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ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Президент України В. Зеленський закликає білорусів проявити толерантність,
терпіння, відмовитися від вуличного насильства та вести широкий діалог, щоб знайти
вихід із кризи в країні після оголошення попередніх результатів президентських
виборів у Білорусі. За його словами, уряд Білорусі повинен суворо дотримуватися
загальновизнаних демократичних стандартів цивілізованого світу та прагнути
гарантувати своїм громадянам його права та свободи. «Ми, українці, маємо особистий
інтерес, щоб Білорусь була справді незалежною і демократичною державою з
сильною економікою та стабільними зв’язками з громадськістю. Білорусь – наш
найближчий сусід, тому нам завжди цікаво, що там відбувається і що буде з нашими
друзями в майбутньому», – додав український лідер
(Ukrainos prezidentas ragina Baltarusijos valdžią ir protestuotojus vesti dialogą =
[Президент України закликає білоруську владу та протестуючих до діалогу] // Lietuvos
rytas. – Vilniaus, 2020. – 10.08. (https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/08/10/news/ukrainosprezidentas-ragina-baltarusijos-valdzia-ir-protestuotojus-vesti-dialoga-15917750/)).
***

Президент України В. Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область
заявив, що Україна робить усе можливе для дотримання режиму припинення вогню
на Донбасі і збереження життів українських військовослужбовців. В. Зеленський
зазначив, що якби перемир’я залежало тільки від української сторони, то «це був би
важливий режим тиші», який дозволив би перейти до наступних кроків щодо
врегулювання конфлікту на Донбасі
(В. Зеленский: Украина делает все возможное для соблюдения перемирия в
Донбассе = [В. Зеленський: Україна робить все можливе для дотримання перемир’я на
Донбасі]
//
Женьминь
Жибао.
–
Пекин,
2020.
–
07.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2020/0807/c31519-9719243.html)).
***

Президент України В. Зеленський у своєму Telegram-каналі заявив, що рішення
влади Білорусі про передачу Росії 32 затриманих росіян є несправедливим, і наслідки
можуть бути трагічними. На його думку, таке рішення є неприйнятним у рамках
дружніх відносин між державами. Як зазначив В. Зеленський, «вагнерівці»
повернуться до свого заняття – «поширення війни»
(Зеленский оценил решение Минска передать РФ 32 задержанных россиян =
[Зеленський оцінив рішення Мінська передати РФ 32 затриманих росіян] // Известия. –
Москва, 2020. – 15.08. (https://iz.ru/1048573/2020-08-15/zelenskii-otcenil-reshenie-minskaperedat-rf-32-zaderzhannykh-rossiian)).
***

Президент України В. Зеленський попросив президента Білорусі О. Лукашенка
передати частину росіян, яких затримали за звинуваченням у тероризмі в Білорусі та
яких також звинувачують у боротьбі з проросійськими силами, які підтримують
Росію на Сході України. «Я сподіваюся, що всі, хто підозрюється в терористичній
діяльності на українській території, будуть передані нам, щоб ми могли їх притягнути
до кримінальної відповідальності відповідно до діючих міжнародних норм», – ідеться
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в повідомленні Офісу Президента України після телефонної розмови В. Зеленського
та О. Лукашенка. Минулого тижня білоруська влада заарештувала 33 працівників
приватної російської охоронної компанії та звинуватила їх у плануванні
терористичних атак перед президентськими виборами в Білорусі
(Украјина тражи од Белорусије да им преда ухапшене Русе = [Україна просить
Білорусь здати арештованих росіян] // Политика. – Belgrad, 2020. – 05.08.
(http://www.politika.rs/scc/clanak/459806/)).
***

В. Зеленський закликав президента Білорусі передати Києву російських
найманців з приватної армії «Вагнер» бізнесмена Є. Пригожина, близького до
В. Путіна, які воювали на Донбасі. Президент Білорусі О. Лукашенко має намір
передати Україні захоплених. За словами О. Лукашенка, для цього потрібне
схвалення білоруської прокуратури та інших правоохоронних органів, які зроблять
усе необхідне
(Атанасова, Мария. Лукaшeнкo oбeщa дa прeдaдe нa Укрaйнa зaлoвeнитe руcки
нaeмници = [Лукашенко обіцяє передати захоплених російських найманців Україні] /
М. Атанасова // Факти. – Sofia, 2020. – 06.08. (https://fakti.bg/world/499030-lukashenkoobeshta-da-predade-na-ukraina-zalovenite-ruski-naemnici)).
***

Президент України В. Зеленський побував на Сході України. У кінці липня
було підписано нову угоду про припинення вогню внаслідок конфлікту в Україні,
який триває з 2014 р. Згідно з новим звітом Організації з безпеки та співробітництва у
Європі, з моменту набуття чинності припинення вогню він був порушений понад
250 разів. За підрахунками ООН, у цілому в Україні в результаті конфлікту загинуло
понад 13 тис. людей
(Стайков, Анатоли. Президент на фронтовата линия = [Президент на фронті] /
А. Стайков // Факти. – Sofia, 2020. – 07.08. (https://fakti.bg/world/499356-prezident-nafrontovata-linia)).
***

Глава держави затвердив указ про легалізацію грального бізнесу в країні.
Рішення має забезпечити новий дохід для країни. Документ опубліковано на веб-сайті
Верховної Ради. Такі об’єкти можуть розташовуватися лише в готелях.
Організаторами можуть бути лише місцеві юридичні особи. В. Зеленський вважає, що
це може залучити більше туристів. Рішення має бути узгоджене з народними
депутатами
(Стойчев, Росен. Зеленски узакони хазартния бизнес в Украйна = [Зеленський
легалізував гральний бізнес в Україні] / Р. Стойчев // Факти. – Sofia, 2020. – 11.08.
(https://fakti.bg/world/500571-zelenski-uzakoni-hazartnia-biznes-v-ukraina)).

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Через п’ять місяців діяльності уряду Д. Шмигаля аналітики Комітету виборців
України (КВУ) проаналізували його законотворчу активність і здивувались. За їхніми
5

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2020 р.

підрахунками, лише 4 % проєктів законів, запропонованих урядовцями, Верховна
Рада розглянула та схвалила. Решта залишилися нерозглянутими або ж були
відхилені народними депутатами. Уряд Д. Шмигаля за кілька місяців устиг розробити
89 законопроєктів, але ВР розглянула лише чотири з них. «Чим пояснюється таке
ігнорування?», – намагається з’ясувати автор публікації. Голова КВУ О. Кошель
вважає, що взаємодія між урядом і парламентом – на «критичному рівні». Отримані
дані вказують на повний провал законодавчої роботи Кабінету Міністрів. При цьому
саме уряд має бути автором більшості ухвалених законів, а не народні депутати
(Бутирський, Захар. Чому «слуги народу» не люблять уряд Шмигаля /
З. Бутирський // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 13.08. (https://p.dw.com/p/3gpt8)).
***

Міністерство внутрішніх справ передало на розгляд Кабінету Міністрів
України проєкт постанови, яка значно ускладнить (а в багатьох випадках і просто
унеможливить) процедуру ввезення в Україну та подальшу реєстрацію вживаних авто
зі США
(Берчак, Ігор. В Україну хочуть заборонити ввозити вживані авто зі США /
І. Берчак // Міст. – Торонто, 2020. – 09.08. (http://meest-online.com/ukraine/economy/vukrajinu-hochut-zaboronyty-vvozyty-vzhyvani-avto-zi-ssha/)).

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Колишній Президент України П. Порошенко планує виконати державний
переворот в Україні в День незалежності, заявив І. Ківа, депутат від Верховної Ради.
«Порошенко фінансує національні групи до походу в День незалежності», – вважає
народний депутат. За словами І. Ківи, колишній український лідер спробує захопити
«кілька адміністративних будівель, можливо, навіть Офіс Президента». За його
словами, у перевороті візьмуть участь люди, які «мають бажання та досвід скинути
уряд»
(Атанасова, Мария. Пoрoшeнкo плaнирa държaвeн прeврaт в Укрaйнa =
[Порошенко планує державний переворот в Україні] / М. Атанасова // Факти. – Sofia,
2020. – 16.08. (https://fakti.bg/world/501978-poroshenko-planira-darjaven-prevrat-v-ukraina)).

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Міністр закордонних справ Німеччини Х. Маас відвідує російського колегу
С. Лаврова. Наразі існує цілий спектр питань, з яких німецькі дипломати все ще
сподіваються, що Росія їх задовольнить. Як посередники в конфлікті між Україною і
Росією, Німеччина та Франція хочуть організувати саміт у Берліні, але це
потребуватиме певного прогресу. Сподівання, що мирний процес на Сході України
нарешті настане, не виправдалися
(Salzen, Claudia. Warum die deutsch-russischen Beziehungen schwer belastet sind =
[Чому німецько-російські відносини напружені] / C. Salzen // Der Tagesspiegel. – Berlin,
2020. – 11.08. (https://www.tagesspiegel.de/politik/heiko-maas-in-moskau-warum-die-deutschrussischen-beziehungen-schwer-belastet-sind/26085620.html)).
6

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2020 р.
***

Протести в Білорусі, які поліція зустріла вогнепальною зброєю, викликають
похмурі спогади про іншу європейську арену – про Київ, де на Євромайдані 2014 р.
спалахнули сутички з тодішньою державною владою України. Пам’ять про
Євромайдан є важливою для ЄС, оскільки громада зіткнулася з дилемою: як ЄС
відреагує на кричуще виборче шахрайство білоруського самодержавця О. Лукашенка
(Meier, Albrecht. Die EU steht angesichts des Wahlbetrugs in Belarus vor einem
Dilemma = [ЄС стоїть перед дилемою перед виборчими фальсифікаціями в Білорусі] /
A. Meier
//
Der
Tagesspiegel.
–
Berlin,
2020.
–
13.08.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/sanktionen-ohne-russland-zu-provozieren-die-eu-stehtangesichts-des-wahlbetrugs-in-belarus-vor-einem-dilemma/26089428.html)).
***

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна не
втручатиметься у майбутні вибори президента США. «Ніколи й за жодних обставин
неприйнятно здійснювати будь-яке втручання в суверенні вибори іншої країни. «Ще
раз запевняю наших партнерів, що Україна не дозволяла й не дозволить собі у
майбутньому втрутитися у вибори і тим самим завдати шкоди нашим довірчим і
щирим партнерським відносинам зі США», – написав він у соцмережі Facebook.
В. Зеленський наголосив, що запобігання втягуванню України у внутрішню політику
Сполучених Штатів – це питання національної безпеки. «Тому вважаю, що
громадянам України слід, м’яко кажучи, утримуватися від будь-якої діяльності,
пов’язаної з президентськими виборами у США та не дозволяти собі спробувати
вирішити на цьому будь-які свої особисті політичні чи бізнесові проблеми», –
зазначив він
(Думанська, Марія. Зеленський порадив українцям не лізти у президентські вибори
в США / М. Думанська // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 09.08. (https://p.dw.com/p/3ggBy)).
***

Євросоюз засудив насильство проти демонстрантів у Білорусі. Поважати
демократичні стандарти закликали владу у Мінську і президенти сусідніх Польщі і
Литви. Натомість реакція Києва виявилася значно обережнішою. Президент України
В. Зеленський публічно не привітав О. Лукашенка з перемогою на виборах, але й від
критики утримався. В. Зеленський у своїй заяві апелював не до білоруської влади, а
до «Білорусі», «Республіки Білорусь» або до «наших сусідів». Український Президент
закликав жителів сусідньої країни до «максимальної толерантності, терпимості та
відмови від вуличного насильства». Чи мав він на увазі під «вуличним насильством»
дії білоруських спецпризначенців, які жорстко били і затримували сотні
демонстрантів, чи загалом сутички учасників протестів зі спецпризначенцями, із
заяви не випливає. Для експерта Українського інституту майбутнього А. Умланда
така позиція Києва не стала несподіванкою. «Геополітика і прагматизм цей момент
виявилися важливішими. Україна не є членом НАТО і тому не може собі дозволити
таку розкіш, як керуватися у відносинах з Білоруссю виключно демократичними
цінностями. Києву важливо зберегти тісну співпрацю з Білоруссю, хто б не був при
владі», – констатує А. Умланд. Політолог вважає, що В. Зеленський, хоч і обережно,
але все ж позиціонував Україну як частину демократичного світу, на відміну від
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В. Путіна і низки інших авторитарних лідерів, не поквапившись привітати
О. Лукашенка з перемогою
(Тейзе, Євген. Цінності або стабільність: мінська дилема Києва / Є. Тейзе //
Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 10.08. (https://p.dw.com/p/3gkfD)).
***

