіть якщо ці особи є новими для політики і
не мають мінімального досвіду державного управління. „Тепер головне питання
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полягає в тому, – зазначає автор публікації, – що означає прихід до влади Володимира
Зеленського для України і для всього регіону”.
Starodubtsev, Ivan. Will the new Ukrainian president make life in Ukraine funnier? =
[Чи зробить новий український Президент життя в Україні веселішим?] / I. Starodubtsev
// Daily Sabah. – Istanbul, 2019. – 23.04. (https://www.dailysabah.

***
Україна пішла в невідомість, після того як шоумен Володимир Зеленський був
обраний Президентом, пообіцявши зміни, але з невизначеною схемою того, що він
може зробити як лідер. Президент США Дональд Трамп і французький лідер
Емманюель Макрон привітали політичного новачка, а канцлер Німеччини Ангела
Меркель пообіцяла підтримку. У спільному листі до Володимира Зеленського
президент ЄС Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер
висловили захоплення „сильною прихильністю українців до демократії та
верховенства права”.
Ukraine leaps into unknown after comic elected president = [Невідомо чи виграє
Україна після обрання Президентом шоумена] // The News. – Karachi, 2019. – 23.04.
(https://www.thenews.com.pk/print/461845-ukraine-leaps-into-unknown-after-comic-electedpresident)

***
Атлантична рада організувала прес-конференцію, присвячену президентським
виборам в Україні. Володимир Зеленський, зазначає автор, повинен звернути свою
увагу на наступні економічні та антикорупційні реформи, продовжуючи протистояти
Росії на сході України та незаконній окупації Криму. Адріан Каратницький,
співдиректор ініціативи „Україна в Європі” в Центрі Євразія, висловив припущення,
що Сполучені Штати та Європа можуть наростити технічну допомогу, щоб
допомогти Володимиру Зеленському сформувати перехідний процес, з’єднати його із
західними експертами і розпочати діалог. Старший науковий співробітник
Атлантичної ради Андерс Ослунд високо оцінив рішення Європейського Союзу
запросити Володимира Зеленського на саміт у Брюсселі. Директор Центру Євразії
Атлантичної ради Джон Хербст повідомив, що, хоча кількість дезінформації з боку
Росії під час виборчої кампанії була величезною і постійною, Москва фактично була
менш активною, ніж всі очікували. Атлантична рада, разом з Фондом Віктора Пінчука
та Трансатлантичною комісією з виборчої чесності, очолила Українську виборчу
групу для визначення та розкриття іноземних зусиль для втручання у вибори в
Україні. Хербст пояснив, що російські хакери намагалися потрапити в систему
Центральної виборчої комісії України. Ці зусилля провалилися через відмінне
співробітництво між США та Україною.
Wemer, David. Zelenskiy Wins: What’s Next for Ukraine? = [Зеленський перемагає: що
далі для України?] / D. A. Wemer // Atlantic Council. – Washington, 2019. – 23.04.
(https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/zelenskiy-wins-what-s-next-for-ukraine)

***
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ЦВК України опрацювала 99,9% протоколів за підсумками другого туру
президентських виборів. За попередніми даними, Володимир Зеленський отримує
73,23% голосів. Чинного главу держави Петра Порошенка підтримали 24,45%
виборців. Примітно, що за межами України за підсумками підрахунку голосів на 101
закордонній виборчій дільниці лідирує Петро Порошенко – у нього 54,73% голосів
проти 43,78% у Зеленського. Найбільше українців голосували на території Польщі –
7880 чоловік. Більше голосів тут отримав Володимир Зеленський, проте перевага на
його боці була невелика – шоумен набрав 50,65%. У Німеччині, де в другому турі
проголосували 6962 українця, лідером став Порошенко. Чинний Президент набрав
55,15% голосів. За даними ЦВК, в Чехії на вибори прийшли 5167 українців, більшість
з яких висловилися в підтримку Володимира Зеленського (59,02%). Центральна
виборча комісія України наводить дані, згідно з якими Порошенко на деяких
закордонних дільницях отримав більше 70% голосів, зокрема у В’єтнамі (79,45%), в
Нідерландах (74,61%) і США (73,76%).
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе = [У
штабі Зеленського пообіцяли покарати винних у конфлікті на Донбасі] // Обзор. –
Вильнюс, 2019. – 23.04. (https://www.obzor.lt/news/n48793.html)

***
Глава Литовської держави Даля Грибаускайте привітала Володимира
Зеленського з перемогою на виборах. Президент підтвердила, що Литва і її громадяни
завжди будуть вірними союзниками українського народу, що підтримують
подальший розвиток всебічних зв’язків України з Європейським і трансатлантичним
співтовариством. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив надію
на те, що курс України після президентських виборів не зміниться.
Литва поздравила В. Зеленского с победой на выборах = [Литва привітала В.
Зеленського з перемогою на виборах] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 23.04.
(https://www.obzor.lt/news/n48768.html)

***
На прес-конференції в Києві на наступний день після другогу туру голосування
на виборах Президента України попередню оцінку спостерігачів виклав глава
Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі, який був на українських виборах
спеціальним координатором місії короткострокових спостерігачів від Організації з
безпеки і співпраці в Європі. За словами Церетелі, в день голосування 21 квітня були
виявлені „деякі процедурні проблеми”, але також відзначені „поліпшення в
організації підрахунку голосів та підбиття підсумків у порівнянні з першим туром”
голосування. Представники ОБСЄ на прес-конференції закликали Україну до
„впорядкованої передачі влади”, яка „повинна посилити демократичні інститути і їх
відповідальність” перед виборцем.
Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы в Украине = [Спостерігачі ОБСЄ оцінили
вибори в Україні] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 23.04. (https://www.obzor.lt/news/n48762.html)

***
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Центральна виборча комісія України опрацювала 100% протоколів на
закордонних виборчих дільницях у другому турі виборів Президента України.
Чинний Президент Петро Порошенко отримує 54,73%, шоумен Володимир
Зеленський – 43,78%. Загалом у другому турі виборів на закордонних виборчих
дільницях взяли участь 59 830 виборців.
Як голосували у дргому турі президентських виборів українці за кордоном //
Українська
газета.
–
Roma,
2019.
–
23.04.
(https://www.gazetaukrainska.com/%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82/%d1%83%d0%ba%d1%8
0%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b0/%d1%8f%d0%ba%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%83-%d0%b4%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%bc%d1%83%d1%82%d1%83%d1%80%d1%96%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82)

***
Шоумен Володимир Зеленський здобув значну перемогу на президентських
виборах в Україні. Він отримав безпрецедентні 73% загальнонаціонального
голосування. Його суперник, чинний Президент України Петро Порошенко, отримав
всього 25%. Порошенко пообіцяв „нове життя” – але п’ять років війна продовжує
кровоточити народ, старі політичні еліти продовжують панувати, що є головною
причиною корупції в Україні. Очікується, що новий Президент вирішить це питання.
Але тепер перед ним неминуче постане питання про його відносини з Ігорем
Коломойським, одним з провідних олігархів України.
Gorchinskaya, Katya. Zelenskiy’s victory in Ukraine was extraordinary. But now he faces
a real test = [Перемога Зеленського в Україні була надзвичайною. Але тепер перед ним
постає справжнє випробування] / K. Gorchinskaya // The Guardian. – London, 2019. – 22.04.
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/apr/22/zelenskiy-ukraine-test-electionestablishment-oligarch)

***
Після другого туру голосування українці обрали Володимира Зеленського,
шоумена без політичного досвіду, як наступного Президента України. При цьому
вони, швидше за все, збільшили шанси нестабільності. Щоб утримати країну на її
шляху, сили, які зробили Володимира Зеленського Президентом, повинні визнати
відповідальність і намагатися не дати йому нашкодити суверенітету України.
Motyl, Alexander. Ukraine’s Pretend President Now Faces a Real Test = [Майбутній
Президент України зараз стоїть перед справжнім випробуванням] / A. J. Motyl // Foreign
Policy. – Washington, 2019. – 22.04. (https://foreignpolicy.com/2019/04/22/ukraines-pretendpresident-now-faces-a-real-test/)

***
”Ми не помітили, коли отримали потужний удар зі спини”, – каже „Речі
Посполита” Олександр Палій, відомий київський політолог, який під час виборчої
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кампанії був радником штабу Президента Петра Порошенка. „Порошенко програв
засобам масової інформації олігархів, які цілодобово пропагували Володимира
Зеленського. Я здивований тим, скільки людей під впливом телебачення. Це буде
дуже слабке президентство”, – підкреслив аналітик.
Szoszyn, Rusłan. Ukraiński analityk: Prezydentura Zełenskiego będzie bardzo słaba =
[Український аналітик: Президентство Зеленського буде дуже слабким] / R. Szoszyn //
Rzechpospolita. – Warszawa, 2019. – 22.04. (https://www.rp.pl/Polityka/304229968-Ukrainskianalityk-Prezydentura-Zelenskiego-bedzie-bardzo-slaba.html)

***
„Україна ступила на невідому політичну територію після того, як майже
остаточні результати виборів підтвердили, що людина без політичного досвіду
поклала кінець статус-кво, здобувши перемогу на президентських виборах”, – так про
другий тур українських виборів пише видання „New York Times”. Видання додає, що
перемога Володимира Зеленського добре вписується у тенденцію заміни владних кіл
особами, які виступають проти істеблішменту. Такий процес спостерігається в Європі
й за її межами. Володимир Зеленський пообіцяв закінчити війну на Донбасі й
викорінити корупцію на тлі невдоволення через зростання цін і падіння стандартів
життя. Однак він не розкривав своїх планів, як досягти цього всього. А інвестори
хочуть гарантій, очікуючи, що новообраний Президент пожвавить реформи, необхідні
для приваблення капіталів, а також збереження виконання програми МВФ.
Ukraine Enters Uncharted New Era After Comedian Wins Presidency = [Україна
вступає до невідомої нової ери після перемоги шоумена] // The New York Times. – New
York, 2019. – 22.04. (https://www.nytimes.com/reuters/2019/04/22/world/europe/22reutersukraine-election.html?searchResultPosition=1)

***
Політичний блок ACUM привітав Володимира Зеленського з „переконливою
перемогою” у другому турі президентських виборів в Україні. В соціальних мережах
представники правої опозиції Молдови також привітали український народ, який, на
їхню думку, проголосував „проти корупції та олігархії”. Представники ACUM
відзначили, що вибори в Україні „відзначилися вільним і чесним характером,
незважаючи на драматичну ситуацію, яку переживає сусідня країна”.
Блок ACUM поздравил Зеленского и граждан Украины = [Блок ACUM привітав
Зеленського і громадян України] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 22.04.
(https://noi.md/ru/politika/blok-acum-pozdravil-zelenskogo-i-grazhdan-ukrainy)

***
Стали відомі результати голосування громадян України, які проживають в
Азербайджані, у другому турі президентських виборів. 51,5% тих, хто проголосував,
віддали свій голос за Володимира Зеленського. В першому турі громадян України, які
проживають в Азербайджані, віддали свій голос за чинного Президента України
Петра Порошенка.
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В Азербайджане украинцы во втором туре передумали и отдали голоса за
Зеленского = [В Азербайджані українці у другому турі передумали і віддали голоси за
Зеленського] // Minval.az. – Баку, 2019. – 22.04. (https://minval.az/news/123879852)

