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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на сході України
значно погіршилася з кінця квітня нинішнього року. Про це заявляє голова
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан.
Security in eastern Ukraine deteriorating = [Ситуація з безпекою у східній
Україні погіршилася] // Oman Observer (http://omanobserver.om/security-ineastern-ukraine-deteriorating/). – Muscat, 2015. – 06.07.
***
У зоні АТО на стороні української армії воює близько 30 добровольчих
формувань, у тому числі три ісламських батальйони, які перекидають на
найгарячіші ділянки. Кореспондент Ендрю Крамер поговорив з командиром
одного з таких формувань, названого на честь Шейха Мансура. Співрозмовник
Крамера відмовився назвати своє ім’я, сказавши лише, що йому приблизно 45
років, він брав участь в обох чеченських війнах і донедавна жив у Франції.
„Нам подобається воювати з росіянами. Ми завжди воюємо з росіянами, –
цитує журналіст слова польового командира. – Ось уже 24 роки, як я став на
цей шлях. Для нас війна ніколи не закінчувалася. Ми ніколи не уникали війни з
Росією і ніколи не станемо цього робити”. Співрозмовник сказав, що добре
ладнає з українцями, тому що вони, як і він сам, люблять свою батьківщину.
Kramer, Andrew E. Islamic Battalions, Stocked With Chechens, Aid Ukraine
in War With Rebels = [Ісламські батальйони, укомплектовані чеченцями,
допомагають Україні воювати з повстанцями] / A. E. Kramer // The New
York Times (http://www.nytimes.com/2015/07/08/world/europe/islamic-battalionsstocked-with-chechens-aid-ukraine-in-war-with-rebels.html?_r=1). – New York,
2015. – 07.07.
***
Представник ОБСЄ Мартін Сайдік розраховує, що контактна група у
Мінську прийме рішення про відведення озброєнь калібру менше 100 мм вже
на наступній зустрічі. Він додав, що сторонам вдалося обговорити різні теми, у
тому числі питання економічного врегулювання на Донбасі. Крім того, він
повідомив, що підгрупа з гуманітарних питань обговорювала питання доступу
до полонених.
OSCE insta a firmar nuevo acuerdo para retirar armas en Ucrania = [ОБСЄ
закликає підписати нову угоду про відведення озброєнь в Україні] // El
Universal (http://www.eluniversal.com/internacional/150707/osce-insta-a-firmarnuevo-acuerdo-para-retirar-armas-en-ucrania). – Caracas, 2015. – 07.07.
***
В Краматорську і Слов’янську з великою помпою відсвяткували річницю
„звільнення від російських окупантів і терористів”, пише автор статті.
Загальний тон виступів – саме тут відбувся перелом у військовій кампанії і
були „поховані” плани створення Новоросії. Як змінилися Слов’янськ і
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Краматорськ за рік спробував відповісти кореспондент „Росбалта”, який
нещодавно повернувся з тривалого відрядження на Донбас. Комбінуючи
уривки старих репортажів та відвертих пропагандистських російських штампів,
автор приходить до „висновку”, що „місцеві жителі і військові в буквальному
сенсі говорять на різних мовах”, і навіть якщо допустити майже неймовірне –
що проросійським сепаратистам знову вдасться взяти залишені ними міста,
масового партизанського руху проти „окупантів” в Слов’янську і Краматорську
не буде.
Ротарь, Игорь Славянск: год спустя = [Слов’янськ: рік потому] /
И. Ротарь
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/07/07/1416327.html). – С.Пб., 2015. – 07.07.
***
Незважаючи на дію Мінських угод, уряд України досі вважає можливим
повномасштабне російське вторгнення на українську територію. Так, президент
Петро Порошенко говорить про 50000 російських солдат на російськоукраїнському кордоні та 30000 проросійських сепаратистів на території
Донбасу. При цьому президент зауважив, що такі цифри були підтверджені
розвідкою НАТО та США. Саме тому нещодавно було заявлено про
розміщення 60000 українських військовослужбовців на сході України для
відбиття можливої російської атаки.
Wood, L. Todd Ukraine: Record number of Russian troops amassing in east
amid nationalist uprising = [Україна: на тлі націоналістичного
протистояння на сході України спостерігається рекордне накопичення
російських військових] / L. T. Wood // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/13/l-todd-wood-ukraine-recordnumber-russian-troops-a/). – Washington, 2015. – 13.07.
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
96 законодавців, включаючи представників Сполучених Штатів та
Канади, засудили дії Росії як „необґрунтований напад на суверенітет і
територіальну цілісність України”.
Tanner, Jari Europe lawmakers condemn Russian actions in Crimea,
Ukraine = [Європейські законодавці засуджують дії Росії в Криму та в
Україні]
/
J. Tanner
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/europe-lawmakers-condemnrussian-actions-in-crimea-ukraine/2015/07/09/a96b331e-2650-11e5-b621b55e495e9b78_story.html). – Washington, 2015. – 09.07.