У Білорусі під час протестів затримали чотирьох українців. Координатор та
виконавчий директор благодійного фонду «Восток SOS» на одній із вулиць Мінська
знімали на смартфон, як білоруські сили безпеки били одного з протестувальників, і
були, зрештою, затримані самі. Нині місцезнаходження затриманих українців
невідоме. «З родичами їм не дали зв’язатися, посольство України в Білорусі шукає їх
у слідчих ізоляторах, але поки не знайшли. Намагаються знайти доступ до СІЗО КДБ,
у лікарнях також немає. Білоруські правозахисники вже уклали договір з адвокатами,
які теж шукають їх за своїми процедурами», – розповіла DW член правління
організації «Восток SOS» О. Дворецька. За її словами, оскільки в Білорусі зараз
велика кількість затриманих, є ймовірність, що українських правозахисників ще «не
оформили», і інформація про них може з’явитися впродовж найближчих трьох днів.
Однак О. Дворецька не виключає, що їхнє затримання було запланованою операцією.
На це, за її словами, вказує той факт, що квартиру білоруської правозахисниці
Т. Ревяко, де зупинилися українці, білоруські правоохоронці теж обшукали. Під час
перетину кордону Білорусі до хлопців не було жодних претензій, вони офіційно там
перебували, не отримували акредитацію як ЗМІ, оскільки не є журналістами, а лише
коментували для українських ЗМІ те, що бачили в Білорусі
(Ржеутська, Лілія. Що відомо про затриманих у Білорусі українців / Л. Ржеутська
// Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 13.08. (https://p.dw.com/p/3gvUh)).
***

Рішення Мінська про передачу Росії запитуваних Києвом підозрюваних в
участі в терористичній організації Президент України В. Зеленський назвав «м’яко
кажучи, несправедливим». «Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували
довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків», –
прокоментував В. Зеленський рішення Білорусі щодо бійців приватної військової
компанії «Вагнер». «Людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у
справи як Білорусі, так і України – перш за все, України – демонстративно віддати
третій стороні», – написав В. Зеленський на своїй сторінці у Facebook і додав, що, на
його погляд, «це дивно, некоректно й точно неприйнятно в дружніх міждержавних
відносинах». В. Зеленський нагадав, що існували «домовленості про суто юридичний
і суто об’єктивний підхід до оцінки цієї справи». Офіс Генерального прокурора
України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих
Україні. «Всім цим особам, серед яких 9 українських громадян, було обґрунтовано
повідомлено про підозру в участі у терористичній організації... Білоруська сторона
залишила звернення без відповіді», – пояснив В. Зеленський. При цьому він
наголосив, що також були активні спроби по дипломатичних та особистих каналах
довести білоруській стороні, чому правильно і коректно було б піти саме
запропонованим Україною шляхом
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(Голубов, Олександр. Погана історія – Володимир Зеленський відреагував на
«вагнерівців» / О. Голубов // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 15.08.
(https://p.dw.com/p/3h0VQ)).
***

За словами автора статті, ситуація в Білорусі схожа на ситуацію в Україні. Як і
в Україні, на думку автора, існує ризик, що В. Путін міг використати заворушення та
ослаблений уряд для створення умов для анексування Білорусі, як зробив правитель
Кремля з українським Кримом. І щоб запобігти цьому сценарію, стверджує автор,
Європа повинна діяти набагато активніше, ніж під час політичної кризи в Україні
2013/2014 рр.
(Wergin, Clemens. In Weißrussland darf sich die EU nicht schon wieder überrumpeln
lassen = [У Білорусі ЄС має запобігти нападу зненацька] / C. Wergin // Die Welt. – Berlin,
2020. – 09.08. (https://www.welt.de/politik/ausland/article213226776/In-Weissrussland-darf-sichdie-EU-nicht-schon-wieder-ueberrumpeln-lassen.html?cid=onsite.onsitesearch)).
***

Міністр закордонних справ Німеччини Х. Маас приїхав з одноденним візитом
до Росії, де зустрінеться з російським колегою С. Лавровим. Незадовго до від’їзду він
висловився щодо важливих міжнародних питань, серед яких буде обговоренго
питання конфлікту на Сході України
(Außenminister plädiert vor Moskau-Besuch für Dialog mit Russland = [Міністр
закордонних справ закликає до діалогу з Росією перед візитом у Москву] // Die Zeit. –
Hamburg, 2020. – 11.08. (https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-08/heiko-maas-russlandukraine-konflikt-libyen-sergej-lawrow)).
***

З початку війни в Україні почалося обережне зближення між ЄС та Білоруссю.
О. Лукашенко не визнав анексію Криму Росією, незважаючи на масштабний тиск з
боку Кремля. У російсько-українському конфлікті він зайняв нейтральну позицію.
Хоча він критикував Україну і робив негативні коментарі щодо революції в Києві в
лютому 2014 р., він також домагався контакту з новим українським керівництвом. З
огляду на останні події, «ЄС перегляне відносини з Білоруссю», ідеться у заяві,
опублікованій представником закордонних справ ЄС Ж. Борреллом
(Veser, Reinhard. Kommen EU-Sanktionen gegen Belarus? = [Чи спрямовані санкції
ЄС проти Білорусі?] / R. Veser // Frankfurter algemeine. – Frankfurt am Main, 2020. – 12.08.
(https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/warum-sich-die-eu-mit-sanktionen-gegen-belarusschwertut-16902190.html)).
***

Портал lrytas.lt поспілкувався з П. Вайтекунасом, колишнім міністром
закордонних справ та послом у Білорусі та Україні. За його словами, події в Мінську
відрізняються від подій під час революції в Києві. Поки очевидно лише одне, каже
він, О. Лукашенко поступово продає білоруський суверенітет Росії. Демонстрація
О. Лукашенком, що він «бореться з Кремлем – просто хитрість, і буде все зрозуміло
після того, як поверне чи ні він в Україну вагнерівців, які воювали на Донбасі». Але,
на думку міністра, «Кремль не дозволить йому це зробити»
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(Vyšniauskaitė, Birutė. S. Cichanouskajos atvykimas į Vilnių – Lietuvos diplomatijos
pergalė ar klaida? = [Приїзд С. Тихановської до Вільнюса – перемога чи помилка
литовської дипломатії?] / B. Vyšniauskaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2020. – 11.08.
(https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/11/news/s-cichanoskajos-atvykimas-ivilniu-lietuvos-diplomatijos-pergale-ar-klaida--15931275/)).
***

Президент Росії В. Путін та французький лідер Е. Макрон обговорили низку
геополітичних питань телефоном, включаючи напругу в Білорусі. За словами Кремля,
два лідери також говорили про перспективи припинення конфлікту в Україні.
«Президент Росії повторив важливість безумовного виконання Україною своїх
зобов’язань щодо політичних аспектів Мінської угоди, включаючи встановлення
прямого діалогу між Києвом та самопроголошеними республіками з метою
легітимізації спеціального статусу Донбасу. Домовлено про продовження спільної
роботи у «нормандському форматі»
(V. Putinas ir E. Macronas telefonu aptarė padėtį Ukrainoje, Libane ir Baltarusijoje =
[Путін і Макрон по телефону обговорюють ситуацію в Україні, Лівані та Білорусі] //
Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2020.
–
12.08.
(https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/08/12/news/v-putinas-ir-e-macronas-telefonu-aptarepadeti-ukrainoje-libane-ir-baltarusijoje-15950698/)).
***

Під Мінськом було заарештовано 33 громадянина Росії, яких білоруська влада
вважає членами приватної російської військової компанії Вагнера. Вони
підозрюються в намірі викликати масові заворушення під час президентських
виборів. Росія вимагала передачі затриманих. Тим часом Україна заявила, що ці особи
брали участь у військових операціях на сході країни і що дев’ять із них є громадянами
України. Київ сподівався, що Мінськ прийме більш зважене рішення щодо групи осіб,
переведених до Росії. Президент України В. Зеленський заявив, що такий крок
Білорусі є «неправильним та таким, що не відповідає хорошим відносинам Мінська та
Києва»
(Ukraina įvertino Baltarusijos sprendimą dėl „Wagner“ karių: atsiras naujas Donbasas?
= [Україна оцінила рішення Білорусі щодо військ Вагнера: новий Донбас?] // Lietuvos rytas.
– Vilniaus, 2020. – 15.08. (https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/08/15/news/ukrainaivertino-baltarusijos-sprendima-del-wagner-kariu-atsiras-naujas-donbasas--15980487/)).
***

Перший раунд переговорів між Іраном та Україною щодо збитого українського
літака після зльоту з Тегерану був конструктивним, повідомили в Києві. «Переговори
тривали 11 годин. Вони є досить конструктивні», –заявив міністр закордонних справ
Д. Кулеба після зустрічі з іранською делегацією. Він сказав, що обидві сторони
домовилися про умови наступної зустрічі і що Київ не «дозволить нікому затягувати
переговори». Пізніше у Генеральній Прокуратурі заявили, що наступний тур
відбудеться у жовтні. «Звичайно, якщо переговори з Іраном не будуть успішними,
тоді ми звернемося до міжнародних судів, і я абсолютно не сумніваюся, що ми
притягнемо Іран до відповідальності. Але це план B. План А – це домовитися з Іраном
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та вирішити всі ці питання та виплатити компенсацію. Ми бачили, Іран готовий до
серйозних і фактичних переговорів», – зазначив Д. Кулеба
(Rudzki, Piotr. Rozmowy Iran-Ukraina o zestrzelonym samolocie = [Перемовини Іран –
Україна про збитий літак] / P. Rudzki // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2020. – 02.08.
(https://www.rp.pl/Lotnictwo/308029984-Rozmowy-Iran-Ukraina-o-zestrzelonymsamolocie.html)).
***

Конфлікти в Україні та Лівії є фокусом першої поїздки до Росії федерального
міністра закордонних справ Х. Мааса (СПД) з початку коронавірусної кризи.
Німецький уряд розглядає Москву як ключ до вирішення кривавого конфлікту у
Європі – на Сході України. Наступний саміт щодо врегулювання конфлікту
запланований у Берліні. Однак підготовка затьмарюється новими твердженнями про
те, що в умовах кризи як з російської, так і української сторони «недостатньо
активних дій»
(Maas will in Moskau über Ukraine-Konflikt und Libyen reden = [Маас хоче
поговорити про конфлікт з Україною та Лівією в Москві] // Suddeutsche Zeitung. –
München, 2020. – 11.08. (https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-maas-will-inmoskau-ueber-ukraine-konflikt-und-libyen-reden-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-20081199-121048)).
***

Висунутий президентом Д. Трампом претендент на посаду наступного посла
США в Україні заявив, що після затвердження його на посаді він не буде зустрічатися
з американцями відверто пристрасних політичних поглядів та повідомить про будьякі спроби втручання у президентські вибори в листопаді. Генерал армії у відставці
К. Дейтон заявив Комітету із закордонних відносин, що він буде розглядати будь-які
прохання про зустрічі і не прийме жодних, якщо буде вважати, що вони мають на меті
впливати на майбутні президентські вибори чи інші внутрішньополітичні питання
(Lee, Matthew. Trump’s Ukraine envoy pick says he’ll flag election meddling =
[Запропонований Трампом посол в Україні каже, що він попередить про втручання у
вибори] / M. Lee // The Associated Press. – New York, 2020. – 05.08.
(https://apnews.com/ca1bc13e3109ed2661758a6cac588934)).
***