***
У ЦВК побоюються, що оголошення офіційних результатів повторних виборів
Президента України може затягнутися через святкові та вихідні дні. При цьому
попередні результати голосування, які надійшли до Центрвиборчкому електронними
протоколами, орієнтовно стануть відомі через 2-3 дні після дня голосування.
В ЦИК Украины не исключают, что из-за Пасхи и выходных смогут официально
объявить результаты выборов президента только 30 апреля = [У ЦВК України не
виключають, що через Великдень та вихідні зможуть офіційно оголосити результати
виборів Президента лише 30 квітня] // Экспресс К. – Астана, 2019. – 22.04.
(https://expressk.kz/news/sotsiummir/v_tsik_ukrainy_ne_isklyuchayut_chto_iz_za_paskhi_i_vykhodnykh_smogu
t_ofitsialno_obyavit_rezultaty_vy-140081)

***
З 4600 громадян України в Естонії, що значаться в списках осіб, які мають
право голосувати у другому турі на виборах Президента України, взяли участь 1138
осіб, або близько чверті виборців. Про це повідомили в посольстві України в
Таллінні.
В Эстонии во втором туре украинских президентских выборов Зеленский получил
более 70 процентов голосов = [В Естонії в другому турі українських президентських
виборів Зеленський отримав більше 70 відсотків голосів] // День за днем. – Таллинн, 2019.
– 22.04. (https://rus.postimees.ee/6574648/v-estonii-vo-vtorom-ture-ukrainskih-prezidentskihvyborov-zelenskiy-poluchil-bolee-70-procentov-golosov)

***
Більшість українців, які прийшли в день виборів в Україні на дві виборчі
дільниці, відкриті в Молдові, голосували за Володимира Зеленського. Такі дані
представила Центральна виборча комісія України. За Володимира Зеленського
проголосували 71,3% виборців. У Румунії більшість українців, що з’явилися на
виборчих дільницях, підтримали Петра Порошенка – 52% виборців.
Выборы в Украине: Как проголосовали украинцы в Молдове = [Вибори в Україні:
Як проголосували українці в Молдові] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 22.04.
(https://noi.md/ru/v-mire/vybory-v-ukraine-kak-progolosovali-ukraincy-v-moldove)

***
Президент Молдови Ігор Додон звернувся зі
Володимира Зеленського з нагоди його переконливої
президентських виборів в Україні. Молдовський лідер
„вікові добросусідські відносини між молдовським і

словами привітання до
перемоги в другому турі
висловив сподівання, що
українським народами і
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країнами, засновані на конструктивній співпраці і взаєморозумінні, будуть і надалі
успішно розвиватися та зміцнюватися”. Глава держави також зазначив, що виступає
за якнайшвидшу організацію двосторонньої зустрічі для обговорення порядку
денного молдовсько-українських відносин.
Додон поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине = [Додон привітав
Зеленського з перемогою на виборах в Україні] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019.
– 22.04. (https://noi.md/ru/politika/dodon-pozdravil-zelenskogo-s-pobedoj-na-vyborah-v-ukraine)

***
Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на питання
кореспондента „СБ України. Білорусь сьогодні” щодо підсумків президентських
виборів в Україні, сказав, що „кого б український народ не обрав президентом, між
країнами залишаться найкращі й найтепліші стосунки”.
Конон, Евгений. Порядок на родной земле : Президент об уроках истории,
независимости и главной красоте Беларуси = [Порядок на рідній землі. Президент про
уроки історії, незалежності й головну красу Білорусі] / Е. Конон // Советская Белоруссия.
– Минск, 2019. – 22.04. (https://www.sb.by/articles/poryadok-na-rodnoy-zemle.html)

***
Голова Європейської Ради Дональд Туск і генеральний секретар НАТО Єнс
Столтенберг привітали Володимира Зеленського з перемогою на президентських
виборах в Україні, не чекаючи остаточних підсумків голосування. Посольство США в
Києві привітало новообраного Президента Володимира Зеленського і подякувало
всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів в Україні. У
диппредставництві також відзначили внесок чинного глави держави Петра
Порошенка, його роль в зміцненні „безпеки України, процвітання і демократії”.
Лидеры ЕС и НАТО поздравили Зеленского = [Лідери ЄС та НАТО привітали
Зеленського]
//
День
за
днем.
–
Таллинн,
2019.
–
22.04.
(https://rus.postimees.ee/6574632/lidery-es-i-nato-pozdravili-zelenskogo)

***
Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе привітав Володимира Зеленського з
перемогою на виборах Президента України. „Грузія підтримує мирне і демократичне
рішення України”, – підкреслив Мамука Бахтадзе.
Мамука Бахтадзе поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Украины = [Мамука Бахтадзе привітав Зеленського з перемогою на виборах Президента
України]
//
Эхо
Кавказа.
–
Вашингтон,
2019.
–
22.04.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29895929.html)

***
В ізраїльській пресі перемога Володимира Зеленського викликала жвавий
інтерес. Місцеві журналісти не без гордості відзначають, що Україна стала другою
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країною в світі після Ізраїлю, в якій і Президент, і прем’єр-міністр країни –
єврейського походження. Незважаючи на те що підрахунок голосів ще не завершений,
багато світових лідерів вже привітали Володимира Зеленського з переконливою
перемогою на виборах. Серед тих, хто привітав – президент США Дональд Трамп,
французький лідер Еманнюель Макрон, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо,
президент Польщі Анджей Дуда, голова Європейської ради Дональд Туск та інші.
Мировые СМИ о Зеленском: „В Украине победил политик нового типа” = [Світові
ЗМІ про Зеленського: „В Україні переміг політик нового типу”] // Вести. – Ришон-леЦион, 019. – 22.04. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5497935,00.html)

***
Чинний Президент України Петро Порошенко визнав свою поразку на виборах
глави держави і заявив, що найближчим часом зателефонує та привітає Володимира
Зеленського з перемогою, передає „Deutsche Welle”. Порошенко заявив, що,
незважаючи на поразку на виборах, він залишається в політиці і пообіцяв, що його
команда має намір і далі „протистояти планам Кремля і захищати країну”.
Петр Порошенко признал поражение на выборах = [Петро Порошенко визнав
поразку на виборах] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 22.04.
(https://rus.postimees.ee/6574573/petr-poroshenko-priznal-porazhenie-na-vyborah)

***
Амір Алон в статті для „Ynet” пише, що переконлива перемога Володимира
Зеленського на президентських виборах в Україні дає надію на краще майбутнє і
українському єврейству, яке продовжує жити в країні. Автор зазначає, що перемогою
Володимира Зеленського задоволені і репатріанти з України. Але при цьому є і такі,
які висловлюють побоювання, що будь-які невдачі Володимира Зеленського
антисеміти будуть пов’язувати з його єврейським походженням. У Фонді Дружби,
який в останні роки сприяє репатріації з України, відзначили, що дуже раді
висуненню представників громади на ключові посади в Україні. Зокрема, Біньямін
Нетаніягу привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Ізраїльський
прем’єр висловив надію на зміцнення зв’язків між двома країнами і запросив
Володимира Зеленського відвідати Ізраїль.
Почему евреи Украины опасаются победы Зеленского: взгляд из Израиля = [Чому
євреї України побоюються перемоги Зеленського: погляд з Ізраїлю] // Вести. – Ришон-леЦион, 2019. – 22.04. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5498296,00.html)

***
Президент Вірменії Армен Саркісян направив вітальне послання Володимиру
Зеленському в зв’язку з його перемогою на виборах Президента України. „Спільними
зусиллями вірмено-українські відносини можна вивести на новий рівень на благо
наших народів, пов’язаних багатовіковою дружбою”, – йдеться в посланні Армена
Саркісяна.
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Президент Армении поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах =
[Президент Вірменії привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах] // Эхо
Кавказа. – Вашингтон, 2019. – 22.04. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29896351.html)

***
Представники міжнародних спостерігачів, які стежили за ходом голосувань,
заявили, що президентські вибори в Україні були добре організованими, вільними і
конкурентними.
Президентские выборы в Украине были хорошо организованными, свободными и
конкурентными = [Президентські вибори в Україні були добре організованими, вільними і
конкурентними]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
22.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0423/c31519-9570733.html)

***
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич привітав Володимира
Зеленського з перемогою на виборах Президента України. „Латвія готова
продовжувати тісну співпрацю з Україною в підтримці територіальної цілісності,
просуванні процесу реформ і європейської інтеграції”, – заявиви міністр. Разом з цим,
дипломат подякував колишньому Президенту Петру Порошенка за його роботу. „За
останні п’ять років Петро Порошенко доклав величезних зусиль для захисту
незалежності країни, її територіальної цілісності, а також для просування
українського шляху в Європу. Я б хотів подякувати Петру Порошенку за добру
співпрацю в цей складний період”, – зазначив Едгар Рінкевич.
Ринкевич поздравил Зеленского с победой после публикации экзитпола = [Рінкевич
привітав Зеленського з перемогою після публікації екзит-полу] // Бизнес&Балтия. – Рига,
2019. – 22.04. (https://bb.lv/statja/politika/2019/04/21/rinkevich-pozdravil-zelenskogo-spobedoyposle-publikacii-ekzitpola)

***
Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек привітав Володимира
Зеленського з перемогою в другому турі президентських виборів в Україні, заявивши,
що вірить в продовження реформ в Україні.
Чехия призывает Зеленского продолжить реформы = [Чехія закликає Зеленського
продовжити реформи] // Пражский экспресс. – Прага, 2019. – 22.04. (https://www.pragueexpress.cz/politics/70035-chekhiya-prizyvaet-zelenskogo-prodolzhit-reformy)

***
Перемога українського шоумена Володимира Зеленського на президентських
виборах в Україні не стала несподіванкою для деяких громадян Молдови. Беручи
участь в опитуванні Noi.md, більшість перехожих вітали вибір, зроблений
українським народом, стверджуючи, що не обов’язково бути політиком, щоб добре
керувати країною. Деякі з опитаних висловили впевненість в тому, що Володимир
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Зеленський зробив усвідомлений крок, вирішивши балотуватися на виборах, а не
просто вирішив зайнятися політикою заради забави, не знаючи, як при цьому діяти.
Что думают молдаване о победе Зеленского на выборах в Украине = [Що думають
молдовани про перемогу Зеленського на виборах в Україні] // Независимая Молдова. –
Кишинев, 2019. – 22.04. (https://noi.md/ru/mnenie-naroda/chto-dumayut-moldavane-o-pobedezelenskogo-na-vyborah-v-ukraine-video)

***
Нинішній Президент України Петро Порошенко визнав підсумки голосування
на президентських виборах, але заявив, що не піде з політики. За останніми даними
екзітполів, Володимир Зеленський перемагає Петра Порошенка з 73% голосів. З
самого початку головною темою кампанії було відсторонення від влади правлячої
еліти. Українці абсолютно розчарувалися в політиках, які залишилися при владі. Вони
в принципі не заперечують проти основного курсу країни, але хочуть змістити
корумповану і неефективну владу.
Что станет с Порошенко = [Що буде з Порошенком] // Молдавские ведомости. –
Кишинев, 2019. – 22.04. (http://www.vedomosti.md/news/chto-stanet-s-poroshenko)

***
Шоумен Володимир Зеленський отримав на виборах Президента України 73%
голосів проти 26% за Петра Порошенка. Ця історія дивно схожа на хіт-шоу „Servant of
the People”, де викладача, якого грає Володимир Зеленський, обирають Президентом.
Відсутність реформ після революції 2014 року сприяла підтримці Володимира
Зеленського, який обіцяє боротися з корупцією і піти з посади після одного терміну.
Петро Порошенко привітав свого опонента з перемогою після закриття виборчих
дільниць, заявивши, що вибори були чесними і показали, що Україна є „незалежною
європейською країною”.
Luhn, Alec. Comedian upsets Ukraine’s president in landslide election victory =
[Шоумен переміг чинного Президента України] / A. Luhn // The Telegraph. – London, 2019.
– 21.04. (https://www.telegraph.co.uk/news/2019/04/21/comedian-upsets-ukraines-presidentlandslide-election-victory/)