***
Угорські прикордонники та митники збільшили ретельність контролю
автомобілів, що в’їжджають з території України до Угорщини. До кордону
прибули додаткові поліцейські патрулі. Посилення контролю і зростання
чисельності персоналу на кордоні з Україною пов’язують з подіями в місті
Мукачево.
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Woźniak, Piotr Węgrzy wzmacniają ochronę granicy z Ukrainą = [Угорці
посилили захист кордону з Україною] / P. Woźniak // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1215115-Wegrzy-wzmacniaja-ochrone-granicy-zUkraina.html). – Warsaw, 2015. – 13.07.
***
Президент США Барак Обама і віце-президент Джо Байден похвалили
українського прем’єр-міністра Арсенія Яценюка за проведення його урядом
масштабних реформ. При цьому вони пообіцяли, що санкції проти Росії будуть
продовжувати діяти до повного виконання Мінських домовленостей.
Тарасенко, Павел США похвалили Украину за реформы / П. Тарасенко
// КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2767826). – М., 2015. – 14.07. –
№ 123.
ТЕРОРИЗМ ТА ДИВЕРСІЇ
Під час зустрічі з прем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ
президент України заявив, що рівень терористичних загроз в регіонах України
за межами зони збройного конфлікту значно зріс. Причинами такої ситуації
президент вважає нелегальну продаж зброї зі Сходу України, а також факт того,
що основна увага правоохоронців звернута на зону проведення АТО, в той час,
як інші регіони позбавлені такої пильної уваги.
Poroshenko says terrorist threat in Ukraine has “significantly risen” =
[Порошенко говорить про зростання терористичної загрози в Україні] /
Reuters // The Himalayan (http://thehimalayantimes.com/world/poroshenko-saysterrorist-threat-in-ukraine-has-significantly-risen/). – Kathmandu, 2015. – 10.07.
***
На третій день протистояння між правоохоронними органами України та
озброєними представниками націоналістичного угруповання Правий Сектор
останні взяли у заручники 6-річного хлопчика. Про це йдеться у заяві МВС
України. Згодом повідомили, що хлопчику вдалося втекти. Нагадаємо, конфлікт
у західноукраїнському місті Мукачево розпочався через нелегальні потоки
контрабанди через український кордон.
Right Sector Gunmen Take Boy Hostage in Western Ukraine = [На Західній
Україні представники Правого Сектору взяли у заручники хлопчика] /
Associated Press // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/1460880right-sector-gunmen-take-boy-hostage-in-western-ukraine/). – New York, 2015. –
13.07.
ТОЧКА ЗОРУ
Збігнев Бжезінський, колишній радник з національної безпеки при
американському президентові Джиммі Картері, а наразі співробітник Центру
стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, в інтерв’ю газеті
Spiegel говорить про нову холодну війну між Росією та США. В ході інтерв’ю
6

Бжезінський виступає за надання Україні оборонного озброєння (протитанкові
ракети, міномети тощо) для захисту великих міст від російської агресії.
Формулою вирішення нинішньої кризової ситуації, в якій знаходиться Україна
вже другий рік поспіль, експерт вважає надання Україні свободи у виборі своєї
політичної ідентичності і налагодженні тісних зв’язків з Європою, і в той же
час надання гарантій Росії, що Україна достовірно не стане членом НАТО.
Fischer, Sebastian Brzezinski on Russia: ’We Are Already In a Cold War’ =
[Бжезінський про Росію: „Ми вже знаходимося в стані холодної війни”] /
S. Fischer, H. Stark // Spiegel (http://www.spiegel.de/international/world/interviewwith-zbigniew-brzezinski-on-russia-and-ukraine-a-1041795.html). –
Hamburg,
2015. – 02.07.
***
Влада Росії і лідери донбаських сепаратистів оголосили про закриття
проекту під назвою „Новоросія”, метою якого було активізувати
сепаратистську агітацію у восьми областях східної та південної України з
переважаючим російськомовним населенням і приєднати їх до Росії, пише
автор статті у своєму блозі. Але є і погана новина. Хоча завжди було
неправильним вважати представників російськомовного населення України
особливими прихильниками президента Володимира Путіна, в умовах
політичного вакууму в Україні і виборчої боротьби з олігархами непотоплювані
члени колишньої правлячої Партії регіонів, які об’єдналися в Опозиційний блок
і фінансовані потужним українським газовим лобі, мають можливість зберігати
вплив на сході і півдні країни. Путін був здивований стійкістю і патріотизмом
українських солдатів і добровольців, що воювали проти здійснення його плану
зі створення „Новоросії”. І Порошенко зобов’язаний продемонструвати таку ж
рішучість, яку показали громадяни України на Євромайдані і в боротьбі з
внутрішньою контрреволюційної загрозою в особі проросійських олігархів,
вважає автор.