Президент Білорусі О. Лукашенко наказав владі запросити прокуратуру Росії та
України до Мінська для вирішення справи про групу ймовірних російських
найманців, яку було затримано в Білорусі. Україна хоче, щоб найманці були
екстрадовані в Україну через їхню передбачувану роль у війні на Сході України на
боці сепаратистів
(Belarus to invite Russia and Ukraine to discuss alleged mercenaries = [Білорусь
запросить Росію та Україну для обговорення проблеми про ймовірних найманців] // The
Chronicle
Herald.
–
Halifax,
2020.
–
06.08.
(https://www.thechronicleherald.ca/news/world/belarus-to-invite-russia-and-ukraine-to-discussalleged-mercenaries-belta-482008/)).
***
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Президент України В. Зеленський заявив, що питання національної безпеки
України залишається поза внутрішньою політикою США, зокрема її виборами.
«Ніколи і ні за яких обставин не допустимо втручатися в суверенні вибори іншої
країни», – написав В. Зеленський і закликав українських політиків уникати будь-яких
дій, які можуть бути пов’язані з виборами у США, і не дозволяти собі таким чином
вирішувати будь-які свої особисті, політичні чи ділові проблеми
(Ukraine president says Kyiv staying out of U.S. internal politics, elections = [Президент
України заявив, що Київ залишається поза внутрішньою політикою США та виборами]
//
The
Chronicle
Herald.
–
Halifax,
2020.
–
09.08.
(https://www.thechronicleherald.ca/news/world/ukraine-president-says-kyiv-staying-out-of-usinternal-politics-elections-483063/)).
***

Білоруський лідер О. Лукашенко описав протести під час президентських
виборів, як частину «гібридної війни», яку ведуть антагоністи, запевняючи, що Захід,
Україна і навіть головний союзник країни, Росія, можуть бути зацікавлені в
дестабілізації його уряду. Білоруська влада заарештувала 33 російських найманців за
звинуваченням у плануванні проведення «масових заворушень» у країні до
президентських виборів. Москва вимагала швидкого звільнення найманців. Кремль
особливо дратує те, що «Білорусь висловлює перспективу передачі в Україну частини
контрактників, яка хоче притягнути їх до кримінальної відповідальності за
звинувачення у бойових діях разом із підтриманими Росією сепаратистами на сході
країни»
(Karmanau, Yuras. Belarus election: Authoritarian leader of 26 years warns against
opposition rallies = [Білоруські вибори: правлячий 26 років авторитарний лідер застерігає
від мітингів опозиції] / Y. Karmanau // The Independent. – London, 2020. – 07.08.
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/belarus-election-alexander-lukashenkodemonstrations-sviatlana-tsikhanouskaya-a9657661.html)).
***

Вищий чиновник контррозвідки США В. Еванін зробив публічну заяву, в якій
попереджає, що іноземні держави продовжують використовувати як явні, так і
приховані методи для впливу на вибори 2020 р., він висловлює занепокоєння, що
Росія зашкодить виборчим шансам колишнього віце-президента Д. Байдена. «Це
відповідає публічній критиці Москви до нього, коли він був віце-президентом, за його
роль у політиці адміністрації Б. Обами щодо України та підтримку антипутінської
опозиції всередині Росії. Проросійський український парламентарій А. Деркач
розповсюджує претензії щодо корупції – у тому числі через оприлюднення
телефонних розмов – щоб дескредитувати кандидатуру колишнього віце-президента
Д. Байдена та Демократичну партію», – пише В. Еванін
(O’Connell, Oliver. China and Iran trying to undermine Trump re-election while Russia
looking to hurt Biden, top US intelligence official says = [Китай та Іран намагаються
підірвати переобрання Трампа, тоді як Росія намагається завдати шкоди Байдену,
заявив керівник американської розвідки] / O. O’Connell // The Independent. – London, 2020.
– 08.08. (https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election/2020-election-chinairan-trump-biden-russia-reelect-interfere-a9660526.html)).
***
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Міністри закордонних справ ЄС домовилися на екстреній онлайн-зустрічі
запровадити нові санкції проти осіб, відповідальних за насильство, арешти та
фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та наступні заходи з боротьби з
протестами. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики
безпеки заявив, що ЄС не приймає офіційних результатів виборів, які дали
президенту О. Лукашенку 80 % перемогу. Польща, Чехія, три балтійські республіки
та Данія наполягають на переговорах між О. Лукашенком та опозицією, яким вони
пропонують посередництво. Це пояснюється тим, що вони намагаються уникнути
повторення ситуації у 2013–2014 рр. у Києві, коли ЄС та США підтримували
протести, а Росія використовувала це як привід для військового вторгнення та
анексування Криму, а також підтримки сепаратистів на Сході України
(ЕС направи първа крачка към санкции срещу лидери в Беларус = [ЄС зробив
перший крок до санкцій проти лідера Білорусі] // Дневник. – Sofia, 2020. – 14.08.
(https://www.dnevnik.bg/evropa/2020/08/14/4102762_es_napravi_purva_krachka_kum_sankcii_s
reshtu_lideri_v/)).
***

Ослаблена Білорусь стане «легкою здобиччю» для Російської Федерації. Про це
заявив міністр закордонних справ України Д. Кулеба в ефірі «Українського радіо».
Він підкреслив, що Україна зацікавлена в суверенній і незалежній Білорусі, щоб
підтримувати з нею рівноправні відносини
(Глава МИД Украины назвал ослабленную Белоруссию «легкой добычей» для
России = [Глава МЗС України назвав ослаблену Білорусію «легкою здобиччю» для Росії] //
Известия. – Москва, 2020. – 14.08. (https://iz.ru/1048240/2020-08-14/glava-mid-ukrainynazval-oslablennuiu-belorussiiu-legkoi-dobychei-dlia-rossii)).
***

МЗС України вважає бездоказовими звинувачення президента Білорусі
О. Лукашенко в причетності українців до організації протестів на території
республіки. Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства. «Ми
обурені тим, що президент дружньої нам держави звинувачує українців у
дестабілізації ситуації в Білорусі»
(Киев отверг участие украинцев в дестабилизации ситуации в Белоруссии = [Київ
відкинув участь українців у дестабілізації ситуації в Білорусі] // Известия. – Москва,
2020.
–
15.08.
(https://iz.ru/1048498/2020-08-15/kiev-otverg-uchastie-ukraintcev-vdestabilizatcii-situatcii-v-belorussii)).
***

MЗС України назвав бездоказовою свою причетність до дестабілізації ситуації
в Білорусі. У заяві міністерства йдеться, що Київ обурений заявами президента
Білорусії, який повідомив, що в республіку на хвилі масових протестів через
результати президентських виборів «понаїхали з Польщі, Голландії, України». У
повідомленні також вказується, що є докази «участі в терористичній діяльності»
затриманих у Білорусі «найманців Вагнера»
(Украина отрицает свою причастность к дестабилизации ситуации в
Белоруссии = [Україна заперечує свою причетність до дестабілізації ситуації в Білорусі]
//
Коммерсантъ.
–
Москва,
2020.
–
15.08.
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(https://www.kommersant.ru/doc/4457337?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)).
***

Протягом десятиліття український магнат І. Коломойський разом зі своїм
бізнесовим партнером розбудовував американський металургійний бізнес вартістю у
близько півмільярда доларів. На початку 2017 р. вони відчайдушно намагалися його
врятувати. Але зробити їм це не вдалося. Розслідування Радіо Свобода вказує на те,
що уряд США, навмисно чи ні, міг відіграти ключову роль у втраті активів –
починаючи від металургійного заводу KES в Ешленді, штаті Кентуккі, і закінчуючи
заводом Corey Steel в Цицеро, штаті Іллінойс, та іншими заводами в Індіані, Мічигані,
Техасі
(Прінс, Тодд. Яку роль влада США відіграла у банкрутстві американського бізнесу
Коломойського? / Т. Прінс // Українське Слово. – Чикаго, 2020. – 07.08.
(https://ukrslovo.net/swa/100804.html)).
***

Наразі триває процес призначення К. Дейтона на посаду посла США в Україні.
Його кандидатуру 5 травня висунув президент США Д. Трамп. Як відомо, посольство
США в Україні працює без посла відтоді, як з цієї посади було відкликано
М. Йованович у травні 2019 р. Функції посла відтоді виконують тимчасово повірені.
Призначення К. Дейтона може бути розтягнуте протягом одного-двох місяців. Під час
виступу в Конгресі К. Дейтон сказав, що підтримує зусилля щодо збільшення
допомоги США Україні. Він також сказав, що згоден з оцінками того, що президент
Росії В. Путін намагається «дестабілізувати Україну»
(Сокирчук, Наталія. «Україна вже 40 років є частиною мого життя». Досьє на
Кіта Дейтона, який стане послом США в Україні / Н. Сокирчук // Українське Слово. –
Чикаго, 2020. – 14.08. (https://ukrslovo.net/swa/100893.html)).
***

ВМС США та BBC провели спільні навчання в Чорному морі за участю
ракетного есмінця USS Porter. Крім есмінця, у навчанні також узяли участь
розвідувальний літак Poceidon R-8A, чотири винищувачі F-16, а також М-танкер KS135. Навчання проводилися в міжнародних водах та повітряному просторі.
Українсько-американські навчання Sea Breeze-2020 пройшли у водах Чорного моря в
кінці липня. У ньому взяли участь близько 2 тис. солдатів з дев’яти країн, у тому
числі понад 20 суден, літаків та вертольотів. Окрім США, України та Грузії, у ньому
взяли участь військові з Болгарії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини
(Джамбазов, Денис. Шести американски флот проведе учения в Черно море =
[Шостий раз ВМС США проводив навчання в Чорному морі] / Д. Джамбазов // Факти. –
Sofia, 2020. – 02.08. (https://fakti.bg/world/497886-shesti-amerikanski-flot-provede-uchenia-vcherno-more)).
***

Президент Росії В. Путін провів телефонну розмову з президентом Франції
Е. Макроном. Були обговорені питання перемир’я на Сході України та проблеми
імплементації Мінських домовленостей
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(Стойчев, Росен. Путин и Макрон разговаряха по телефона = [Путін і Макрон
розмовляли по телефону] / Р. Стойчев // Факти. – Sofia, 2020. – 12.08.
(https://fakti.bg/world/500984-putin-i-makron-razgovaraha-po-telefona)).

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Президент України В. Зеленський попросив О. Лукашенка передати Україні
заарештованих у Білорусі громадян Росії, яких білоруська влада і ЗМІ називають
«бойовиками ПВК Вагнера». У Києві стверджують, що деякі із заарештованих
воювали на Донбасі на боці сепаратистів. Президент України хоче притягнути їх до
кримінальної відповідальності. О. Лукашенко, за словами журналіста Д. Гордона,
який узяв у нього інтерв’ю, може піти назустріч В. Зеленському. І не тільки для того,
щоб насолити Москві. Білоруський лідер у Президенті України, схоже, бачить
ситуативного союзника в боротьбі з В. Путіним. І В. Зеленський, мабуть, теж не
проти зіграти в політичному дуеті з О. Лукашенком, вважає український журналіст і
публіцист С. Руденко. «Власне, у Лукашенка вибір невеликий – судити найманців у
Білорусі або ж частину з них екстрадувати в Україну. Третій варіант – віддати бійців
Росії, схоже, навіть не розглядається. Передача заарештованих Києву, звичайно ж,
зміцнить дружбу О. Лукашенка і В. Зеленського. Разом вони навіть можуть очолити
антипутінську коаліцію на теренах СНД», – пише С. Руденко. Для В. Зеленського ж
екстрадиція «вагнерівців» з Білорусі – хороший привід позбутися іміджу
проросійського політика. Опоненти Президента закидають йому бажання бути
зручним для В. Путіна. За останній рік під Офісом Президента України неодноразово
відбувалися акції протесту «Ні – капітуляції!» Їхні учасники попереджали
В. Зеленського про те, що будь-які його дії, що послаблюють позиції України на
переговорах з Росією, неминуче призведуть до масових вуличних дій
(Руденко, Сергій. Коментар: «Вагнер» для Лукашенка і Зеленського / С. Руденко //
Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 6.08. (https://p.dw.com/p/3gWD4)).
***

Важко припустити, що О. Лукашенко не знав про присутність найманців
Вагнера в декількох кілометрах від білоруської столиці. Тим більше, що, за словами
самих затриманих, вони повинні були перебувати в цій країні тільки проїздом. Були
виявлені найманці із суданською валютою, при цьому всі вони у своїх свідченнях
заявили, що повинні йти далі в різних напрямах. Деякі з них свідчили, що їдуть до
Стамбула, інші говорили про країни Південної Америки. Незалежно від кінцевого
пункту призначення затримання кількох десятків росіян мало бути сприйняте
Москвою як вкрай вороже. 14 з 32 затриманих були громадянами України, які
воювали на боці проросійських сепаратистських сил на Донбасі. За словами влади
Києва, вони вчинили акти терористичного характеру, а також такі, що суперечать
нормам міжнародного гуманітарного права. Україна практично відразу заявила, що
очікує екстрадиції затриманих, які мали відношення до бойових дій на Сході України.
Після кількох днів відносного мовчання росіяни самі придумали альтернативну
версію. За допомогою державних ЗМІ стало відомо, що питання, пов’язане з
присутністю вагнерівців у Білорусі, – це «спецоперація українських спецслужб»
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(Marszałkowski, Mariusz. Armia rosyjska bez metki, czyli kilka słów o Grupie Wagnera =
[Російська армія без бірки, або кілька слов про групу Вагнера] / M. Marszałkowski // Вiznes
Аlert. – Warsaw, 2020. – (https://biznesalert.pl/rosja-grupa-wagnera-najemnicy-pmc-czwkwojsko-bialorus-dywersja-wybory-bialorus/)).
***