***
Згідно з загальнонаціональним виборчим опитуванням, новачок на політичній
арені Володимир Зеленський здобув 73% голосів. На діючого Президента Петра
Порошенка припало 25%. Він визнав свою поразку незабаром після закриття
виборчих дільниць. Петро Порошенко оголосив про свій намір залишитися в політиці.
Selenskyj laut Exit Polls neuer Präsident der Ukraine = [Зеленський – новий
Президент України згідно екзит-полу] / V. Ogirenko // Wiener Zeitung. – Vienna, 2019. –
21.04.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2005810-Selenskyj-laut-ExitPolls-neuer-Praesident-der-Ukraine.html)

***
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Володимир Зеленський вибрав незвичну для української політики стратегію.
Він не критикував своїх суперників і уникав публічних дискусій, учасники яких часто
перетинають всі межі. Він проводив передвиборну кампанію разом зі своїми друзями
з команди „Квартал 95”. Вони подорожували по містах, зустрічались з різними
експертами, організовували круглі столи, записували і публікували все онлайн.
Виборча програма Володимира Зеленського під гаслом „Україна моєї мрії” була
створена також онлайн, доповнена всіма зацікавленими. У обговоренні її положень
взяли участь понад 120 тисяч користувачів Інтернету. Мрія „України Володимира
Зеленського” – це країна, де вже немає повідомлень про „роботу в Польщі”, але в
Польщі є оголошення про „роботу в Україні”. Він хоче повністю позбавити імунітету
Президента, депутатів Верховної Ради і суддів. Він пропонує легалізувати незаконно
придбане майно олігархів, дозволяючи їм зробити, так звані, нульові податкові
декларації, за які вони перерахували б держбюджету 5%. Іншою обіцянкою є нульова
толерантність до хабарників. Програма Володимира Зеленського також передбачає,
що питання вищої державної важливості вирішуватимуться шляхом референдуму.
Раніше він припускав, що таким чином буде вирішена проблема Донбасу, але він
підкреслив, що жодних поступок Росії робити „неможливо”.
Szoszyn, Rusłan. Ukraina. Komik Zelenski idzie po władzę = [Україна. Шоумен
Зеленський йде до влади] / R. Szoszyn // Rzechpospolita. – 21.04.2019. (https://www.rp.pl/PlusMinus/303079917-Ukraina-Komik-Zelenski-idzie-po-wladze.html)

***
Перед другим туром президентських виборів в Україні автор переконаний, що
шоумен Володимир Зеленський має гарні шанси стати Президентом. Це показує
ентузіазм серед молоді. Успіхами нинішнього Президента України Петра Порошенка
автор вважає зближення України з Європою, безвізовий режим для громадян України,
стабілізація економіки, незалежність Української Церкви від Московського
патріархату, які зрештою зіткнулися з корупційними скандалами.
Belorusets, Yevgeniya. Sie wollen lachen und nicht Opfer sein = [Вони хочуть
сміятися і не бути жертвами] / Y. Belorusets // Die Welt. – Berlin, 2019. – 20.04.
(https://www.welt.de/debatte/kommentare/article192072925/Ukraine-Wahl-2019-Die-Frauen-dienicht-Opfer-sein-wollen.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Українці виберуть свого наступного Президента у другому турі голосування.
Міжнародні ЗМІ багато в чому зосереджувалися на гонках між нинішнім
Президентом Петром Порошенком та актором Володимиром Зеленським, який так
впевнено грає непідкупного Президента у відомій телевізійній драмі, що зараз він
веде в опитуваннях. Але на карту поставлено набагато більше, ніж конкурс
особистостей, вважає автор.
Twining, Daniel. Ukraine’s Runoff Election Is More Than a Contest of Personalities =
[Українські вибори – це більше, ніж конкурс особистостей] / D. Twining // Foreign Policy.
– Washington, 2019. – 20.04. (https://foreignpolicy.com/2019/04/20/ukraines-runoff-election-ismore-than-a-contest-of-personalities/)
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***
Всі підрозділи МВС України перейдуть на посилений режим роботи
напередодні другого туру президентських виборів. У цілому до забезпечення порядку
і безпеки під час майбутнього голосування планується залучити близько 133,3 тис.
правоохоронців, в тому числі понад 72 тис. поліцейських.
В Украине усилят меры безопасности перед вторым туром президентских
выборов = [В Україні посилять заходи безпеки перед другим туром президентських
виборів]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
17.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0418/c31519-9568232.html)

***
В ході проведеного Київським міжнародним інститутом соціології дослідження
54% респондентів висловили твердий намір піти на вибори Президента України і ще
18,8% заявили, що зроблять це „швидше за все”.
Явка во втором туре выборов президента Украины может достичь 72,8 % =
[Явка в другому турі виборів Президента України може досягти 72,8%] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 16.04. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0417/c315199567433.html)

***
Претенденти на посаду Президента України – П. Порошенко і В. Зеленський –
використовують всі можливі аргументи для перемоги, але на питанн, як зупинити
війну на Донбасі їм важко відповісти. Американський журналіст і документаліст
Сімон Островський не тільки знайомий з політичною ситуацією в Україні, але і з
війною. Президентські вибори 2019 року він порівнює з американськими виборами
2016 року.
Daukševič, Ana. Išskirtinis interviu „Lietuvos rytui“: sėdėdamas rūsyje girdėjo šauksmus
iš kitų patalpų = [Виняткове інтерв’ю для литовського Сходу: Сидячи в підвалі, чули
крики] / A. Daukševič // Lietuvos rytas. – Вільнюс, 2019. – 16.04.
(https://www.lrytas.lt/pasaulis/rytai-vakarai/2019/04/15/news/isskirtinis-interviu-lietuvos-rytuisededamas-rusyje-girdejau-sauksmus-is-kitu-patalpu-9956486/)

ВИБОРИ ДО ВР
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман залишив „Блок Петра
Порошенка”, щоб взяти участь в парламентських виборах з власною політичною
силою. При цьому він відразу окреслив коло потенційних соратників, заявивши, що в
складі його партії будуть лише люди з гарною репутацією. Крім цього, Володимир
Гройсман заявив про необхідність змінити діючу виборчу систему Верховної Ради з
тієї причини, що новообраний парламент, що діє за „старою системою, через пару
місяців стане найбільшим нашим розчаруванням”.
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Премьер Украины принял решение покинуть партию Порошенко = [Прем’єр
України прийняв рішення покинути партію Порошенка] // Обзор. – Вильнюс, 2019. –
23.04. (https://www.obzor.lt/news/n48788.html)

***
Депутат Верховної Ради Надія Савченко збирається взяти участь в
парламентських виборах, які пройдуть в Україні восени 2019 року. Про ці плани в
ефірі телеканалу „112 Україна” розповіла заступник голови партії „Суспільнополітична платформа Надії Савченко” Тетяна Проторченко. За її словами, депутат
вже попрацювала над своєю політичною програмою, коли збиралася балотуватися в
Президенти.
Савченко собралась бороться за власть в Украине = [Савченко зібралася боротися
за владу в Україні] // Новое время. – Ереван, 2019. – 17.04. (http://novoyevremya.com/w164549/.../#.XL2ZSLieLCM)

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
У Києві біля будівлі Адміністрації Президента України пройшла акція
„Спасибі, Петро!” на знак подяки за реформи, проведені Петром Порошенком
протягом перебування на посаді глави держави. Зібралося кілька тисяч осіб.
Співробітники Адміністрації відкрили ворота, і всі бажаючі змогли підійти
безпосередньо до будівлі Адміністрації. Багато людей принесли з собою державні
прапори України, плакати з написом „Дякую”.
В Киеве сторонники Порошенко поблагодарили уходящего президента = [У Києві
прихильники Порошенка подякували Президенту] // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2019. –
22.04. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29897208.html)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові закликала
Володимира Зеленського, який здобув перемогу на президентських виборах в Україні,
до спільного протистояння російськійї агресії. Прем’єр-міністр підкреслила
важливість того, щоб обидві країни разом з міжнародним співтовариством працювали
над стримуванням російської агресії.
Мэй призвала Зеленского бороться против российской агрессии = [Мей закликала
Зеленського боротися проти російської агресії] // День за днем. – Таллинн, 2019. – 24.04.
(https://rus.postimees.ee/6576371/mey-prizvala-zelenskogo-borotsya-protiv-rossiyskoy-agressii)

***
Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв розраховує, що новий Президент
України буде сприяти розвитку узбецько-українських відносин. „Узбецько-українські
відносини, засновані на принципах традиційної дружби, взаємовигідного
співробітництва і врахування інтересів один одного, будуть і надалі послідовно
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розвиватися і зміцнюватися на благо наших країн і народів!”, – йдеться в посланні
глави Узбекистану.
Шавкат Мирзиѐев поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах =
[Шавкат Мірзійоєв привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах] //
Новости
Узбекистана.
–
Ташкент,
2019.
–
24.04.
(https://www.gazeta.uz/ru/2019/04/24/ukraine/)

***
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, щоб „без труднощів
спілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним обраному Президенту
України Володимиру Зеленському потрібно бути максимально чесним”.
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным =
[Пашинян дав Зеленському поради з вибудовування відносин з Путіним] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 23.04. (https://armenpress.am/rus/news/972410.html)

***
Посол України в Білорусі Ігор Кизим бачить у розвитку українськобілоруських відносин тільки позитив. Про це він заявив журналістам після зустрічі з
керівництвом Вітебського облвиконкому. За словами дипломата, в Україні в останні
роки вибудувана чітка стратегія щодо розвитку відносин з багатьма країнами, в тому
числі з Білоруссю, і він не бачить причин для її зміни після обрання нового
Президента.
Посол: в развитии белорусско-украинских отношений вижу только позитив =
[Посол: у розвитку українсько-білоруських відносин бачу тільки позитив] // Советская
Белоруссия. – Минск, 2019. – 23.04. (https://www.sb.by/articles/posol-v-razvitii-belorusskoukrainskikh-otnosheniy-vizhu-tolko-pozitiv.html)

***
За словами депутата Сейму від „Громадянської платформи” Славомира
Нітраса, в розпал протестів на Майдані прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
вмовляв Польщу разом захопити українські території і поділитися ними. Про це
польський парламентар розповів у інтерв’ю Onet. За словами Славомира Нітраса,
угорський лідер „мріє про перегляд кордонів” у Європі, як і президент Росії
Володимир Путін.
Zaskakujące słowa Nitrasa. „Orban namawiał Polskę do rewizji granic” = [Вражаючі
слова Нітраса. „Орбан закликав Польщу переглянути кордони”] // Wprost. – Posnan, 2019.
–
19.04.
(https://www.wprost.pl/kraj/10209673/zaskakujace-slowa-nitrasa-orban-namawialpolske-do-rewizji-granic.html)
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НАТО
Через 70 років НАТО стикається з найбільш серйозними проблемами з часів
холодної війни, які закінчилися майже три десятиліття тому. Блок потрясла російська
незаконна анексія Криму та вторгнення на Донбас на сході України. Незважаючи на
невдачі, НАТО значно посилило свої зобов’язання щодо Центральної та Східної
Європи в останні роки. Як вказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг,
„військове співробітництво в НАТО краще, ніж було за всі роки”.
Klich, Bogdan. NATO’s „Stoltenberg Paradox” = [НАТО „Парадокс Столтенберга”] /
B.
Klich
//
The
Jordan
Times.
–
Amman,
2019.
–
18.04.
(http://www.jordantimes.com/opinion/bogdan-klich/natos-%E2%80%98stoltenbergparadox%E2%80%99)