Минулого тижня з перемовного процесу в Тристоронній контактній групі із
мирного врегулювання ситуації на Сході України в Мінську вийшов Л. Кучма.
30 липня В. Зеленський підписав указ про призначення Л. Кравчука главою
української делегації в ТКГ. Л. Кравчук запропонував В. Фокіну, першому главі
українського уряду, приєднатися до нього. Л. Кравчук заявив, що робитиме все
можливе для досягнення миру на Донбасі. Але, насамперед, хоче замінити частину
української делегації. Новий глава ТКГ вважає, що нині на порядку денному – повне
припинення вогню. А задля повернення тимчасово окупованої території Донбасу та
припинення вогню потрібно вести перемовини з представниками «окремих районів
Донецької та Луганської областей»
(На перемовинах щодо Донбасу другого президента замінив перший // Міст. –
Торонто, 2020. – 05.08. (http://meest-online.com/ukraine/policy/na-peremovynah-schododonbasu-druhoho-prezydenta-zaminyv-pershyj/)).
***

«За даними Служби зовнішньої розвідки, головною загрозою для України є
Російська Федерація та її політичний режим», – написав В. Кондратюк у своїй статті.
Автор стверджує, що «уряд Кремля ніколи не прийме існування незалежної, унітарної
та орієнтованої на захід України. Отже, Росія буде продовжувати вести згубну війну
проти української держави». Росія планує продовжувати демонтаж української
держави, використовуючи для цього різні інструменти. За даними розвідки, з
наближенням дати проведення місцевих виборів в Україні Росія повернеться до
практики активних виборів. Їх метою буде не лише підірвати довіру людей до
державних інституцій, а й сформувати на Заході думку, що Україна не є країною як
такою. Одним із елементів цього плану є поява ідеї федералізації України як єдиної
реальної можливості вирішення питання. Наступним кроком у плані Кремля є розпад
України на дрібні утворення та їх поглинання «російським світом»
(Симеонова, Антония. Основната заплаха за Украйна е режимът на Путин =
[Основна загроза Україні – це режим Путіна] / А. Симеонова // Факти. – Sofia, 2020. –
5.08. (https://fakti.bg/mnenia/498663-osnovnata-zaplaha-za-ukraina-e-rejimat-na-putin)).
***

Громадянин України, затриманий у Грузії за запитом Росії, може бути
переданий Москві. Адвокати, опозиція стверджують: у цьому випадку його чекають
тортури. Народний захисник Н. Ломджарія звернулася в Генеральну прокуратуру з
проханням не передавати В. Альтмана російській владі. «Після розслідування
обставин справи з’ясувалося: В. Альтман брав участь у різних діях проти Росії під час
російсько-українського збройного конфлікту, виконував важливі функції з постачання
армії України», – ідеться в заяві омбудсмена. Згідно з позицією російської сторони,
чоловік звинувачується «у створенні злочинної організації і наркозлочинах»
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(Унанянц, Владимир. Тайна экстрадиции Вадима Альтмана = [Таємниця
екстрадиції Вадима Альтмана] / В. Унанянц // Эхо Кавказа. – Вашингтон, 2020. – 14.08.
(https://www.ekhokavkaza.com/a/30784257.html)).

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ
Іноземні працівники можуть знову приїхати до Чехії на посади, які мають
проблеми із заповненням. Міністерство промисловості та торгівлі поступово
поновлює урядові програми з міграції робочої сили. Вони були перервані через
пандемію коронавірусу. «Програми реалізуються лише в країнах, де епідеміологічна
ситуація дає змогу отримати заявки на посвідку на проживання в Чехії. «Серед цих
країн Україна є найбільш затребуваною», – пояснює прессекретар Міністерства
промисловості та торгівлі Ш. Філіпова
(Karasová, Jana. Zahraniční pracovníci se můžou vracet do Česka. Firmám chybí
stavební dělníci, řezníci i kadeřnice = [Іноземні працівники можуть повернутися до Чехії. У
компаніях бракує будівельників, м’ясників та перукарів] / J. Karasová // Cesky rozhlas. –
Praha, 2020. – 03.08. (https://www.irozhlas.cz/ekonomika/prace-migrace-program-vladaobnoveni-firmy-pandemie_2008031108_tzr)).
***

Поліція виявила 5677 іноземців, які незаконно перебували в Чехії. Це найвища
кількість з 2015 р. та друга за останні10 років. Це випливає із звіту про міграцію та
інтеграцію МВС. Як і в останні кілька років, найбільшу групу виявлених іммігрантів
становили українці, це понад чверть. Переважають випадки незаконного перебування
на території після перевищення строку дозволеного перебування, часто пов’язаного з
виконанням роботи без відповідного дозволу
(V Česku loni nelegálně bydlelo 5677 cizinců. Čtvrtinu z nich tvořili Ukrajinci, většina
překračuje dobu pobytu = [Минулого року в Чехії незаконно проживали 5677 іноземців.
Чверть із них – українці, більшість яких перевищувала тривалість перебування] // Cesky
rozhlas. – Praha, 2020. – 08.08. (https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-migrace-ukrajinamoldavsko-policie-ministerstvo-vnitra_2008081038_dok)).

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
У скарбниці України вже давно не було так багато золотовалютних резервів.
Там їх майже на 29 млрд дол. Рекорд за вісім років. Збільшення міжнародних резервів
України пов’язане з успішною емісією єврооблігацій. Як результат, у липні резерви
збільшились на 1 % до 28 802 млрд дол. (станом на 1 серпня). Крім того, були
ефективні дії уряду щодо управління державним боргом та функціонування
центрального банку на міжбанківському валютному ринку. Приплив валюти на
користь уряду за місяць становив 1,75 млрд дол. За цей час на обслуговування та
погашення боргу держави в іноземній валюті було витрачено 1,5 млрд дол. З них
767 млн дол. були витрачені на обслуговування внутрішніх казначейських облігацій,
решта – на погашення зовнішнього боргу. Крім того, у липні центральний банк
відновив інтервенції на валютному ринку з метою заспокоєння коливань курсу.
Національний банк України продав 498,7 млн дол. Коли ситуація заспокоїлася, банк
купив 130 мдн дол. з ринку. Нинішній обсяг резервів України забезпечує 4,9 місяця
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імпорту. Цього достатньо для виконання Україною зобов’язань та щоденних операцій
уряду та центрального банку. У 2019 р. запаси України зросли на 22% до
25,3 млрд дол.
(Trusewicz, Iwona. Ukraina: Rekordowe zapasy złota i waluty = [Україна: рекордні
запаси золота та валюти] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2020. – 07.08.
(https://www.rp.pl/Finanse/308079934-Ukraina-Rekordowe-zapasy-zlota-i-waluty.html)).

ЕКОНОМІКА
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглядає чотири справи про
придбання акцій підприємства «Мотор Січ». Зокрема, комітет досліджує вплив угод
про купівлю на конкуренцію на ринках авіаційних двигунів для літаків і вертольотів.
«Попри те, що вчора покупець акцій "Мотор Січ" відкликав заяви про надання
дозволу на концентрацію, АМКУ продовжує дослідження питання придбання акцій
"Мотор Січі" без отримання дозволу АМКУ, розпочате за власною ініціативою», –
повідомили в Антимонопольному комітеті. АМКУ оцінить цю ситуацію на
відповідність конкурентному законодавству. «За результатами проведеної перевірки в
разі виявлення порушень буде вжито жорстких заходів реагування відповідно до
чинного законодавства», – додав АМКУ. Президент України В. Зеленський закликав
Прем’єр-міністра Д. Шмигаля разом з Радою нацбезпеки і оборони та Службою
безпеки України захистити економічні інтереси держави. «Слід здійснити системну
оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу
корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, (…) зокрема ПАТ "Мотор
Січ"», – повідомили в Офісі Президента
(Губар, Олена. АМКУ вивчає купівлю «Мотор Січі» на предмет порушення
конкуренції / О. Губар // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 06.08. (https://p.dw.com/p/3gYdh)).
***

Продавці транспортних засобів найбільше постраждали від закритих кордонів
через коронавірус та карантин, оскільки їхні основні покупці не змогли в’їхати до
Литви. Директор Каунаського авторинку В. Науянис розповів, що близько 30-40 %
купують машини литовці, а решта клієнтів – іноземці, переважно – українці. «Ця
країна велика і дієздатна, – каже він. – Після відкриття кордонів українські торгові
посередники почали купувати автомобілі в автоперевізників. Через Польшу і Білорусь
машини перевозять в Україну». В. Науянис також додав, що в Україні великий ринок,
тому «добре продаються машини як дорогі, так і дешеві»
(Katinaitė, Evelina. Kauno automobilių turgus atsigavo: mašinas šluoja ir lietuviai, ir
užsieniečiai = [Ринок автомобілів у Каунасі відновився: і литовці, і іноземці розкуповують
машини] / E. Katinaitė // Lietuvos rytas. – Vilniaus, 2020. – 14.08.
(https://www.lrytas.lt/auto/rinka/2020/08/14/news/kauno-automobiliu-turgus-atsigavo-masinassluoja-ir-lietuviai-ir-uzsienieciai-15960327/)).

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Танкер Marathon TS вантажопідйомністю 85 тис. т нафти, призначеної для
білоруського НПЗ у Мозирі, прибуде в порт Південний в Україні. Це буде п’ята
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поставка азербайджанської нафти білоруському концерну «Белнафтехім» у цьому
році. Уже доставлено 420 тис. т нафти з цього напрямку. Як заявив президент
білоруського концерну А. Рибаков, «у цьому році Білорусь може отримати від
азербайджанської SOCAR до мільйона тонн нафти». Сира нафта з порту Південний
буде надходити в Білорусь трубопроводом Одеса – Броди – Мозир
(Marszałkowski, Mariusz. Kolejna dostawa azerskiej ropy na Białoruś przez Ukrainę =
[Чергова поставка азербайджанської нафти до Білорусі через Україну] / М. Marszałkowski
// Вiznes Аlert. – Warsaw, 2020. – 02.08. (https://biznesalert.pl/dostawy-azerbejdzan-bialorusukraina-ropa-port-zbiornikowiec-gatunek-rafineria-energetyka/)).
***

За даними українського оператора газотранспортної системи, за сім місяців
2020 р. Україна отримала на 21 % більше природного газу, ніж за відповідний період
минулого року, а імпорт з Польщі був на 33 % вищим. З початку цього року за т. зв.
віртуальним реверсом за перші шість місяців в Україну було доставлено 2,6 млрд куб.
газу, на частку якого припало 28 % від загального обсягу імпорту. Віртуальним
реверсом найбільше газу надійшло в Україну з Угорщини – 1,7 млрд куб. Таким
чином, з Польщі в Україну було імпортовано 0,7 млрд куб. природного газу, а зі
Словаччини – 0,2 млрд куб.
(Coraz więcej gazu z Unii trafia na Ukrainę, najwięcej ze Słowacji = [Дедалі більше газу
з ЄС іде в Україну, в основному зі Словаччини] // Вiznes Аlert. – Warsaw, 2020. – 7.08.
(https://biznesalert.pl/ukraina-import-gazu-ue-polska-wegry-slowacja-energetyka/)).
***

Компанія Louisiana Natural Gas Exports відкликала свою пропозицію про
постачання 5,5 млрд куб. м скрапленого газу щорічно через Польщу в Україну. «Ми
поінформували Президента і Прем’єр-міністра України про наше рішення відкликати
пропозицію про укладення довгострокової угоди про постачання СПГ зі США в
Україну. Проєкт досить складний і може бути успішним лише за участі всіх
зацікавлених сторін в Україні, Польщі і США», – стверджує генеральний директор
LNGE Б. Бланше. Пропозиція його компанії повинна була зустріти негативну
відповідь з боку Нафтогазу. «У результаті ми прийшли до висновку, що в поточних
умовах, інвестуючи в газовий сектор України, проєкт не може задовольнити
мінімальні інвестиційні вимоги», – додав Б. Бланше
(Jakóbik, Wojciech. Układ Polska-Ukraina-USA o dostawach LNG pozostaje na stole =
[Угода між Польщею, Україною і США про постачання СПГ залишається в силі] /
W. Jakóbik // Вiznes Аlert. – Warsaw, 2020. – 10.08. (https://biznesalert.pl/uklad-polska-ukrainausa-energetyka-gaz-louisiana-natural-gas-exports/)).

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Національну гвардію України почали переозброювати відповідно до стандартів
НАТО. Окремий загін спеціального призначення Східного оперативнотериторіального об’єднання Національної гвардії України отримав нові штурмові
гвинтівки UAR-15 під патрон 5,56 х 45 мм. Завод ім. Малишева передав Міністерству
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оборони України чергову партію з двох відремонтованих і модернізованих танків БМ
«Булат»
(НГУ озброїли гвинтівками, а ЗСУ – танками // Міст. – Торонто, 2020. – 08.08.
(http://meest-online.com/ukraine/vijsko/nhu-ozbrojily-hvyntivkamy-a-zsu-tankamy/)).
***

На одному з полігонів Міністерства оборони України на Львівщині провели
державні випробування вітчизняної димової шашки УДШ-У. Зразок озброєння, яке
раніше в Україні не виготовляли, розробили фахівці компанії «Спаринг-Віст Центр».
Крім вітчизняної версії уніфікованої димової шашки, також розробили сучасну
систему дистанційного управління димопуском для таких засобів маскування
(Братюк, Юрій. ЗСУ випробували вітчизняну димову шашку / Ю. Братюк // Міст.
– Торонто, 2020. – 10.08. (http://meest-online.com/ukraine/vijsko/zsu-vyprobuvalyvitchyznyanu-dymovu-shashku/)).

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
За словами заступника міністра внутрішніх справ А. Геращенка, у поліцію
надійшло повідомлення від «Універсал банку» про захоплення заручників чоловіком,
який мав вибухівку. Чоловік попросив у співробітників банку викликати поліцію.
Відпустив людей він тоді, коли директор філії «залишився там за власним бажанням».
За словами А. Геращенка, викрадач опублікував вимоги у своїх соціальних мережах,
які вивчають працівники поліції. Чиновник додав, що влада «почала вести переговори
з терористом»
(Un hombre se atrinchera en un banco de Kiev (Ucrania) afirmando tener una bomba =
[Чоловік барикадується в банку Києва (Україна), заявляючи, що у нього вибухівка] // El
Confidencial. – Madrid, 2020. – 03.08. (https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-0803/un-hombre-se-atrinchera-en-un-banco-de-kiev-ucrania-afirmando-tener-unabomba_2703891/)).
***

Український спецназ заарештував 3 серпня чоловіка, який узяв людину в
заручники та погрожував підірвати вибухівку в бізнес-центрі столиці Києва.
«Терорист був заарештований. Вибуху не було. Там працюють сапери», – написав
заступник міністра внутрішніх справ А. Геращенко у своєму акаунті у Facebook. За
його словами, операцію проводила Служби безпеки України. «Судовий і тривалий
тюремний вирок зараз чекають на підозрюваного», – сказав А. Геращенко. «Згідно з
його обліковими записами в соціальних мережах, він – психічно неврівноважена
людина», – підкреслив заступник міністра
(Ukraine: arrestation d’un preneur d’otage dans un centre d’affaires = [Україна:
затримання злочинця у бізнес-центрі] // Le Figaro. – Paris, 2020. – 03.08.
(https://www.lefigaro.fr/flash-actu/ukraine-prise-d-otage-et-menace-de-bombe-dans-un-centre-daffaires-20200803)).
***

Чоловік, який узяв заручників у центрі Києва, за попередніми даними, є
громадянином Узбекистану, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України
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А. Геращенко. «За попередньою інформацією, особою, яка погрожувала здійснити
терористичний акт, є громадянин Узбекистану Карімов Сухроб Рахмановіч, 1988 р. н.
Судячи з його соціальних мереж, це психічно неврівноважена людина», – написав він
на своїй сторінці у Фейсбук
(The attacker who threatened to detonate a bomb in the center of Kiev was detained =
[Зловмисника, який погрожував підірвати вибухівку в центрі Києва, затримали] //
Еuronews. – Paris, 2020. – 03.08. (https://euronews.com/2020/08/03/kyiv-bank-threat)).
***

Підрозділ української спецслужби затримав чоловіка, який погрожував
підірвати імпровізовану вибухівку в банку в центрі Києва. «Ми захопили терориста
живим. Вибуху не було. Піротехніки перебувають на місці. Далі буде суд і тривале
перебування за ґратами», – сказав заступник міністра внутрішніх справ А. Геращенко
(Ukrajinská policie zadržela muže, který vyhrožoval bombovým útokem = [Українська
поліція затримала чоловіка, який погрожував терактом] // iDNES.cz. – Praha, 2020. –
03.08. (https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/bomba-kyjev-rukojmi-terorista-terosrimus-policieukrajina-banka.A200803_134133_zahranicni_brde)).
***

Спецназівці затримали громадянина Узбекистану, який захопив приміщення
банку в центрі Києва і погрожував вибухівкою. Чоловік критикував владу, заявивши,
що Президент В. Зеленський не виконав своїх обіцянок. «Підозрюваного затримали.
Зараз триває термінове розслідування», – заявив речник служби безпеки С. Пун.
Будівлю перевіряють фахівці на предмет вибухових пристроїв. Це був третій випадок
із заручниками в Україні за останні тижні
(Karazy, Sergiy. Coffee, cigarettes, journalists’: video shows hostage-taker captured in
Ukraine bank = [Кава, цигарки, журналісти»: відео показує захоплених заручників в банку
в Україні] / S. Karazy // The Chronicle Herald. – Halifax, 2020. – 03.08.
(https://www.thechronicleherald.ca/news/world/coffee-cigarettes-journalists-video-showshostage-taker-captured-in-ukraine-bank-480688/)).
***

Колишній президент і генеральний конструктор українського підприємства
«Мотор Січ» В. Богуслаєв намагається знищити завод – таку думку висловив депутат
ВР О. Дубинський. За його словами, В. Богуслаєв, який нині є почесним президентом
«Мотор Січ», почав знищувати підприємство після продажу наявного в нього пакета
акцій компанії китайським інвесторам. Депутат зазначив, що В. Богуслаєву в його
намірі ліквідувати «Мотор Січ» допомагає українська правоохоронна система
(В раде заявили об уничтожении предприятия «Мотор Сич» = [У Раді заявили
про знищення підприємства «Мотор Січ»] // Известия. – Москва, 2020. – 14.08.
(https://iz.ru/1048084/2020-08-14/v-rade-zaiavili-ob-unichtozhenii-predpriiatiia-motor-sich)).
***

Міністерство юстиції США офіційно звинуватило І. Коломойського у
відмиванні коштів через ПриватБанк, а також масових розкраданнях коштів
вкладників банку, у тому числі на території США
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(Смолій, Андрій. Зеленському треба робити вибір / А. Смолій // Українське Слово.
– Чикаго, 2020. – 13.08. (https://ukrslovo.net/doli-ludski/tochkazoru/100861.html)).
***

Поліція затримала чоловіка, який погрожував встановити вибуховий пристрій у
банку в столиці України та вимагав поговорити з журналістами. Чоловік
ідентифікований як громадянин Узбекистану. Інцидент відбувся після драматичного
епізоду із захопленням заручників минулого місяця, коли озброєний нападник
захопив 13 заручників в автобусі в Луцьку і утримував їх понад 12 год., перш ніж
здатися поліції
(Ukrainian police detain man threatening to blow up Kyiv bank = [Українська поліція
затримала чоловіка, який погрожував підірвати банк у Києві] // The Associated Press. –
New York, 2020. – 03.08. (https://apnews.com/24d393be496a05a254bc30f7526d8c21)).
***

За словами заступника міністра внутрішніх справ А. Геращенка, поліція
затримала чоловіка, який узяв заручника в банку Києва. Заручника звільнили
неушкодженим. Чоловік є громадянином Узбекистану, але його мотиви не відомі.
Пізніше А. Геращенко заявив місцевому телебаченню, що чоловік вимагав дати
інтерв’ю журналістам. Поліція дозволила декільком репортерам поспілкуватися із
заручником перед штурмом будівлі. «Терорист був схоплений живим. Вибуху не
сталося. Вибухотехніки працюють на місці», – сказав А. Геращенко після штурму
(Polityuk, Pavel. Man who took hostage in Ukraine bank held = [Чоловік узяв
заручників у банку в Україні] / P. Polityuk // The Canberra Times. – Canberra, 2020. – 04.08.
(https://www.canberratimes.com.au/story/6862568/man-who-took-hostage-in-ukraine-bankheld/?cs=14232)).
***

Правоохоронні органи України затримали чоловіка, який погрожував підірвати
відділення «Універсал Банку» в Києві. Під час спецоперації ніхто не постраждав. Про
це повідомив заступник голови МВС України А. Геращенко. За попередніми даними,
злочинцем виявився громадянин Узбекистану. «Судячи з його дій – це психічно
неврівноважена людина», – зазначив А. Геращенко. Зловмисника затримали під час
спілкування з журналістами. Їх пустили в будівлю, оскільки терорист захотів дати
інтерв’ю
(Мужчина, угрожавший взорвать банк в Киеве, задержан = [Чоловік, який
погрожував підірвати банк у Києві, затриманий] // Женьминь Жибао. – Пекин, 2020. –
04.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2020/0804/c31519-9717879.html)).

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Заможні в’язні, які чекають винесення вироку в Україні, можуть отримати
подарункові сертифікати на «розкішні камери». Міністр юстиції запропонував
впровадити сертифікати, які діють лише півроку і не підлягають поверненню. «Це
орієнтовано на багатих клієнтів», – пожартував міністр, оскільки «сертифікат включає
триразове харчування, цілодобову безпеку та зменшення шансів контактування з
COVID-19», а «в’язні можуть вибрати, до якої в’язниці вони хочуть потрапити».
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Нововведення застосовується лише до слідчих ізоляторів, для людей, які очікують на
винесення вироку та вважаються невинними
(Froelich, Paula. Ukraine offering prisoners upgrades to luxury VIP cells – with a price =
[Україна пропонує в’язням модернізацію та розкішні VIP-камери – за кошти] / P. Froelich
// New York Post. – New York, 2020. – 08.08. (https://nypost.com/2020/08/08/ukraine-offersprisoners-upgrades-to-luxury-vip-cells/)).
***

Влада України розробила «концепцію правосуддя» для Криму і
непідконтрольних Києву районів Донбасу. Цей документ покликаний стати основним
інструментом повернення регіонів в юридичний простір України. «Концепція дасть
відповіді на складні питання: яким буде життя людини після відновлення контролю
над Кримом і окупованими частинами сходу країни, які будуть застосовуватися
принципи і форми відповідальності, а в деяких випадках принципи і форми
звільненняя від відповідальності – за співпрацю з окупаційною владою», – так описав
завдання документа Президент України В. Зеленський
(Шиманов, Матвей. Киев готовит Крым и Донбасс к «переходному времени» =
[Київ готує Крим і Донбас до «перехідного періоду»] / М. Шиманов // Коммерсантъ. –
Москва,
2020.
–
12.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/4451055?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)).

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закликав уряд України зберегти програму
підтримки сімей з дітьми – «пакунок малюка» – замість монетизації одноразової
натуральної допомоги. «Ми закликаємо уряд продовжити програму «пакунок
малюка», яка підтримує сім’ї новонароджених в усій Україні. Абсолютна більшість
батьків підтримують цю ініціативу і відзначають її вплив на власний бюджет», –
цитує главу представництва ЮНІСЕФ в Україні Л. Сильвандер пресслужба фонду.
Згідно з проведеним опитуванням ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний
бюджет відчули 79 % сімей із дітьми. Майже половині (49 %) одержувачів «пакунка
малюка» вдалося істотно заощадити на покупці товарів для немовляти на перших
місяцях життя
(Кондратенко, Микола. В ООН закликали уряд України не міняти «пакунок
малюка» на 5 тисяч гривень / М. Кондратенко // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 04.08.
(https://p.dw.com/p/3gNLJ)).