***
Швеція намагається зміцнити свої військові сили, оскільки Стокгольм
турбується про російські наміри в Європі та на Балтиці. Після анексії Криму,
конфлікту в Україні, інцидентів російських військових літаків, що наближалися до
шведських літаків у Балтійському регіоні, і виявлення в 2014 році підозрілого
росіянина, від якого Москва відмовилася, поблизу Стокгольма, Швеція намагається
підсилити війська, які були скорочені після закінчення холодної війни. Північна нація
знову ввела призов, збільшила витрати на оборону і розмістила гарнізон на Готланді в
січні 2018 року. НАТО розгорнуло свої війська у країнах Балтії та Польщі як частину
своєї відповіді на агресію Росії щодо України і, хоча Швеція не є членом Альянсу,
вона збільшила співпрацю з блоком, розсилаючи війська для участі у військових
навчаннях.
Amid worries over Russia, Sweden returns troops to Baltic island = [На тлі турбот з
приводу Росії Швеція повертає війська на Балтійський острів] // The Jordan Times. –
Amman,
2019.
–
17.04.
(http://www.jordantimes.com/news/world/amid-worriesover%C2%A0russia-sweden-returns-troops-baltic-island)

***
Колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу
вважає, що Альянс виконає свою обіцянку щодо членства України та Грузії. Про це
він заявив під час виступу на Київському безпековому форумі. Вершбоу зазначив, що
Україна правильно вчиняє, фокусуючись на реалізації завдань, прописаних у Річній
національній програмі.
НАТО, зрештою, дотримається обіцянки щодо членства України // Гомін
України. – Toronto, 2019. – 17.04. (http://www.homin.ca/news.php/news/20381/group/29)

***
У НАТО відреагували на російську експансію в Чорному морі. Прийнято пакет
заходів щодо зміцнення присутності Альянсу в регіоні, включаючи військову
підтримку України та Грузії.
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Rybczyński, Antoni. Czarnomorski kontratak NATO. Okręty Sojuszu i niepokój Rosji =
[Чорноморська контратака НАТО. Військові судна Альянсу і тривога Росії] / A.
Rybczyński // Gazeta Polska. – Warsaw, 2019. – 18.04. (https://www.gazetapolska.pl/19152czarnomorski-kontratak-nato-okrety-sojuszu-i-niepokoj-rosji)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Прес-служба російської компанії „Арт-грані” розповіла, що в Росії випустять
серію монет із зображенням Володимира Зеленського до його інавгурації. У серії під
назвою „Слуга народу” буде 25 монет. Компанія часто зображує важливі події або
видатних людей сучасності. У колекції вже є монети з барельєфами Володимира
Путіна, Дональда Трампа та інших президентів. За задумом компанії, монети повинні
стати символом надії на поліпшення російсько-українських відносин.
В России отольют серию монет в честь победы Зеленского = [У Росії віділлють
серію монет на честь перемоги Зеленського] // Обзор. – Вильнюс, 2019. – 24.04.
(https://www.obzor.lt/news/n48792.html)

***
Новообраний Президент України Володимир Зеленський не повинен
зустрічатися один на один з російським лідером Володимиром Путіним, заявив ексспівробітник Міноборони України і член команди Володимира Зеленського Іван
Апаршин. За словами Апаршина, до переговорів з російським лідером потрібно
залучити США, Велику Британію та країни з „нормандської четвірки”, в іншому
випадку переговори будуть „безперспективними”.
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один =
[Зеленському порадили не зустрічатися з Путіним один на один] // Новое время. –
Ереван, 2019. – 24.04. (http://www.novoye-vremya.com/w165374/.../#.XMAfC7ieLRs)

***
Портал Ynet присвятив один з центральних матеріалів указу президента РФ
Володимира Путіна про спрощену процедуру отримання російського громадянства
для жителів Донецької і Луганської областей України. Ізраїльські оглядачі вважають,
що Путін таким чином вирішив перевірити Володимира Зеленського на міцність.
„Путин бросил вызов еврейскому комику”. Взгляд из Израиля на конфликт России
с Украиной = [„Путін кинув виклик єврейському коміку”. Погляд з Ізраїлю на конфлікт
Росії
з
Україною]
//
Вести.
–
Ришон-ле-Цион,
2019.
–
24.04.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5499446,00.html)

***
Турецьке видання пише, що після перемоги Володимира Зеленського виникає
питання, чи відкриє він новий розділ у відносинах між Росією та Україною після
багатьох років напруженості. На відміну від більшості виборів у пострадянській
історії України, Володимир Зеленський, на думку автора, виграв як на Заході, так і на
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Сході України, які традиційно поляризовані. „Одним з лозунгів Володимира
Зеленського було об’єднання України, яка роздирається гострими суперечками щодо
її ідентичності, а також сепаратистського конфлікту на сході, який підживлюється
сусідньою Росією”, – пише видання.
Zelenskiy victory in Ukraine raises questions over relations with Russia = [Перемога
Зеленського в Україні викликає питання щодо відносин з Росією] // Daily Sabah. – Istanbul,
2019. – 23.04. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/04/23/zelenskiy-victory-in-ukraineraises-questions-over-relations-with-russia)

***
Виступаючи на Київському безпековому форумі, Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив‚ що Росія розбудовує потужну
військову інфраструктуру на кордоні з Україною і готується до маштабної
континентальної війни. Секретар РНБО стверджує, що Росія вкладає мільярдні
ресурси у військові інфраструктурні об’єкти – летовища для військової штурмової
авіації, військові бази та бази зберігання зброї і техніки.
Росія готується до війни в Европі // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 19.04.
(http://svoboda-news.com/svwp/%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%96%d1%8f%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%83%d1%94%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%96/)

***
На думку автора статті, хто б не виграв на виборах в Україні 21 квітня, Київ
продовжуватиме вважати, що інтеграція в НАТО і ЄС є їхньою першочерговою
метою з точки зору зовнішніх відносин. Протягом багатьох років позиція країни була
збалансованою, маючи зв’язки з ЄС і США, з одного боку, і з Росією, з іншого. Сергій
Кислиця, заступник міністра закордонних справ, у інтервю іспанському виданню
зазначив: „Ми мали час, починаючи з 1991 року, перевірити цей багатовекторний
підхід, намагаючись збалансувати все, але прогресу не було і це не призвело до
жодного успіху”. Насправді, „це був один з принципів зовнішньої політики нашої
країни до 2014 року: він полягав у не вступі до ЄС або НАТО, але в той же час без
заперечення європейської перспективи, і в той же час збереження рівноваги з
Москвою”. Але наразі це забуто. Кислиця усвідомлює всі „хмари” теперішньої
позиції Києва: країна залишається однією з найбідніших у Європі. Але Україна,
незважаючи на проблеми і незважаючи на втрату 20% ВВП внаслідок війни, змогла
отримати зріст на 3,4%, що є неймовірним, враховуючи, що уряд витрачає 6% свого
бюджету на військові потреби. Багато країн НАТО, нагадує Кислиця, „не досягають і
2%, про які просить Дональд Трамп”. Крім того, він вважає, що „ніхто так сильно, як
Путін, не підштовхнув Україну до того, щоб вступити до НАТО і Європейського
Союзу”.
Colás, Xavier. „Vladimir Putin es el que más ha empujado a Ucrania hacia la UE y la
OTAN” = [„Володимир Путін найбільше підштовхнув Україну до ЄС і НАТО”] / X. Colás
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//
El
Mundo.
–
Madrid,
2019.
–
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/04/18/5cb76e5121efa0495d8b4672.html)

18.04.

***
Постійний третейський суд в Гаазі стягнув з Росії 44,4 мільйона доларів
компенсації за втрату майна компанії „Укрнафта” в Криму. Додатково суд зажадав,
щоб Москва компенсувала відсотки (понад 5,5 мільйона доларів), пеню та арбітражні
витрати (понад 3,5 мільйона). У позові йдеться про адміністративні приміщення і 16
автозаправок на території півострова. Також арбітраж визнав свою юрисдикцію за
аналогічним позовом до Росії, поданим українською компанією „Stabil” і десятьма
іншими особами.
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить Укрнафте 44 миллиона долларов =
[Арбітраж в Гаазі зобов’язав Росію виплатити Укрнафті 44 мільйони доларів] // Обзор.
– Вильнюс, 2019. – 17.04. (https://www.obzor.lt/news/n48590.html)

***
Україна залучає Міжнародний трибунал ООН з морського права для звільнення
суден українських ВМС і їх екіпажів, які були затримані Росією в ході інциденту в
Керченській протоці минулої осені. МЗС України за дорученням глави держави
направило до суду ООН „запит про прийняття примусових заходів до російської
сторони”. Про це заявив Президент України Петро Порошенко. За його словами,
Росія „продовжує демонструвати цинічну неповагу до прав людини”, доказом чого є
суд над затриманими екіпажами в Москві. Офіційний Київ розраховує, що „вже через
лічені тижні суд зобов’яже Росію звільнити наших моряків і українські судна, а її дії
будуть визнані неправомірними”, – зазначив Президент України Петро Порошенко.
Киев через трибунал по морскому праву требует от Москвы освободить моряков
= [Київ через трибунал з морського права вимагає від Москви звільнити моряків] // День
за днем. – Таллинн, 2019. – 17.04. (https://rus.postimees.ee/6571206/kiev-cherez-tribunal-pomorskomu-pravu-trebuet-ot-moskvy-osvobodit-moryakov)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Перший віце-прем’єр України Степан Кубів під час другого Форуму високого
рівня з міжнародного співробітництва в рамках „Пояси і шляхи” заявив, що Україна
бачить широкі перспективи для співпраці з Китаєм у рамках ініціативи. С. Кубів
зазначив, що Україна сподівається реалізувати з КНР спільні проекти в таких
областях, як альтернативна енергетика, високі технології, переробка агропродукції,
аерокосмічна промисловість, будівництво автомобільних доріг і мостів, розвиток
аеропортів, залізничної та портової інфраструктури.
Украина видит широкие перспективы для сотрудничества с КНР в рамках
„Пояса и пути” = [Україна бачить широкі перспективи для співпраці з КНР в рамках
„Пояси
і
шляхи”]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
25.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0426/c31519-9572330.html)
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***
Україна увійшла до трійки лідерів головних постачальників агропродовольчої
продукції в Європейський Союз. Про це повідомляє Украгроконсалт. Відзначається,
що з лютого 2018 до січня 2019 року Україна поставила в країни ЄС товарів на 5,9
млрд євро. За нею йде Китай – 5,7 млрд євро. У той же час серед 20 основних
напрямів експорту агропродукції з ЄС Україна зайняла 16 місце.
Україна увійшла до трійки головних постачальників продовольства в ЄС // Міст.
– New York, 2019. – 20.04. (http://meest-online.com/news/ukrajina-uvijshla-do-trijky-holovnyhpostachalnykiv-prodovolstva-v-es/)

***
Заморожені ягоди – це друге за значущістю джерело експортної виручки у
плодоовочевому секторі України після волоських горіхів, які забезпечили у 2018 році
117 млн дол. виручки. Аналітики компанії „Pro-Consulting” повідомляють, що ринок
ягід в Україні розвивався поступово й за останні двадцять років виріс практично
втричі.
Дубровик-Рохова, Алла. Заморожені ягоди – гарний бізнес / А. Дубровик-Рохова //
Час і
Події.
– Chicago [Illinois, USA], 2019.
– 18.04.
– № 16
(https://www.chasipodii.net/article/22648/)