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Міська влада Тернополя заявила, що місто і надалі працюватиме та житиме у
звичному режимі попри те, що воно потрапило до «червоної» зони карантину.
«Підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки
показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на
спад і тримаються на тому ж низькому рівні», – ідеться в повідомленні на сайті
Тернопільської міської ради. У міськраді наголосили, що «червоний» рівень
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епідемічної небезпеки встановлюється при завантаженості більш ніж 75 % ліжок у
закладах охорони здоров’я, а в Тернополі показник становить 46,89 %. Міський
голова Тернополя С. Надал скликав позачергову сесію міської ради, на якій на
розгляд депутатів «буде винесене питання оцінки законності постанови щодо
віднесення Тернополя до “червоної” зони». Також міська влада наголосила, що
підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі,
закликавши водночас мешканців міста дотримуватися санітарно-епідеміологічних
норм. У Луцьку також незгодні з віднесенням міста до «червоної» зони. «Луцька
міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття
будь-яких закладів у зв’язку з вищевказаним незрозумілим рішенням», – написав
радник мера Луцька І. Поліщук, додавши, що «якщо центральна влада хоче
працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє
транспорт, закриває заклади та приймає інші рішення». Тим часом пресслужба
«Укрзалізниці» вже оголосила, що з 3 серпня потяги далекого сполучення тимчасово
перестануть зупинятися в Луцьку та Тернополі «через посилення карантинних
заходів». Зупинка на вказаних станціях буде відновлена після отримання рішень
регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі
(Думанська, Марія. Влада Тернополя опирається віднесенню міста до «червоної»
зони карантину / М. Думанська // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 01.08.
(https://p.dw.com/p/3gGyG)).
***

МОЗ України включило понад 120 країн, зокрема Чехію та Словаччину, до так
званої «червоної» зони з несприятливою коронавірусною ситуацією. За даними
української преси, приїжджаючи в Україну із країни «червоної» зони, необхідно
надати негативний тест на коронавірус або пройти карантин. Список слід оновлювати
щотижня
(Česko i Slovensko zařadila Ukrajina do červené zóny. Je nutný test = [Чехія та
Словаччина розмістили Україну в «червоній зоні». Необхідний тест] // iDNES.cz. – Praha,
2020. – 05.08. (https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-covid-19-testy-cervena-zonacesko-slovensko.A200805_111613_zahranicni_aug)).
***

В Україні станом на 15 серпня вже третій день поспіль реєструється рекордна
кількість випадків COVID-19, а саме за останню добу було виявлено 1847 нових
випадків коронавірусної інфекції COVID-19, а 33 заражених пацієнти померли,
повідомила Рада національної безпеки та оборони. Загальна кількість жертв епідемії
COVID-19 у країні зросла до 2044
(Užsikrėtusiųjų koronavirusu pasaulyje – jau daugiau kaip 21 mln., iš jų 764 tūkst. mirė =
[У світі вже живе понад 21 мільйон людей з коронавірусом, з них 764 тисячі померлих] //
Lietuvos
rytas.
–
Vilniaus,
2020.
–
15.08.
(https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/08/15/news/uzsikretusiuju-koronavirusu-pasaulyjejau-daugiau-kaip-21-mln-is-ju-764-tukst-mire-15979424/)).
***

Новий указ Міністерства охорони здоров’я України помістив Польщу в так
звану «червону зону». Це означає, що полякам, які приїжджають в Україну,
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доведеться пройти 14-денний карантин або мати негативний тест на коронавірус,
отриманий протягом останніх 48 год. Карантинне зобов’язання також стосується осіб,
які перебували в Польщі 14 днів до перетину українського кордону. Карантин не
охоплюватиме, серед іншого, дітей до 12 років, людей, які проїжджають через
Україну, водіїв та членів екіпажу вантажних автомобілів, повітряні та морські
екіпажі, річкові судна, членів екіпажів поїздів і локомотивів, а також водіїв автобусів,
які мають регулярне сполучення. Карантин також не будуть виконувати
співробітники дипломатичних представництв та консульств. Поки в Україні виявлено
72 168 випадків коронавірусної інфекції. Загалом було проведено понад мільйон
тестів
(Zapart, Magdalena. Polska w «czerwonej strefie». Kwarantanna albo negatywny wynik
testu = [Польща в «червоній зоні». Карантин або негативний результат тесту] /
M. Zapart // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2020. – 02.08. (https://www.rp.pl/Koronawirus-SARSCoV-2/200809977-Ukraina-Polska-w-czerwonej-strefie-Kwarantanna-albo-negatywny-wyniktestu.html)).
***

Станом на 7 серпня за добу в Україні було виявлено 1453 коронавірусних
інфекцій SARS-CoV-2 – це вже третій день поспіль із рекордною щоденною кількістю
інфекцій SARS-CoV-2 в цій країні, свідчать дані Міністерства охорони здоров’я
України. Наразі в Україні виявлено 78 261 коронавірусні інфекції SARS-CoV-2.
Кількість жертв COVID-19 в Україні за останні 24 год. зросла до 1852. Найбільша
кількість інфекцій за останні 24 год. виявлена у Києві (186), Одесі (156), Львівській
області (152) та Харківській області (146). Влада України розглядає можливість
запровадження додаткових обмежень у чотирьох регіонах України через збільшення
кількості коронавірусних інфекцій
(Bartkiewicz, Artur. Kolejna doba z rekordową liczbą zakażeń na Ukrainie = [Чергова
доба з рекордною кількістю інфекцій в Україні] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw,
2020. – 07.08. (https://www.rp.pl/Covid-19/200809649-Kolejna-doba-z-rekordowa-liczbazakazen-na-Ukrainie.html)).
***

Україна зафіксувала постійне щоденне зростання випадків коронавірусу, і
Міністерство охорони здоров’я закликає людей дотримуватися заходів безпеки, щоб
епідемія не вийшла з-під контролю. Міністерство заявило, що нові випадки зросли до
1453, що є новим щоденним максимумом з початку епідемії. Також було повідомлено
про збільшення кількості померлих від інфекції
(Ukraine reports steady rise in COVID cases, deaths = [Україна повідомляє про
постійний ріст випадків COVID та смертей] // The Chronicle Herald. – Halifax, 2020. –
08.08. (https://www.thechronicleherald.ca/news/world/ukraine-reports-steady-rise-in-covid-casesdeaths-482526/)).
***

Міністерство охорони здоров’я України включило Болгарію до так званого
«червоного списку», як заборонену до вільних поїздок через несприятливу ситуацію з
коронавірусом. У списку ще 120 країн. Це означає, що ті, хто прибуває з цих країн,
повинні бути поміщені на 14-денний карантин. Болгарія, яка покладалася на
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українських туристів чи сезонних працівників, повинна відмовитися від цього
варіанту, адже навряд чи хтось вирушить у поїздку, після якої доведеться ізолюватись
на два тижні. Карантину можна уникнути, представивши на прикордонному пункті
тестування ПЛР з негативним результатом, проведеного в українській або
закордонній лабораторії не пізніше ніж за 48 год. до появи на кордоні
(Украйна се затвори за нормални пътувания от и до България = [Україна закрита
для нормальної поїздки до та з Болгарії] // Дневник. – Sofia, 2020. – 01.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/01/4098186_ukraina_se_zatvori_za_normalni_putuvaniia
_ot_i_do/)).
***

В Україні на 3 серпня за останні 24 год. було зареєстровано 990 нових
коронавірусних інфекцій, 333 людей вилікувались та 13 померло. Про це повідомила
Рада національної безпеки та оборони України. За попередні п’ять днів у країні було
виявлено понад 1000 нових інфекцій. З початку пандемії в Україні виявлено загалом
73158 випадків зараження новим вірусом. У країні було проведено понад мільйон
тестів на коронавірус за допомогою методу ПЛР. До кінця серпня в Україні
оголошено так званий адаптивний карантин – місцеві органи влади можуть на
власний розсуд посилити або послабити санітарні обмеження залежно від ситуації
(Коронавирусът по света: Може и да няма «сребърен куршум» за COVID-19,
допусна СЗО = [Світовий коронавірус: Там не може бути «срібної кулі» для COVID-19,
дозволеної
ВООЗ]
//
Дневник.
–
Sofia,
2020.
–
03.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/03/4098426_koronavirusut_po_sveta_moje_i_da_niama_s
reburen/)).
***

В Україні медики зареєстрували понад 1 800 нових випадків коронавірусної
інфекції, 25 смертей та 387 пацієнтів із COVID-19 одужали. Про це повідомила Рада
національної безпеки та оборони України. З початку пандемії новим збудником було
заражено 81957 людей, із них 44 359 одужали, а 1922 померли. В Україні за методом
ПЛР було проведено 1 179 434 тестів на коронавірус із 6,9 % позитивних результатів,
повідомив міністр охорони здоров’я М. Степанов
(Коронавирусът по света: Гърция ще изисква PCR тестове за идващите от още
пет държави (хронология) = [Коронавірус у всьому світі: Греція вимагатиме проведення
ПЛР-тестування для ще п’яти країн, з яких приїжджають (хронологія)] // Дневник. –
Sofia,
2020.
–
10.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/10/4100764_koronavirusut_po_sveta_gurciia_shte_iziskva
_pcr/)).
***

В Україні станом на 13 серпня зафіксовано рекордне зростання на 1592 нових
випадків коронавірусу, повідомила Рада національної безпеки та оборони. Кількість
заражених в Україні різко зросла за останні два місяці після того, як влада зняла деякі
обмеження. Міністр охорони здоров’я М. Степанов закликав людей дотримуватися
обмежень. «Я наполягаю на чіткому дотриманні всіх правил. Ситуація дуже
напружена», – сказав він під час брифінгу на телебаченні. Загальна кількість
заражених в Україні сягнула 86 140 осіб
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(Коронавирусът по света: Гърция ще иска отрицателен PCR тест за полети от
България до 31 август (хронология) = [Коронавірус у всьому світі: Греція попросить
негативний тест на ПЛР для рейсів з Болгарії до 31 серпня (хронологія)] // Дневник. –
Sofia,
2020.
–
13.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/13/4101952_koronavirusut_po_sveta_gurciia_shte_iska_o
tricatelen/)).
***

В Україні станом на 15 серпня за останні 24 год. зареєстровано 1847 нових
випадків коронавірусу. Загальна кількість випадків Ковід-19 в Україні – 89 719,
жертвами хвороби стали 2044 осіб. Влада зняла деякі обмеження в червні,
дозволивши кафе, церквам та громадському транспорту повернутися до роботи
(Украйна отчете нов рекорд на заразените с коронавирус за денонощие = [Україна
встановила новий антирекорд щодо коронавірусних інфекцій за добу] // Дневник. – Sofia,
2020.
–
15.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/15/4102833_ukraina_otchete_nov_rekord_na_zarazenite_
s_koronavirus/)).
***

На тлі щоденних рекордів за кількістю хворих на коронавірус громадян
України Міністерство охорони здоров’я країни оголосило про намір відновити
виробництво вакцин на потужностях своїх фармацевтичних підприємств. Нині всі
препарати завозяться з-за кордону. Президент країни В. Зеленський пообіцяв
виплатити за успішне створення вакцини від коронавірусу 1 млн грн. Тим часом, за
підрахунками експертів, на створення препарату від будь-якого небезпечного
інфекційного захворювання потрібно ніяк не менше 1,2 млрд грн
(Шиманов, Матвей. Украина хочет независимой вакцины = [Україна хоче
незалежної вакцини] / М. Шиманов // Коммерсантъ. – Москва, 2020. – 14.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/4451724)).
***

Національна комісія України з техногенно-екологічної безпеки поділила
державу на нібито різні за рівнем поширення коронавірусу карантинні зони – зелену,
жовту, помаранчеву, червону. Комісія щоп’ятниці буде аналізувати показники в
кожному регіоні й приймати рішення про перехід того чи іншого регіону до іншої
зони. М. Степанов, міністр охорони здоров’я України, запевнив, що в розподілі на
зони карантину немає жодного політичного підтексту і пригрозив, що в регіонах
«червоної зони», які відмовляються дотримуватися карантину, можуть ввести режим
надзвичайної ситуації
(Голод, Ігор. Україну поділили на зони, це прийняли не всі / І. Голод // Міст. –
Торонто, 2020. – 08.08. (http://meest-online.com/ukraine/society/ukrajinu-podilyly-na-zony-tsepryjnyaly-ne-vsi/)).
***

За 10 серпня в Україні було зареєстровано 1008 нових випадків коронавірусної
інфекції. Було зареєстровано 25 смертей та 387 пацієнтів із COVID-19 вилікувались.
Про це повідомила Рада з питань національної безпеки та оборони України. З початку
пандемії в країні новим коронавірусом було заражено 81 957 людей. В Україні було
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проведено 1 179 434 тестів на коронавірус методом ПЛР і 6,9 % – із позитивними
результатами, зазначив міністр охорони здоров’я М. Степанов
(Джамбазов, Денис. Над 1000 заразени в Украйна през последното денонощие =
[Понад 1000 заражених в Україні за останні 24 години] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia,
2020. – 10.08. (https://fakti.bg/world/500127-nad-1000-zarazeni-v-ukraina-prez-poslednotodenonoshtie)).
***

Україна станом на 14 серпня зареєструвала новий добовий антирекорд
новоінфікованих та госпіталізованих хворих на коронавірус, відповідно 1732 та
330 осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України. М. Степанов
уточнив, що серед новоінфікованих є 110 дітей та 78 медичних працівників. За
останні 24 год. від ускладнень, пов’язаних із COVID-19, померло 19 людей
(Джамбазов, Денис. Русия съобщи за 5000 нови случая на коронавирус през
последното денонощие = [Росія повідомляє про 5000 нових випадків коронавірусу за
останні 24 години] / Д. Джамбазов // Факти. – Sofia, 2020. – 14.08.
(https://fakti.bg/world/501596-rusia-saobshti-za-5000-novi-sluchaa-na-koronavirus-prezposlednoto-denonoshtie)).