***
Глава правління найбільшої української енергетичної держкомпанії „Нафтогаз”
Андрій Коболєв зустрівся з президентом Китайської корпорації експортнокредитного страхування „Sinosure” Ван Тінке. Вони обговорили перспективи
співпраці двох компаній. „Нафтогаз” отримає від „Sinosure” страхову квоту на 1 млрд
доларів для розвитку нафтогазової галузі України. Кошти, залучені під цю квоту,
будуть спрямовані на закупівлю в Китаї бурового обладнання та реалізацію інших
проектів.
„Нафтогаз” и китайская Sinosure обсудили перспективы двустороннего
сотрудничества = [„Нафтогаз” і китайська Sinosure обговорили перспективи
двостороннього співробітництва] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 18.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0419/c31519-9568895.htm)
***
Україна за підсумками семи місяців 2018/2019 (вересень-серпень) експортувала
304,6 тис. тонн цукру, що на 10% менше, ніж за аналогічний період попереднього
сезону, повідомила прес-служба Національної асоціації виробників цукру
„Укрцукор”. „Основні поставки здійснювалися в Азербайджан (17%) і Таджикистан
(14%). Також значний обсяг було відвантажено в Узбекистан (13%), Ізраїль (12%) і
Казахстан (11%)”, – повідомив заступник голови правління асоціації Руслан Бутилко.
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Больше всего сахара Украина поставляет в Азербайджан = [Найбільше цукру
Україна поставляє в Азербайджан] // Новое время. – Ереван, 2019. – 17.04.
(http://www.novoye-vremya.com/w164596/.../#.XLgplbieLRs)

***
Імпорт замороженого м’яса в Азербайджан неухильно зростає. Зокрема, в січнілютому 2019 року Азербайджан імпортував 6,85 тисяч тонн замороженої яловичини з
України, що становить 26,4% загального обсягу експорту замороженої яловичини
країни.
Мамедов, Фархад. В Азербайджане снова растет импорт мяса : О чем говорит
статистика = [В Азербайджані знову зростає імпорт м’яса. Про що говорить
статистика]
/
Ф.
Мамедов
//
Haqqin.az.
–
Баку,
2019.
–
17.04.
(https://haqqin.az/news/148635)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Спробі „провезти на територію України заборонену символіку” запобігли
військовослужбовці Білгород-Дністровського і Могилів-Подільського прикордонних
загонів. Українські прикордонники продовжують активну боротьбу з пропагандою
георгіївської (гвардійської) стрічки. Символ був виявлений у трьох громадян
Молдови та одного громадянина Болгарії. Іноземцям було відмовлено у пропуску
через кордон. Вони отримали заборону на в’їзд на територію України терміном на три
роки.
Трех граждан Молдовы не пустили в Украину из-за „запрещенной символики” =
[Трьох громадян Молдови не пустили в Україну через „заборонену символіку”] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 22.04. (https://noi.md/ru/obshhestvo/trehgrazhdan-moldovy-ne-pustili-v-ukrainu-iz-za-zapreshhennoj-simvoliki)

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
До 1917 року більшість українських еміґрантів в Чеській Республіці становили
представники інтеліґенції та студентство, які залишали Україну з політичних мотивів
та з метою підвищення освітнього рівня. Українські студенти вступали до Гірничого
інституту в Пршібрамі та до Карлового університету Праги. У 1902-1903 роках
український професор Іван Горбачевський став навіть ректором Карлового
університету. Нова, велика „хвиля“ української еміґрації припадає на початок 1920-их
років. Вона пов’язана з поразкою у боротьбі за незалежну Україну. До сучасної
„хвилі“ належать українці, які почали прибувати в пошуках роботи до цієї країни з
початку 1990-их років. На кінець 2016 року на території Чехії було зареєстровано
близько 150 тис. українських трудових міґрантів, частина з яких одержала дозвіл на
проживання в Чехії на 10 і більше років.
Андрейців, Галина. Уряд Чехії підтримує українців / Г. Андрейців // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
19.04.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3%d1%80%d1%8f%d0%b4-%d0%a7%d0%b5%d1%85%d1%96%d1%9727
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%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%94%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%86%d1%96%d0%b2/)

***
До 100-річчя визвольних змагань 1917-1921 років в Українському Музеї в НюЙорку відкрилась виставка „Українське коло”. Унікальність виставки проявилась у
розміщенні історичних предметів і документів‚ успішним залученням світлових
ефектів. Перед відкриттям виставки кілька тижнів раніше відбулась наукова
конференція‚ присвячена 100-літтю подій того часу, під час якої проведено аналіз
подій, які розгортались в Україні. Підкреслено позитивні й неґативні акти і що було
причиною упадку молодої держави – Української Народної Республіки. Директор
музею Марія Шуст розповіла, як формувалась виставка. Вона підкреслила, що у
підготовці виставки брали участь 26 музеїв України.
Галів, Микола. Відкриття виставки стало святом / М. Галів // Свобода. –
Parsippany,
NJ,
2019.
–
19.04.
(http://svobodanews.com/svwp/%d0%92%d1%96%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82%d0%be%d0%bc/)

***
Посольство України в Австралії разом з провідними українськими
організаціями Зеленого континенту розпочинають марафон до Всесвітнього дня
вишиванки, який уся українська та світова спільнота відзначатиме у травні 2019 року.
Ідея акції – показати, що вишиванку ідентифікують у світі як частину української
культури, її одягають іноземці в знак солідарності і підтримки України, привернути
увагу світової спільноти до української культури, підсилити позитивний імідж
держави у світі та історичну, культурно-ментальну окремість українського народу.
Марафон до Всесвітнього дня вишиванки розпочали в Австралії // Міст. – New
York, 2019. – 19.04. (http://meest-online.com/news/marafon-do-vsesvitnoho-dnya-vyshyvankyrozpochaly-v-avstraliji/)

***
Президент Конґресу українців Канади (КУК) у Торонто Тарас Багрій отримав
державну нагороду за видатну волонтерську роботу від канадського уряду. Цю
нагороду п. Багрію вручила Джулі Пайєт, генерал-губернатор Канади. З отриманням
цієї нагороди він став кавалером Ордену волонтерів, який вручають за значний,
тривалий і неоплачуваний внесок до громади у Канаді чи за кордоном. Дуже багато
заходів провів КУК та інші громадські організації для визнання незалежності України
й активну і послідовну підтримку її у важкий час відстоювання довгоочікуваної
незалежності. Особливо різноманітними були події, які відбувалися під гаслом „100
років визвольної боротьби українського народу”. На заклик КУК відгукнулися багато
мистецьких колективів, якими так багата громада.
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Хмелик, Леся. Згода будує / Л. Хмелик // Міст. – New York, 2019. – 17.04.
(http://meest-online.com/diaspora/canada-diaspora/zhoda-buduje/)

РЕФОРМИ
Європейська Бізнес Асоціація оголосила про сім кроків, які повинен зробити
новий Президент України Володимир Зеленський у перші місяці президентства.
„Бізнес хоче бачити детальні пропозиції, кроки та кандидатів на посади, які здатні
ефективно підтримувати процеси трансформації в країні. А також здійснити важливі
зміни, а не косметичні реформи. Наступні сім кроків, за даними бізнесу, потрібні
сьогодні – у перші місяці роботи”, – цитує агентство Unian.
Trusewicz, Iwona. Ukraina: Czego biznes oczekuje od nowego prezydenta? = [Україна:
Чого бізнес очікує від нового Президента?] / I. Trusewicz // Rzechpospolita. – Warszawa,
2019. – 22.04. (https://www.rp.pl/Biznes/304229976-Ukraina-Czego-biznes-oczekuje-od-nowegoprezydenta.html)

***
Уляна Супрун повідомила, що в рамках медичної реформи МОЗ працює над
створенням єдиного медичного простору в рамках підготовки програми медичних
гарантій. Одним із принципових нововведень є можливість для кожного пацієнта за
скеруванням сімейного лікаря звернутися в будь-яку лікарню по допомогу. Але у
Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який має на меті зробити такі
заклади як Феофанія недосяжними до трансформації системи охорони здоров’я.
Депутати хочуть залишити Феофанію для своїх потреб.
Всупереч медичній реформі депутати хочуть залишити ряд лікарень “для своїх”
// Міст. – New York, 2019. – 23.04. (http://meest-online.com/news/vsuperech-medychnijreformi-deputaty-hochut-zalyshyty-ryad-likaren-dlya-svojih/)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши позов українського
бізнесмена Ігоря Коломойського визнав націоналізацію „ПриватБанку” незаконною.
Зокрема, суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення
неплатоспроможного ПБ із ринку за участю держави. Процедуру націоналізації ПБ
суд визнав необґрунтованою і такою, що була здійснена з численними порушеннями
чинного на той момент законодавства. Петро Порошенко, Президент України, вважає,
що рішення суду про незаконність націоналізації ПБ загрожує Україні
багатомільярдними збитками і дефолтом. Він підтримав рішення КМУ та НБУ
оскаржити відповідне рішення суду першої інстанції.
Клен, Євген. Суд визнав націоналізацію „ПриватБанку” незаконною / Є. Клен //
Міст. – New York, 2019. – 24.04. (http://meest-online.com/ukraine/economy/sud-vyznavnatsionalizatsiyu-pryvatbanku-nezakonnoyu/)

***
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Міжнародне рейтингове агентство „Standard & Poor’s” підтвердило
довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній
і національній валютах на рівні „B- / B” зі стабільним прогнозом. Одночасно в
агентстві відзначили, що в разі, якщо зростання ВВП України і темпи скорочення її
бюджетного і платіжного дисбалансу перевищать прогнози агентства, а ситуація з
безпекою в непідконтрольній уряду частині Донбасу стабілізується, то кредитні
рейтинги України можуть вирости.
Агентство S&P подтвердило кредитные рейтинги Украины на уровне „B-/B” =
[Агентство S&P підтвердило кредитні рейтинги України на рівні „B- / B”] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2019. – 16.04. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0416/c315199567088.html)

***
У рамках системи термінових грошових переказів „Хазрі” „Kapital Bank” почав
партнерство з одним із провідних банків України – „Privat Bank”. Відтепер клієнти
зможуть здійснювати перекази та платіжні операції за системою „Хазрі” в численних
(понад 2500 пунктів) філіях „Privat Bank”. У пунктах партнерів „Kapital Bank”
(Oschadbank, Praveks Bank, Akkordbank, Kristalbank і Ibox Bank) на території України
також можливі операції по системі „Хазрі”.
Система „Хазри” расширяет список партнеров в Украине = [Система „Хазрі”
розширює список партнерів в Україні] // Trend. – Баку, 2019. – 16.04.
(https://www.trend.az/business/finance/3046963.html)

ЕКОНОМІКА
До кінця 2019 року білоруська влада розраховує почати імпорт нафти,
альтернативної російській. Про це заявив журналістам заступник гендиректора з
комерційних питань білоруської нафтової компанії Сергій Гриб на полях семінаруконференції з експорту в ЄС продукції концерну „Белнефтехім”. Маршрут поставок
буде залежати від запропонованих країнами з перевалювання і транспортування умов.
Це можуть бути балтійські або українські порти, або комбінація поставок через
обидва порти. Мозирський НПЗ знаходиться ближче до України, тобто можливо, що
нафта буде йти через Україну.
Беларусь рассматривает несколько вариантов ухода от российской нефти =
[Білорусь розглядає кілька варіантів відходу від російської нафти] // Белорусская Деловая
Газета. – Минск, 2019. – 23.04. (http://bdg.by/news/politics/belarus-rassmatrivaet-neskolkovariantov-uhoda-ot-rossiyskoy-nefti)