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ
Екоактивісти влаштували заплив Тисою на плотах, матеріал для яких вони
знайшли тут же у воді й на берегах. Річка бере початок на сході Закарпатської області
України та приносить до угорського кордону тонни пластику. Щоб привернути увагу
сусідів до розмірів лиха, щорічно десятки волонтерів влаштовують тут незвичайну
дев’ятиденну регату
(Eco-activists staged a PET regatta on the Tisza Siposhegyi, Zoltan. = [Екоактивісти
влаштували ПЕТ-регату на Тисі] / Z. Siposhegyi // Еuronews. – Paris, 2020. – 08.08.
(https://euronews.com/2020/08/04/pet-cup-river)).
***

4 серпня в порту Бейрута під час зварювання в ангарі, де з 2014 р. зберігали
конфіскований нітрат амонію, стався потужний вибух, який знищив мало не половину
столиці Лівану. Така сама трагедія може повторитися й в Україні. Адже в
Миколаївському порту вже майже два роки зберігають заарештований вантаж із
3,2 тис. т простроченої аміачної селітри. Про це першим повідомив А. Сенченко,
глава громадської організації «Центр аналітичних досліджень». Він нагадав, що за
цей вантаж відкрили кілька карних проваджень
(Клен, Євген. У Миколаєві може повторитися бейрутська траґедія / Є. Клен //
Міст. – Торонто, 2020. – 13.08. (http://meest-online.com/ukraine/crime/u-mykolajevi-mozhepovtorytysya-bejrutska-tragediya/)).

ІСТОРІЯ
В останні дні багато хто проводив аналогії між українським Майданом і
нинішніми акціями протесту в Білорусі. Попри явну схожість, у цих подій безліч
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відмінностей, вважає український журналіст і публіцист С. Руденко. «Понад сім тисяч
заарештованих за чотири доби, свавілля ОМОНу, сотні поранених і один загиблий.
Схоже, страх перед білоруським Майданом привів президента Білорусі О. Лукашенка
до втрати реальності. Інакше важко пояснити жорстокість силовиків щодо учасників
мирних акцій протесту в Мінську, Бресті, Пінську й інших білоруських містах. Адже
той, хто правий, ніколи не доводитиме свою перевагу кийками, водометами,
світлошумовими гранатами й гумовими кулями. О. Лукашенко, ставши на шлях
В. Януковича, вочевидь, вирішив переплюнути свого колишнього українського
колегу. З усіма відповідними наслідками», – пише журналіст
(Руденко, Сергій. Коментар: Лукашенко йде шляхом Януковича / С. Руденко //
Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 14.08. (https://p.dw.com/p/3gy7H)).
***

Більшовицька навала поширилась у 1920 р. поза межами тодішньої Росії та,
руйнуючи існуючий порядок, зіткнулася на своєму шляху з відродженням держав –
України та Польщі. Україна в Придністров’ї прокинулася від свого політичного
забуття і боролася за власну державність. У 1918 р. українці в Галичині також брали
участь у сутичці, яка мала призвести до створення держави спільно зі своїми
родичами з «Великої України». Однак ці плани потрапили в руїну під тиском поляків,
для яких Польща була немислима без Львова, а українські степи були невід’ємною
частиною оповіді про польську незалежність. Однак обидві нації незабаром
зіткнулися зі спільним ворогом – більшовицькими ордами, що загрожують
європейській цивілізації. Незважаючи на те, що вони не так давно боролися один
проти одного, поляки та українці визнали, що любити Батьківщину та боротися за її
незалежність не повинно означати братовбивчий бій. Українські лідери на чолі з
отаманом Симоном Петлюрою розуміли це; маршал Юзеф Пілсудський також був
дуже інтуїтивним у цьому питанні. Реальна оцінка загрози більшовицької Росії
змусила обидві сторони укласти союз у квітні 1920 р., результатом чого стали
братство по зброї та спільна боротьба з більшовиками. Солдати Петлюри та
Пілсудського проливали кров за спільну польську та українську свободу. Кожен із
них боровся за власну батьківщину мрії, проти тих, хто хотів позбавити їх цих
батьківщин
(Bobryk, Witold. Za pamięć waszą i naszą! W stulecie wojny 1920 roku = [За пам’ять
вашу і нашу! До сторіччя війни 1920 року] / W. Bobryk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2020. –
09.08. (https://www.rp.pl/Publicystyka/308099961-Za-pamiec-wasza--i-nasza-W-stulecie-wojny1920-roku.html)).
***

Гітлерівці в Україні масово знищували єврейські кладовища та синагоги. Але
переслідування євреїв тривало і в радянські часи. Мало хто чинить опір перед
репресивним апаратом, вважає історик О. Лидовська. Надгробні пам’ятники з
єврейського кладовища нещодавно були відкриті у Львові. «Це могло статися під час
німецької окупації, але могло статися і за радянських часів. Під час німецької окупації
масово зносили єврейські кладовища, а камені використовували для мощення вулиць.
Така практика продовжувалася ще за радянських часів. Краківський ринок у Львові
також був побудований на рештках єврейського кладовища. У Радянському Союзі
часто будували ринки на старих єврейських кладовищах, звідки брали кам’яні плити
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як матеріал. Такими плитами у Львові були вистелені низка дворів і навіть сходи
радянських часів», – зазначає історик
(Как нацисти и болшевики заличаваха еврейското минало в Украйна = [Як
гітлерівці та більшовики стирали єврейське минуле України] // Дневник. – Sofia, 2020. –
04.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/04/4098674_kak_nacisti_i_bolsheviki_zalichavaha_evreis
koto_minalo/)).
***

Сто років тому 15 серпня українці та поляки спільно зупинили під Замостям
радянську Першу кінну армію, яка загрожувала оточенням війську Другої Речі
Посполитої (Польської Республіки) під Варшавою. Тодішній глава британської
дипмісії у Польщі д’Абернон назвав битву під Варшавою настільки ж важливою для
всього світу за її наслідками в галузі культури, науки, релігії та політичного розвитку
людства, як битви під Седаном і на Марні, що відбулися під час Першої світової
(Голод, Ігор. Українці рятували світ, зокрема, і 1920 року на Віслі / І. Голод //
Міст. – Торонто, 2020. – 12.08. (http://meest-online.com/history/as-it-was/ukrajintsi-ryatuvalysvit-zokrema-i-1920-roku-na-visli/)).
***

У Блумінглейдлі біля пам’ятника Героям нещодавно вшанували вояків,
полеглих у жахливому побоїщі часів Другої світової війни – Бродівській битві. За
невинно убієнними відслужили панахиду священнослужителі парафії святого Андрія
Первозваного Православної Церкви України митрофорний протоієрей Віктор
Полярний та о. Михайло Лещишин. Протоієрей Віктор Полярний зробив невеликий
екскурс в історію, акцентувавши на відважності вояків Дивізії «Галичина»
(Старицький, Ізидор. Ушанували вояків, полеглих у липні 1944 року у Бродівській
битві / І. Старицький // Українське Слово. – Чикаго, 2020. – 07.08.
(https://ukrslovo.net/ukrainian-community/ukrainian-chicago/100813.html)).

КУЛЬТУРА, ОСВІТА, НАУКА
Тип гриба, виявлений на місці катастрофи на Чорнобильській АЕС, був
відправлений у космос у рамках дослідницького проєкту, який має на меті уберегти
космонавтів від радіації під час глибоких космічних місій. «Найбільша небезпека для
людини під час космічних виїзних робіт – це радіація», – пояснюють науковці. Гриб,
який поширений у районі Чорнобильської АЕС, схоже, здійснює «радіосинтез»,
використовуючи меланін для перетворення гамма-випромінювання в хімічну енергію.
Вплив радіації викликає особливе занепокоєння щодо тривалих космічних польотів
на Марс. Учені з Університету Північної Кароліни Шарлотти, Стенфордського
університету та Науково-математичної школи Північної Кароліни створили
дослідницький проєкт, який використовував гриб Cladosporium sphaerospermum. Цей
гриб астронавти контролювали на Міжнародній космічній станції. Дослідження
виявило, що гриб можна вирощувати в просторі. Проводяться інші інноваційні
дослідження, пов’язані з Чорнобильською катастрофою
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(Rogers, James. Chernobyl fungus could protect astronauts from radiation on deep space
missions = [Чорнобильський гриб може захистити космонавтів від радіації під час
космічних місій] / J. Rogers // New York Post. – New York, 2020. – 03.08.
(https://nypost.com/2020/08/03/chernobyl-fungus-could-protect-astronauts-from-radiation-ondeep-space-missions/)).
***

В Україні вступив у силу Закон «Про повну загальну середню освіту», який
дозволив скоротити навчання мовами нацменшин на користь української. Глава
української делегації в контактній групі щодо Донбасу і перший Президент країни
Л. Кравчук вважає, що «в регіоні можливе більш широке використання російської
мови і що це не буде порушенням українського закону»
(Кравчук допустил более широкое использование русского языка в Донбассе =
[Кравчук припускає більш широке використання російської мови на Донбасі] // Известия.
– Москва, 2020. – 13.08. (https://iz.ru/1047822/2020-08-13/kravchuk-dopustil-bolee-shirokoeispolzovanie-russkogo-iazyka-v-donbasse)).
***

Поезії Марини Акрам, представниці Асоціації українців в Індії, увійшли до
літературного альманаху «Дивокрай», який готують до Дня Незалежності у
хмельницькому видавництві «Лілія». Її твори розмістять на десятьох сторінках збірки.
До альманаху запросили як поетів, так і прозаїків
(Вірші українки з Індії – в альманасі до Дня Незалежності // Міст. – Торонто,
2020. – 12.08. (http://meest-online.com/culture/virshi-ukrajinky-z-indiji-v-almanasi-do-dnyanezalezhnosti/)).
***

У Вашингтоні відбувся благодійний концерт на підтримку українських воїнів,
який дав відомий український піаніст, виконавець класичної музики Павло Гінтов.
Концерт водночас був присвячений творчості забутого за радянських часів
українського композитора Сергія Борткевича. Після російської анексії Криму та
початку агресії РФ проти України у 2014 р. П. Гінтов став активістом та одним із
ініціаторів протестних акцій у Нью-Йорку проти російських артистів, що підтримали
позицію путінського режиму
(Довгопол, Ярослав. Війна, творчість і незалежна Україна: концерт у США
поєднав історичні паралелі / Я. Довгопол // Українське Слово. – Чикаго, 2020. – 13.08.
(https://ukrslovo.net/ukrainian-community/100828.html)).
***

Турнір «Математика без кордонів» збере у Несебрі дітей з видатними
математичними здібностями з усієї країни. Фінал змагань відбудеться на
національному рівні вперше, через надзвичайні обставини з поширенням COVID-19
по всьому світу. Окрім Несебра, сьомий фінал відбудеться у 16 інших країнах,
зокрема в Україні
(Предстои седмият турнир «Математика без граници» в Несебър = [Відбудеться
сьомий турнір «Математика без кордонів» у Несебрі] // Флагман. – Sofia, 2020. – 13.08.
(https://www.flagman.bg/article/221174)).
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РЕЛІГІЯ
Архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову
від так званої служби судових приставів тимчасово окупованої АР Крим про
ліквідацію храму ПЦУ в Євпаторії. У разі невиконання висунутих вимог щодо
владики можуть відкрити кримінальне провадження за ст. 315 (невиконання вироку
суду, рішення суду або іншого судового акта) Кримінального кодексу РФ. Рішення
про знесення храму окупаційний суд ухвалив з огляду на нібито відсутність у
Климента доказів законності використання земельної ділянки та будівлі релігійною
громадою ПЦУ в Євпаторії
(Архієпископа Климента змушують знести храм ПЦУ // Міст. – Торонто, 2020. –
13.08. (http://meest-online.com/culture/spirituality/arhijepyskopa-klymenta-zmushuyut-znestyhram-ptsu/)).