***
Для оцінки збитку, нанесеного Мозирському НПЗ через поставки забрудненої
нафти, залучені незалежні експерти. За даними білоруської сторони, неякісна
сировина з Росії вже потрапила в Євросоюз і Україну.
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Минск оценивает ущерб от некачественной российской нефти. Она уже попала в
ЕС и Украину = [Мінськ оцінює збиток від неякісної російської нафти. Вона вже
потрапила в ЄС і Україну] // Белорусская Деловая Газета. – Минск, 2019. – 23.04.
(http://bdg.by/news/politics/minsk-ocenivaet-ushcherb-ot-nekachestvennoy-rossiyskoy-nefti-onauzhe-popala-v-es-i)

***
Укртранснафта посилила контроль якості російської нафти після попередження
з боку Білорусі щодо погіршення якості чорного золота на ділянці нафтопроводу
„Дружба”. В Укртранснафті відзначили, що при транспортуванні і використанні
нафти неналежної якості, створюються значні ризики ушкоджень її технологічного
обладнання – трубопроводів, нафтових насосів і резервуарів.
Украина ужесточила мониторинг качества российской нефти = [Україна
посилила моніторинг якості російської нафти] // Minval.az. – Баку, 2019. – 23.04.
(https://minval.az/news/123880094)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Датська влада досі не дала дозволу на прокладку там трубопроводу „Північний
потік – 2”, а парламент прийняв спеціальний закон, який дає уряду дозвіл її
заблокувати. Підготовка нового проекту і його розгляд може зайняти кілька місяців, а
це значить, що газопровід, швидше за все, не буде добудований в означений термін –
до кінця 2019 року. Данія буде зволікати з видачею дозволу до того моменту, поки
Росія і Україна не укладуть новий договір про транзит газу. Саме того, що Росія буде
використовувати „Північний потік – 2” для того, щоб зупинити транзит через
Україну, побоюються противники спорудження нового газопроводу, включаючи
США.
„Северный поток – 2” может не быть достроен к концу 2019 года = [„Північний
потік – 2” може не бути добудований до кінця 2019 року] // Эхо Кавказа. – Вашингтон,
2019. – 16.04. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29882260.html)
***
Глава компанії „Нафтогаз України” Андрій Коболєв повідомив, що українська
газотранспортна система знову наповнилася вуглеводнями російського походження.
За його словами, причиною повернення російського газу в українські труби є
плановий ремонт трубопроводу „Ямал – Європа”, який проходить через Білорусь.
Топ-менеджер компанії похвалився прекрасним станом газового господарства. Таке
різке збільшення транзиту можливе виключно завдяки надійності та якісній роботі
української ГТС. „Жодна інша система не здатна запропонувати таку гнучкість і запас
потужності, ще й за такою вигідною ціною”, – підкреслив він.
Российский газ хлынул на Украину = [Російський газ хлинув в Україну] //
Бизнес&Балтия. – Рига, &Бал. – Бизне. (https://bb.lv/statja/ekonomika/2019/04/16/rossiyskiygaz-hlynul-na-ukrainu)
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ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
26 квітня відзначається 33 річниця радіаційної катастрофи 1986 року на
Чорнобильському реакторі № 4 в Україні. До цих пір практично неможливо отримати
науковий консенсус щодо масштабу впливу на здоров’я. Організація ООН вважає
аварію найгіршою екологічною катастрофою в історії людства. Радіоактивні
забруднення Чорнобиля сричинили сотні тисяч смертей, однак Міжнародне агентство
з атомної енергії визнає лише 56 смертей серед пожежників, які постраждали і
померли від наслідків катастрофи.
LaForge, John. Chernobyl’s effects = [Ефекти Чорнобиля] / J. LaForge // The News. –
Karachi, 2019. – 23.04. (https://www.thenews.com.pk/print/461727-chernobyl-s-effects)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
В Україні затримано та заарештовано сім співробітників російських спецслужб,
яких вважають причетними до диверсій на території країни. Про це на брифінгу
повідомив глава СБУ Василь Грицак. Глава СБУ розповів, що з початку 2017 року в
Україну з Росії і самопроголошеної ДНР направили кілька автономно діючих
диверсійно-терористичних груп. За його даними, військова розвідка РФ направила їх
для здійснення політичних вбивств та ліквідації офіцерів українських спецслужб.
СБУ заявила про затримання семи співробітників спецслужб РФ // Міст. – New
York, 2019. – 17.04. (http://meest-online.com/news/sbu-zayavyla-pro-zatrymannya-semyspivrobitnykiv-spetssluzhb-rf/)

***
Глава СБУ Василь Грицак на спільному брифінгу з Головним військовим
прокурором Анатолієм Матіосом повідомив, що співробітники Служби безпеки
України припинили діяльність на території України диверсійно-терористичної групи
спецслужб РФ, пише турецьке видання. Оперативники контррозвідки Служби
затримали вісім учасників групи, двоє з яких є кадровими офіцерами російських
спецслужб. Негайної реакції з боку ГРУ Росії не було.
Ukraine says it nabbed Russian military intelligence hit squad = [Україна припинила
діяльність диверсійно-терористичної групи спецслужб РФ] // Daily Sabah. – Istanbul,
2019. – 17.04. (https://www.dailysabah.com/europe/2019/04/17/ukraine-says-it-nabbed-russianmilitary-intelligence-hit-squad)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Обраний Президентом України Володимир Зеленський щиро налаштований
боротися з укоріненою в країні корупцією, заявив міністр закордонних справ Литви
Лінас Лінкявічюс після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві. Це перший візит
глави МЗС Литви в Україну після президентських виборів у країні.
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В. Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией – глава МИД Литвы = [В.
Зеленський щиро налаштований на боротьбу з корупцією – очільник МЗС Литви] //
Обзор. – Вильнюс, 2019. – 25.04. (https://www.obzor.lt/news/n48871.html)

***
Новообраний Президент України В. Зеленський веде переговори з Лаурою
Кьовеші, яка відома тим, що за півроку поламала корупційні схеми в Румунії і
запакувала румунські в’язниці чиновниками всіх мастей. Кьовеші є фахівцем зі
світовим ім’ям. За даними EJ, Лаура Кьовеші зараз знаходиться без роботи і вона з
великим задоволенням взялася б за боротьбу з корупцією, можливо і в Україні.
Зеленский ведет переговоры с Лаурой Кьовеши, которая пересажала половину
чиновников Румынии = [Зеленський веде переговори з Лаурою Кьовеші, яка пересаджала
половину
чиновників
Румунії]
//
Обзор.
–
Вильнюс,
2019.
–
24.04.
(https://www.obzor.lt/news/n48791.html)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
В аеропорту Кишинева було затримано чоловіка за підозрою в тому, що він
воював на сході України. Підозрюваний був доставлений в прокуратуру по боротьбі з
організованою злочинністю і особливих справ. На даний момент про чоловіка відомо
те, що він уродженець Тараклії, служив у національній армії Республіки Молдова.
Чоловік був затриманий після рейсу з Москви до Кишинева. При ньому знайшли
кілька десятків тисяч в російських рублях.
В кишиневском аэропорту задержан донбасский ополченец из Молдовы = [У
кишинівському аеропорту затриманий донбаський ополченець з Молдови] // Блокнот. –
Кишинів, 2019. – 18.04. (http://bloknot-moldova.md/news/srochno-v-kishinevskom-aeroportuurozhentsa-moldov-1091509?sphrase_id=779331)

***
Чотири роки тому, у квітні 2015 року, поблизу входу до багатоповерхівки на
вулиці Дегтярівській, що у Києві, кількома пострілами впритул невідомим було
вкорочено віку Олесеві Бузині. Він постійно виступав як „представник інтелігенції”
на різних ток-шоу, писав ледь не щоденну колонку у російськомовній газеті
„Сегодня” Ріната Ахметова. Правоохоронці ж невдовзі затримують двох доволі
відомих у своєму середовищі київських націонал-патріотів, які вже побували на
фронті, Андрія Медведька (позивний „Мейсон”) та Дениса Поліщука (він же
„Аллах”). Самі вони, до слова, та свідки з їхнього боку наполягають, що у той день
вони теж були на Сході. Але протягом чотирьох років офіційна версія слідства
лишається незмінною.
Добрий, Дмитро. Вбивство Бузини „вішають” на бійців АТО Медведька й
Поліщука / Д. Добрий // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.04. – № 16
(https://www.chasipodii.net/article/22636/)

***
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Прокуратура Одеської області повідомила про затримання двох людей за
підозрою в умисному вбивстві громадянина Азербайджану біля одеського кінотеатру
„Вимпел” в лютому 2016 року, повідомляє „Hhaqqin.az” з посиланням на українське
видання „Град”. Прокуратура звернулася до суду про взяття цих осіб під варту.
Співробітники правоохоронних органів також вживають заходів, щоб знайти двох
інших спільників.
Прокуратура Одессы раскрыла убийство азербайджанца = [Прокуратура Одеси
розкрила вбивство азербайджанця] // Haqqin.az. – Баку, 2019. – 16.04.
(https://haqqin.az/news/148572)

***
Броварський міськрайонний суд Київської області прийняв рішення звільнити
депутата Верховної Ради Надію Савченко і главу організації „Офіцерський корпус”
Володимира Рубана з-під варти. Генпрокуратура звинувачує Надію Савченко в змові
з метою організації та здійснення держперевороту в Україні, організації замаху на
життя державних діячів, організації терористичного акту, в сприянні терористичній
діяльності.
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи = [Суд звільнив Савченко та
Рубана з-під варти] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2019. – 16.04. (https://noi.md/ru/vmire/sud-osvobodil-savchenko-i-rubana-iz-pod-strazhi)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
У Далласі (штат Техас) в квітні пройде гучна подія, присвячена питанням
екології. Її мета – згуртувати представників різних сфер для обміну останніми
інноваціями, що змінять нашу Землю на краще. Вже вдруге українська делегація
ввійде до складу щорічного еко-фестивалю з власним проектом Міжнародного
павільйону. Щорічний форум відкрив рубежі для інших країн, зокрема й для України.
Тож цього року команда „New Ukraine” уже вдруге візьме участь у „EarthX”, а сам
захід стане найбільшою подією за всю свою історію.
Антонюк, Ольга. Українці на екологічному форумі в Техасі / О. Антонюк // Міст. –
New York, 2019. – 24.04. (http://meest-online.com/diaspora/usa-diaspora/ukrajintsi-naekolohichnomu-forumi-v-tehasi/)

ІСТОРІЯ
Вірменськими регіональними громадами з нагоди 104-ї річниці Геноциду
вірмен в Османській імперії заплановані й здійснюються численні тематичні та
меморіальні заходи. Зокрема, в місті Луцьк відбулася церемонія освячення хачкара. У
відкритті пам’ятника взяли участь представники місцевої влади, Союзу вірмен
України та вірменської громади регіону, українське і вірменське духовенство.
Освячення хачкара провів глава Української Єпархії Вірменської Апостольської
церкви єпископ Маркос Оганесян.
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В Украине состоятся мероприятия по случаю 104-й годовщины Геноцида армян =
[В Україні відбудуться заходи з нагоди 104-ї річниці Геноциду вірмен] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 23.04. (https://armenpress.am/rus/news/972364/)