СПОРТ
У Гельзенкірхені «Шахтар» забронював своє місце в останніх чотирьох матчах
з командною перемогою над «Базелем». Донецький «Шахтар» переміг «Базель» з
рахунком 4: 1 і стає фаворитом. Наразі «Шахтар» має прийняти «Інтер». Команда
«Шахтаря» давно забезпечила собі титул в Україні, з яким також брали участь у
груповому етапі Ліги чемпіонів
(Sevilla down Wolves, Shakhtar thump Basel to reach semis = [«Шахтар» вибив
перемогу у «Базель», щоб досягти півфіналу] // The News. – Islamabad, 2020. – 13.08.
(https://www.thenews.com.pk/print/699796-sevilla-down-wolves-shakhtar-thump-basel-to-reachsemis)).
***

Український снукерист Юліан Бойко встановив унікальний рекорд – він став
наймолодшим учасником кваліфікації чемпіонату світу в Шеффілді (Англія) за всю
історію турніру. 14-річному спортсмену в першому раунді випала честь зіграти з
досвідченим малайзійцем Тором Чуан Леонґом. 32-річний професіонал здолав
суперника з результатом 3:6. Ю. Бойко – перший гравець серії основних снукерних
турнірів для професіоналів із пострадянського простору. Інтерес до дебюту
українського гравця був настільки великий, що його зустріч з малайзійцем показували
на каналі Eurosport-1
(Киянин встановив світовий рекорд у снукері // Міст. – Торонто, 2020. – 13.08.
(http://meest-online.com/sport/kyyanyn-vstanovyv-svitovyj-rekord-u-snukeri/)).

ТУРИЗМ
Україна ввела тест на ПЛР для болгар, які в’їжджали в країну із серпня, тоді як
Болгарія скасувала обов’язкові тести на ПЛР для українських туристів. Індустрія
туризму вимагала їхнього скасування на зустрічі з віце-прем’єр-міністром
М. Ніколовою, на якій туроператори погрожували протестувати, якщо цього не
відбудеться
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(Милчева, Емилия. Ако си германец с коронавирус в Добрич и те лекува...
гастроентеролог = [Якщо ви німець з коронавірусом у Добричі і вас лікує ...
гастроентеролог] / Е. Милчева // Дневник. – Sofia, 2020. – 11.08.
(https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/08/11/4101180_ako_si_germanec_s_koronavirus_v_dobrich_
i_te_lekuva/)).

КРИМ
А. Муждабаєв, заступник генерального директора телеканалу ATR, надіслав
Інтерполу звернення через маніпуляції щодо переслідування Російською Федерацією
кримських татар. Разом з адвокатами журналіст просить відкрити в базі Інтерполу
файл, аби вивчати все, що надсилає РФ щодо нього, а також будуть аргументовано
пояснювати й оскаржувати всю неправдиву інформацію. 22 травня журналіст
повідомив, що його у РФ офіційно визнали терористом. У червні російський «суд»
заочно заарештував А. Муждабаєва й оголосив його в розшук
(Звернення до Інтерполу щодо російської пропаґанди // Міст. – Торонто, 2020. –
07.08.
(http://meest-online.com/ukraine/events/zvernennya-do-interpolu-schodo-rosijskojipropagandy/)).
***

Україна до кінця серпня припиняє роботу пунктів пропуску на
адміністративному кордоні з півостровом. Про це повідомив О. Немчінов, міністр
Кабміну. Пропускати через контрольні пункти в’їзду/виїзду будуть лише українців і
членів їхніх сімей: чиє місце проживання зареєстроване в АРК, а також їхні
транспортні засоби, вантажі й інше майно – електронного сервісу «Дій удома»; осіб із
метою забезпечення захисту національних інтересів чи у зв’язку з виконанням
міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ і гуманітарних
місій, котрі виїжджають із тимчасово окупованої території півострова
(Клен, Євген. Україна закрила адміністративний кордон із АРК / Є. Клен // Міст. –
Торонто,
2020.
–
13.08.
(http://meest-online.com/ukraine/events/ukrajina-zakrylaadministratyvnyj-kordon-iz-ark/)).

ДОНБАС
Новий голова делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у
Мінську з урегулювання ситуації на Донбасі Л. Кравчук висунув ідею надати
Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон. Таку ідею він
озвучив на зустрічі з членами делегації, повідомив представник Донецька у ТКГ
С. Гармаш. Також Л. Кравчук пропонує більш активно інформувати про
переговорний процес у Мінській контактній групі. «Він вважає, що нам потрібно
посилити, зокрема, інформаційний супровід нашої роботи. Щоб українське
суспільство ще більше знало і розуміло, що відбувається на мінських переговорах», –
повідомив член делегації, народний депутат від «Слуги народу» А. Костін. Другий
Президент України Л. Кучма вийшов зі складу української делегації ТКГ. Він
представляв Україну в ТКГ у 2014–2018 рр., потім на прохання діючого Президента
України В. Зеленського з червня 2019 р. знову очолив українську делегацію на
переговорах у Мінську. Пояснюючи свій намір піти з посади глави української
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делегації в ТКГ у 2018 р., Л. Кучма, якому тоді виповнилося 80 років, казав про
досягнення «критичного віку» та «важкі переговори» у Мінську. 30 липня Президент
України В. Зеленський підписав указ, згідно з яким українську делегацію в ТКГ
очолив колишній Президент Л. Кравчук. У січні цього року йому виповнилося
86 років
(Губар, Олена. Кравчук висунув ідею вільної економічної зони для Донбасу –
представник Донецька у ТКГ / О. Губар // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 03.08.
(https://p.dw.com/p/3gMgs)).
***

«Козак заявив про вихід Росії з переговорів з Єрмаком щодо Донбасу» – із
таким заголовком українське видання «Страна.ua» опублікувало минулого тижня
листа заступника голови Адміністрації президента РФ Д. Козака, якого в ЗМІ
називають куратором «українського питання» в Кремлі, на адресу Я. Гекера –
зовнішньополітичного радника канцлерки Німеччини А. Меркель. Копії цього листа
були спрямовані голові Офісу Президента України А. Єрмаку та міністру
закордонних справ України Д. Кулебі. У листі Д. Козак називає переговори на рівні
політичних радників голів країн і урядів «нормандської четвірки» – України, Росії,
Німеччини і Франції – щодо врегулювання конфлікту на Донбасі «позбавленими
сенсу». Наступного дня прессекретар російського президента Д. Пєсков підтвердив,
що Д. Козак передав листа колегам із «нормандської четвірки», де пропонував
відмовитися від переговорів щодо Донбасу, однак лише на рівні радників – через
їхню неефективність. За словами речника В. Путіна, на інших рівнях – лідерів країн
«четвірки», їхніх помічників та міністерств іноземних справ – діалог триває. У свою
чергу, коментуючи лист, глава Офісу Президента України А. Єрмак заявив, що
Д. Козака до його написання спонукало те, що Київ зайняв у переговорах більш
жорстку, «проактивну» позицію
(Голубов, Олександр. Лист Козака і майбутнє «нормандської четвірки» /
О. Голубов // Deutsche Welle. – Bonn, 2020. – 03.08. (https://p.dw.com/p/3gFVz)).
***

Україна хоче домогтися тривалого мирного врегулювання під час нового
раунду чотиристоронніх переговорів з Росією, Францією та Німеччиною, заявив
Президент В. Зеленський. Президент вважає, що Україна готова проявити гнучкість у
ключовому рушійному моменті – наданні юридичного особливого статусу
Донбаському регіону після проведення місцевих виборів там, але місцеві вибори
можуть відбутися лише після відкликання російських сил
(Zinets, Natalia. Ceasefire offers opportunity for eastern Ukraine peace push =
[Припинення вогню дає можливість для миру на східній території України] / N. Zinets //
The
Chronicle
Herald.
–
Halifax,
2020.
–
08.08.
(https://www.thechronicleherald.ca/news/world/ceasefire-offers-opportunity-for-eastern-ukrainepeace-push-says-president-482992/)).
***

Рада національної безпеки і оборони України повідомила, що учасники
військового конфлікту на Донбасі вже два тижні дотримуються режиму припинення
вогню. У заяві РНБО зазначається, що, на відміну від багатьох попередніх
34

Інформаційно-бібліографічний бюлетень
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 серпня 2020 р.

домовленостей про перемир’я, яких дотримувалися лише кілька діб, нинішній режим
припинення вогню триває вже 15 днів без пострілів з важкого озброєння і бойових
втрат. «На Донбасі фіксуються окремі випадки порушення перемир’я, проте вони не
мають системного характеру», – констатують представники РНБО
(Перемирие в Донбассе соблюдается уже две недели – СНБО Украины =
[Перемир’я на Донбасі триває вже два тижні – РНБО України] // Женьминь Жибао. –
Пекин, 2020. – 11.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2020/0811/c31519-9720473.html)).
***

Від початку дії режиму припинення вогню 27 липня у зведеннях пресцентру
ООС, коли йшлося про кількість ворожих обстрілів або порушень тиші, фігурували
цифри від 1 до 3. Це давало привід для обурення – мовляв, повної тиші нема, тож
домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир’я не виконуються. Тоді
ситуацію прояснив віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій О. Резніков: так, повної тиші нема, але перемир’я є. І це
головне. Трохи згодом на сайті ОБСЄ поінформували, що від початку дії перемир’я
до вечора 5 серпня СММ ОБСЄ зафіксувала 251 випадок порушення тиші. У
ранковому зведенні штабу ООС за 10 серпня повідомляється про чотири порушення
домовленостей ТКГ з боку збройних формувань РФ
(Ведмідь, Михайло. Гра у термінологію / М. Ведмідь // Українське Слово. – Чикаго,
2020. – 14.08. (https://ukrslovo.net/ukraine/день-за-днем/100870.html)).
***

Українські представники переговорної групи у Мінську запропонували
парламентській місії взяти участь у всіх переговорах щодо Донбасу. Пропозиція
надійшла від колишнього прем’єр-міністра Ю. Тимошенко. Парламентську місію
висуватиме Верховна Рада. Ця група буде присутня на всіх переговорах стосовно
Донбасу. Будуть шукати парламентарів з дипломатичним досвідом
(Стойчев, Росен. Предлагат група за преговори в Украйна = [Пропозиція щодо
створення переговорної групи в Україні] / Р. Стойчев // Факти. – Sofia, 2020. – 03.08.
(https://fakti.bg/world/498190-predlagat-grupa-za-pregovori-v-ukraina)).

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Україна розраховує, що протягом тижнів обміняють близько 100 в’язнів, заявив
керівник Офісу Президента В. Зеленського. Президент «тиснув» на президента Росії
В. Путіна щодо звільнення в’язнів під час двосторонньої телефонної розмови. «Було
домовлено, що список буде надано, він уже переданий. Це в основному кримські
татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо на відповідь», – сказав
В. Зеленський
(Zinets, Natalia. Ukraine expects to swap 100 prisoners with Russian-backed separatists
within weeks = [Україна розраховує обміняти 100 ув’язнених на сепаратистів, які
підтримують Росію] / N. Zinets // The Chronicle Herald. – Halifax, 2020. – 06.08.
(https://www.thechronicleherald.ca/news/world/ukraine-expects-to-swap-100-prisoners-withrussian-backed-separatists-within-weeks-482324/)).
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