***
Благодійний фонд „Україна-Русь” у співпраці з науково-видавничою фірмою
„Карти і атласи” видав науково-популярну мапу „Українська Кубань”. Це вже 33-ий
успішний благодійний проєкт фонду і 12-та за рахунком історична карта. Презентація
мапи відбулася в департаменті освіти та науки Львівської обласної адміністрації.
Відкриваючи презентацію, президент фонду Ростислав Новоженець наголосив, що
мапа про Кубань – лише маленька данина пам’яті тим українцям, які освоювали,
боронили і розбудовували той край, несправедливо забутими і покинутими Україною.
Новоженець, Ростислав. У Львові видали мапу „Українська Кубань” / Р.
Новоженець // Свобода. – Parsippany, NJ, 2019. – 19.04. (http://svobodanews.com/svwp/%d0%a3-%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%d0%9a%d1%83%d0%b1%d0%b0/)

***
В Національному історико-меморіальному заповіднику „Биківнянські могили”
відбулося урочисте вшанування жертв Катинського розстрілу. Дзвін, молитва „Отче
наш”, хвилина мовчання, польські та українські прапори і близько 200 людей з білочервоними квітами – так відбулися урочистості з вшанування загиблих поляків –
жертв сталінського режиму. „Катинська трагедія є справжнім доказом агресивної
позиції Радянського Союзу і його причетності до розв’язання Другої світової війни”,
– зазначив Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький у своїй промові.
Катинський розстріл – це узагальнена назва воєнного злочину, масової страти
польських громадян, вчиненої органами НКВС СРСР за цілком таємним наказом
партійно-державного керівництва СРСР одночасно у декількох місцях.
Шевченко, Наталя. Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький:
„Катинська трагедія є справжнім доказом агресивної позиції Радянського Союзу і його
причетності до розв’язання Другої світової війни” / Н. Шевченко // Час і Події. – Chicago
[Illinois, USA], 2019. – 18.04. (https://www.chasipodii.net/article/22637/)

***
Археологи під час розкопок у Подільському районі Києва на теперішній вул.
Щекавицькій виявили цілу вулицю XVII-XVIII ст. Розкопки проводили у межах
охоронно-рятувальної операції в Подільському районі. Крім знахідок XVIII ст. на
Щекавицькій виявили археологічні матеріали XII-XIX ст.
Археологи відкопали стародавню вулицю у центрі Києва // Міст. – New York, 2019.
– 17.04. (http://meest-online.com/history/action/arheolohy-vidkopaly-starodavnyu-vulytsyu-utsentri-kyjeva/)
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***
Міністр культури Євген Нищук повідомив, що з Німеччини привезли до
України унікальну культурну цінність – Грамоту Петра I. Документ був втрачений за
часів Другої світової війни, а з 1950-х років він знаходився у бібліотеці Інституту
східно-європейської історії та краєзнавства Університету Тюбінгену. Документ
доправили до Національного заповідника Софія Київська. Найближчим часом його
обіцяють представити для огляду.
До України привезли грамоту Петра I // Гомін України. – Toronto, 2019. – 17.04.
(http://www.homin.ca/news.php/news/20366/group/5)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У будинку культури Буринського району на Сумщині відбулася презентація
книги „Гудило” місцевого поета, члена Національної спілки журналістів України
Віктора Осадчого. Презентацію книги підготували районний відділ культури і
туризму спільно з працівниками будинку культури.
Біркун, Марина. Поет написав роман у віршах / М. Біркун // Свобода. – Parsippany,
NJ, 2019. – 19.04. (http://svoboda-news.com/svwp/%d0%9f%d0%be%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d1%96%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%85/)

***
У центрі Львова розташований музей вишиваних ікон та образів отця Дмитра
Блажейовського. Приміщення музею – нове, адже досі музей був на проспекті
Чорновола. У новому приміщенні музей офіційно відкрили у травні 2016 року,
приурочивши 5-м роковинам відходу отця Блажейовського у вічність. Цього року
музеєві виповнюється 20 років. Це – перший такий приватний музей в Україні.
Вишиті ікони, хоругви, портрети українських діячів, різноманітні картини не
перестають дивувати людей. Волею обставин отець Д. Блажейовський мешкав на
чужині, але був палким патріотом України і працював для слави своєї рідної землі.
Атаманюк, Юрій. Музей вишиваних ікон та образів Дмитра Блажейовського –
єдиний у світі / Ю. Атаманюк // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.04. – № 16
(https://www.chasipodii.net/article/22651/)

***
В Національній філармонії України відбувся вечір української та китайської
музики. Концерт був приурочений до 70-річчя заснування КНР. На заході виступили
студенти, випускники та викладачі Національної музичної академії України імені П.І.
Чайковського та китайські артисти. Ректор академії Максим Тимошенко, відкриваючи
концерт сказав, що це дуже велика подія для обох країн, це міст дружби, міст
мистецтва. Справжньою зіркою вечора став китайський диригент Дун Цзюньцзе.
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Музичний вечір супроводжувався одноденною виставкою картин українських і
китайських художників під назвою „Живописна сюїта”. На ній було представлено 25
робіт в таких жанрах як портрет, пейзаж і натюрморт.
В Киеве прошел вечер украинской и китайской музыки по случаю 70-летия
основания КНР = [У Києві пройшов вечір української та китайської музики з нагоди 70річчя заснування КНР] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2019. – 17.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0417/c31519-9567696.html)

***
У квітні цього року у Торонто відбувся ювілейний концерт присвячений 70літтю від дня народження леґендарного композитора Володимира Івасюка. У
співпраці з численними музикантами та співаками, захід організували міжнародна
організація українських громад (МОУГ) „Четверта хвиля” (голова – Люба
Славатинська) та Літературно-артистичне товариство (ЛАТКА), відділ Канада (голова
– Марія Антонів). На заході були присутні почесні гості: голова Світової федерації
українських жіночих організацій Анна Кісіль та представники Генерального
консульства України в Торонто. Урочисте привітання до гостей виголосила Люба
Славатинська, голова МОУГ „Четверта хвиля”.
Озерянська, Катерина. Ювілейний концерт пам’яті Володимиру Івасюку у
Торонто / К. Озерянська // Міст. – New York, 2019. – 17.04. (http://meestonline.com/culture/yuvilejnyj-kontsert-pamyati-volodymyru-ivasyuku-u-toronto/)

***
Нещодавно у величавому Українському культурному центрі „Олд Мілл” у
Торонто відбувся урочистий концерт із нагоди 60-літнього ювілею радіопрограми
„Пісня України”. Радіо „Пісня України” – це найстарша українська радіопрограма у
Північній Америці, заснована 1959-го Вікторією та Прокопом Наумчуками у Торонто.
Перший випуск „Пісні України” вийшов у радіоефір у березні 1959 року.
Радіопрограма з перших же хвилин звучання відразу стала рідною та незамінною для
кількох поколінь українців Канади. Концерт із нагоди 60-літнього ювілею відбувся у
формі, стилізованій під випуск радіопередачі, яку провела Наталка Попович, редактор
і теперішня ведуча радіо.
Сидорчук-Соколик, Оксана. Концерт із нагоди 60-ліття радіо „Пісня України” / О.
Сидорчук-Соколик // Міст. – New York, 2019. – 17.04. (http://meestonline.com/diaspora/canada-diaspora/kontsert-iz-nahody-60-littya-radio-pisnya-ukrajiny/)

***
У Києві відбулася міжнародна науково-практична конференція „Україна –
Вірменія: історія, культура, туризм”, приурочена до 95-річчя від дня народження
українського кінорежисера вірменського походження Сергія Параджанова. Захід
ініційовано Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Союзом
вірмен України, кафедрою країнознавства і туризму КНУ, Посольством Вірменії в
Україні та Інститутом досліджень діаспори.
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В Киеве прошла международная конференция „Украина – Армения: история,
культура, туризм” = [У Києві пройшла міжнародна конференція „Україна – Вірменія:
історія,
культура,
туризм”]
//
Panorama.
–
Єреван,
2019.
–
16.04.
(https://www.panorama.am/ru/news/2019/04/16/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B
8%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/2101186)

СПОРТ
Перед заключним, 11-м туром ювілейного ХХ жіночого чемпіонату Європи з
шахів в Антальї (Туреччина) попереду українка Інна Гапоненко, яка набрала вісім
очок з десяти можливих. Призовий фонд чемпіонату Європи-2019 становить 60 тисяч
євро, з яких переможниця отримає 10 тисяч євро.
Мкртчян и Гукасян победили в предпоследнем туре чемпионата Европы =
[Мкртчян і Гукасян перемогли в передостанньому турі чемпіонату Європи] //
Республика Армения. – Ереван, 2019. – 22.04. (https://armenpress.am/rus/news/972123.html)

ТУРИЗМ
Авіаперевізник „Ryanair” у своєму повідомленні оголосив, що з жовтня 2019
року розпочне новий маршрут з Гданська до Одеси. Директор з комунікацій „Ryanair”
в Центральній і Східній Європі та на Балканах Ольга Павлонка скаала, що польоти з
Гданська до Одеси будуть здійснюватися два рази на тиждень з кінця жовтня і
стануть частиною зимового розкладу „Ryanair” з Гданська. Президент аеропорту
Гданськ Томаш Клосковскій зазначив, що напрям до Одеси буде дуже вдалим
поєднанням не тільки для громадян України, що летять в Гданськ, а й для жителів
польського регіону, які відвідають це привабливе місто з точки зору туризму.
Ryanair uruchamia loty z Warszawy do Marsylii, z Gdańska do Odessy = [Ryanair
починає польоти з Варшави в Марсель, з Гданська до Одеси] // Wprost. – Posnan, 2019. –
19.04.
(https://www.wprost.pl/warszawa/10209102/ryanair-uruchamia-loty-z-warszawy-domarsylii-z-gdanska-do-odessy.html)

***
У Казахстані з’явилась туристична поліція, яка забезпечуватиме безпеку гостей
країни і консультувати їх з усіх питань. Прикладом для такого новостворення є
Україна, яка сформувала туристичну поліцію влітку минулого року, в розпал
курортного сезону. Захисники гостей в Україні ходили в формених шортах і
пересувалися на велосипедах.
Максимов, Виктор. В Казахстане появилась туристская полиция = [У
Казахстані з’явилась туристична поліція] / В. Максимов // Экспресс К. – Астана, 2019. –
19.04.
(https://express-k.kz/news/vedomstvo/v_kazakhstane_poyavilas_turistskaya_politsiya140016?sphrase_id=3713789)
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ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Міністерство закордонних справ Туреччини запросило групу з 200 українських
громадян, включаючи сім’ї загиблих у конфліктах у Східній Україні та ветеранів
війни, до Анталії. Посол Туреччини в Україні Яумур Гюлдере заявив, що поїздка,
організована завдяки особистим зусиллям міністра закордонних справ Мевлюта
Чавушоглу, має на меті полегшити біль, який відчували сім’ї в результаті військового
конфлікту.
Free vacation for victims of Ukraine conflict = [Безкоштовний відпочинок для жертв
українського
конфлікту]
//
Daily
Sabah.
–
Istanbul,
2019.
–
19.04.
(https://www.dailysabah.com/turkey/2019/04/19/free-vacation-for-victims-of-ukraine-conflict)

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Американське видання „The Atlantic” нагадує, що Кремль звинувачують у
спробах вплинути на вибори по всьому світі. Використовуючи сфальсифіковані чи
неправдиві новини, а також фальшиві сторінки у соціальних мережах, російські
операції поширюють недовіру до демократичного процесу. Перед виборами
Європарламенту і президентською гонкою в США у 2020 році онлайн-армії
Володимира Путіна відпрацьовують свої тактики в Україні. Автор статті Ніна
Янкович, яка вивчає перетин технологій і демократії у Східній Європі, пише, що
Москва роками використовувала Україну як лабораторію для випробування
дезінформації, відпрацювання російських тактик інформаційної війни. В штабквартирі партії Петра Порошенка журналістам показали „виставку фейків”, які
поширювали перед першим туром. У штабі Володимира Зеленського теж кажуть, що
стали жертвою інтенсивної кампанії дезінформації.
Jankowicz, Nina. Ukraine’s Election Is an All-Out Disinformation Battle = [Вибори в
Україні перетворились на інформаційну війну] / N. Jankowicz // The Atlantic. – Boston,
2019. – 17.04. (https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/04/russia-disinformationukraine-election/587179/)

КРИМ
У жодну іншу країну депутати AFD не подорожують так часто, як до Росії та
підконтрольних Москві областей України. Депутати від AFD їздили до Росії та
підконтрольних Москві територій в Україні принаймні дванадцять разів. В Ялті
стартує бізнес-конференція і політики з Німеччини знову будуть там. Вони
схвалюють анексію Кримського півострова.
Salzen, Claudia. Die Russland-Reisen der AfD „Die Krim ist jetzt die russische Krim“ : In
kein anderes Land fahren Abgeordnete der AfD so oft wie nach Russland und in die von Moskau
kontrollierten Gebiete der Ukraine = [Подорожі до Росії „Крим зараз російський Крим”. У
жодну іншу країну депутати AFD не подорожують так часто, як до Росії та
підконтрольних Москві областей України] / C. Salzen // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2019. –
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18.04.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/die-russland-reisen-der-afd-die-krim-ist-jetzt-dierussische-krim/24232604.html)

***
Окупанти засудили до максимальних термінів ув’язнення ще двох українців
Криму. Як і у випадку з Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком, за
„тероризм”. Нічого протиправного севастопольці Володимир Дудко та Олексій
Бесарабов насправді не вчиняли і вчиняти не мали наміру. Попри вторгнення
російських військ на півострів, продовжували працювати в недержавному
севастопольському аналітичному центрі „Номос”, який з ФСБ-ГРУ та іншими
кремлівськими спецслужбами не пов’язаний, а отже, для нової „влади” він
небезпечний. Дудку й Бесарабову дали по 14 років колонії суворого режиму. Звісно
ж, на території материкової Росії, подалі від рідних та близьких. А ще – щоб до них не
могли дістатися журналісти й правозахисники. І на додачу, зобов’язали сплатити
штраф, в середньому – по 5 тис. дол. кожного. Вочевидь, щоб остаточно „добити” їхні
родини.
Добрий, Дмитро. Вірус „Крим – наш, Донбас – ваш”, або До чого тут російський
ідеолог Бєлковський / Д. Добрий // Час і Події. – Chicago [Illinois, USA], 2019. – 18.04. – №
16 (https://www.chasipodii.net/article/22585/)

ДОНБАС
Спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік зазначив, що вітає заяву Володимира
Зеленського, який отримав перемогу на президентських виборах в Україні, про намір
продовжити переговори в Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. М.
Сайдік також висловив надію, що, незважаючи на відсутність „пасхального”
перемир’я на Донбасі, сторони конфлікту утримаються від бойових дій у період
майбутніх свят.
ОБСЕ приветствует намерение нового президента Украины продолжать
Минский процесс = [ОБСЄ вітає намір нового Президента України продовжувати
Мінський
процес]
//
Жэньминь
жибао.
–
Пекин,
2019.
–
25.04.
(http://russian.people.com.cn/n3/2019/0425/c31519-9571786.html)

***
5 років тому українська влада оголосила про початок антитерористичної
операції на Донбасі, яка переросла в справжню війну. Україна продовжує боротися за
свою державність. Висновки і уроки п’ятирічної війни обговорювалися під час
дискусій та в кулуарах „Kyiv Security Forum”. Автор зупиняється на основних уроках
і висновках, які прозвучали на форумі.
Поротников, Андрей. Грустный юбилей войны на Донбассе = [Сумний ювілей
війни на Донбасі] / А. Поротников // Свободные новости. – Мінськ, 2019. – 25.04.
(http://www.sn-plus.com/ru/page/politics/9318/)
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Україна звернулася до Ради Безпеки ООН у зв’язку з указом президента Росії
Володимира Путіна про спрощення процедури надання російського громадянства
жителям самопроголошених Донецької і Луганської народних республік. Чинний
Президент України Петро Порошенко різко розкритикував відповідний указ Путіна,
назвавши його спробою легітимізувати військову присутність Росії в сепаратистських
регіонах Донбасу.
Украина обратилась в Совбез ООН из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе =
[Україна звернулася до Ради Безпеки ООН через видачу паспортів РФ на Донбасі] // День
за днем. – Таллинн, 2019. – 25.04. (https://rus.postimees.ee/6577371/ukraina-obratilas-vsovbez-oon-iz-za-vydachi-pasportov-rf-v-donbasse)

***
Міжнародні групи допомоги називають це „лінією дотику”, але прірва між
контрольованою урядом України і сепаратистським сходом – це мілітаризований
кордон завдовжки в 300 миль, який регулярно перетворюється в поле битви з
обстрілами і жертвами. Те, що спочатку було тимчасовим рішенням та дозволяло
переміщати людей і товари в умовах запеклих військових дій, стало невід’ємною
частиною цієї п’ятирічної війни. За даними Організації з безпеки і співпраці в Європі,
більшість бойових дій відбувається поблизу лінії зіткнення, і навіть п’ять її офіційних
переходів можуть бути небезпечними.
Friedman, Misha. At the Front In Ukraine’s War with Russia-Backed Separatists = [На
фронті в українській війні з сепаратистами, яких підтримує Росія] / M. Friedman //
Bloomberg. – New-York, 2019. – 17.04. (https://www.bloomberg.com/features/2019-ukrainerussia-separatists-war-front/)

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент України Петро Порошенко на
переговорах у Берліні підтримали ініціативу про введення Пасхального перемир’я на
Донбасі. Прo це заявив Петро Порошенко на спільній прес-конференції за підсумками
зустрічі.
Порошенко и Меркель поддержали новое перемирие в Донбассе с 18 апреля =
[Порошенко і Меркель підтримали нове перемир’я на Донбасі з 18 квітня] // Республика
Армения. – Ереван, 2019. – 16.04. (https://armenpress.am/rus/news/971123/)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
За три дні до проведення другого туру президентських виборів в Україні
Російська Федерація оголосила про розширення санкцій проти України. Обмеження
на імпорт до РФ стосуються української продукції машинобудування, легкої
промисловості та металообробки, обсяги яких, за словами прем’єр-міністра РФ
Дмитра Медвєдєва, минулого року становили майже 250 млн доларів.
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Берчак, Ігор. Путін і Медведчук приготували для України „паливний зашморг” / І.
Берчак // Міст. – New York, 2019. – 24.04. (http://meest-online.com/world/russia/putin-imedvedchuk-pryhotuvaly-dlya-ukrajiny-palyvnyj-zashmorh/)

***
Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд Росії ухвалив
заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Він також зазначив, що
російська сторона готова виключити з заборони деякі види вітчизняних товарів за
окремим дозволом. У цю категорію включена продукція ПЕК, в тому числі вугілля,
нафта, нафтопродукти. Крім того, за словами прем’єр-міністра, Росія має намір
розширити обмеження на імпорт українських товарів.
Россия остановила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину = [Росія
зупинила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2019. – 18.04. (http://russian.people.com.cn/n3/2019/0418/c31519-9568761.html)

***
Уряд Росії заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів.
Про це повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, говорячи про
відповідні дії Москви на введені Києвом обмеження. Глава Кабміну уточнив, що деякі
вітчизняні товари можна буде вивозити в Україну тільки після спеціального дозволу.
Россия запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов = [Росія
заборонила експорт в Україну нафти та нафтопродуктів] // Новое время. – Ереван, 2019.
– 18.04. (http://www.novoye-vremya.com/w164797/.../#.XMA57rieLRs)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Прес-секретар Лефортовського суду Москви Ксенія Первовласенко розповіла,
що Лефортовський суд до 24 липня продовжив термін арешту всім 24 українським
морякам, яких затримали після інциденту в Керченській протоці. Всі слухання
проходили в закритому від публіки режимі на прохання прокурора, який відзначав,
що це необхідно для збереження таємниці слідства і забезпечення безпеки учасників
процесу. У будівлі суду, крім десятків родичів 24 українських моряків, була присутня
український омбудсмен Людмила Денисова. У розмові з пресою вона зазначила, що
обвинувачені почувають себе добре, а діалог з приводу їх повернення ведеться „в
різних форматах”.
Суд продлил арест всем задержанным в Керченском проливе украинским морякам
= [Суд продовжив арешт всім українським морякам, затриманим у Керченській протоці]
// Обзор. – Вильнюс, 2019. – 19.04. (https://www.obzor.lt/news/n48670.html)

***
Президент України Петро Порошенко повідомив, що Міністерство
закордонних справ України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського
права з вимогою звільнити українських моряків і судна, захоплені Росією в
42

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 30 квітня 2019 р.

Керченській протоці в листопаді 2018 року. Петро Порошенко також зазначив, що у
Росії ще є шанс звільнити українських моряків і судна, не чекаючи формального
визнання вчиненого Кремлем міжнародного злочину.
Украина обратилась в Международный суд, требуя освободить моряков =
[Україна звернулася до Міжнародного суду, вимагаючи звільнити моряків] // Эхо Кавказа.
– Вашингтон, 2019. – 16.04. (https://www.ekhokavkaza.com/a/29884712.html)

***
Тридцять молодих українців показали перфоманс – облаштували повноцінний
знімальний майданчик, почали зйомку, асистент режисера вийшла до камери, підняла
„хлопавку” і все завмерло на площі Республіки в Парижі. Метою цього дійства було
не допущення забуття режисера Олега Сенцова і 70 інших українців, затриманих в
Росії. Всі учасники акції у двохвилинному „фризі” продемонстрували – художник не
може бути терористом. Без художника процес зупиняється. Тим самим студенти
закликали владу Франції допомогти повернути Олега Сенцова та інших політв’язнів.
Зокрема, депутат Національної Асамблеї Франції Ніколя Тюркуа зазначив, що
українських політв’язнів необхідно звільнити. „Я прийшов сюди, тому що добре
обізнаний із проблемами між Росією і Україною. Дуже важливо знайти рішення для
цих двох країн. І це символічно, що молоді люди можуть знайти таке рішення і
боротися за політичного в’язня. Час зупинити і звільнити політичних в’язнів – таких
як Олег Сенцов. Це важливо і для мене, тому що, як представник Європи, я розумію,
що у нас спільне коріння і ми повинні це зупинити”, – сказав після акції депутат
Тюркуа. Організаторами перфоменсу виступила Українська академія лідерства за
підтримки української діаспори.
Clinkemaillié, Tifenn. A Paris, des étudiants ukrainiens réclament la libération d’Oleg
Sentsov = [У Парижі українські студенти вимагають звільнення Олега Сенцова] / T.
Clinkemaillié
//
Le
Monde.
–
Paris,
2019.
–
16.04.
(https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/12/a-paris-des-etudiants-ukrainiensreclament-la-liberation-d-oleg-sentsov_5449486_3210.html?xtmc=ukraine&xtcr=6)
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