Kuzio, Taras, науковий співробітник Центру політичних та
регіональних досліджень, Канадського інституту українських досліджень,
Університет Альберта та нерезидентний науковий співробітник Центру
трансатлантичних відносин, Школи поглиблених міжнародних відносин
Університету Джонса Хопкінса Ukraine’s citizens have defeated Putin’s “New
Russia” – now Poroshenko must defeat Ukraine’s oligarchs = [Громадяни
України перемогли Путінську „Новоросію” – тепер Порошенко повинен
перемогти українських олігархів] / T. Kuzio // Financial Times
(http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/07/07/ukraines-citizens-have-defeatedputins-new-russia-now-poroshenko-must-defeat-ukraines-oligarchs/). – London,
2015. – 07.07.
***
Автор вважає, що допомогти Україні повинен кожен, хто турбується про
майбутнє Європи. Відвідавши Львів, журналіст зауважує, що все в країні
нагадує про війну: збір коштів та волонтери, які змагаються за увагу з
вуличними танцівниками.
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Lucas, Edward We help Ukraine best by hitting Putin’s cronies : The way to
liberate the country is to freeze Russian money invested in Britain and America =
[Найкраща допомога для України це тиск на друзів Путіна.Допомогти
країні можна шляхом замороження рахунків у Англії та Америці] / E. Lucas
//
The
Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4491987.ece). – London,
2015. – 09.07.
***
Безперечна, але незаявлена мета Росії – переконатися, що демократична
Україна не впорається з проблемами і в той же самий час не бути очевидно
винними у втручанні. Це призводить до важливого висновку: Україна – не
винуватець, а жертва, і ставитися до неї потрібно відповідно. Проти військової
агресії недостатньо лише стабілізації шляхом кредитів: потрібна і військова
підтримка, – вважає автор статті.
Åslund, Anders Russia’s War on Ukraine’s Economy = [Війна Росії проти
економіки України.] / A. Åslund // Project Synndicate (http://www.projectsyndicate.org/commentary/russia-war-on-ukraine-economy-by-anders-aslund2015-07). – New York, 2015. – 09.07.
ВЕРХОВНА РАДА
Група з 11 депутатів Верховної Ради України внесла до парламенту
проект закону № 2307 „Про внесення змін в окремі законодавчі акти України
щодо введення повної державної монополії на ведення лотерейної діяльності
для захисту економічних інтересів України”. У разі прийняття законопроекту
приватний лотерейний ринок в Україні фактично припинить своє існування, що
в першу чергу вдарить по російським бізнесменам, які володіють майже всіма
українськими лотереями.
Рункевич, Дмитрий В Киеве хотят национализировать лотерейный
бизнес россиян / Д. Рункевич // Известия (http://izvestia.ru/news/588620). – М.,
2015. – 10.07.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Президент Петро Порошенко провів презентацію проекту змін до
Конституції та пообіцяв одразу ж передати його до Верховної Ради. У проекті
змін до Основного Закону запроваджується поняття „громади”, повноваження з
утворення і ліквідації яких належать Верховній Раді. Виконавчу владу на
місцях, згідно з проектом, замість місцевих державних адміністрацій
здійснюватимуть префекти, які, як і голови місцевих держадміністрацій,
призначатимуться і зніматимуться з посади президентом України за поданням
Кабінету міністрів. Префекти будуть відповідальними перед президентом
України і підзвітними і підконтрольними перед Кабміном.
Ukraine leader lays out vision of new war-time constitution = [Лідер
України викладає бачення нової версії конституції воєнного часу] // Oman
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Observer
(http://omanobserver.om/ukraine-leader-lays-out-vision-of-new-wartime-constitution/). – Muscat, 2015. – 02.07.
ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Президент України Петро Порошенко вважає, що проведення
ополченцями Донбасу виборів 18 жовтня буде мати руйнівні наслідки для
мирного врегулювання конфлікту, передає „Інтерфакс”. За словами глави
держави, спроби провести голосування, яке, на його думку, не відповідає
українському законодавству і критеріям ОБСЄ, порушує Мінські угоди. „Я
впевнений, що це надзвичайно безвідповідально і матиме руйнівні наслідки”, –
заявив Порошенко.
Порошенко пообещал ополчению разрушительные последствия
выборов = [Порошенко пообіцяв ополченню руйнівні наслідки виборів] // День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3247799/poroshenko-poobewal-opolchenijurazrushitelnye-posledstvija-vyborov). – Таллинн, 2015. – 02.07.
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Лідер Правого Сектору, Дмитро Ярош на своїй сторінці у Фейсбук
повідомив, що він буде всіляко спряти примиренню конфлікту задля того, щоб
не допустити знищення України як єдиної держави. Але він висунув вимоги,
такі як арешт Михайла Ланьо, відставка Арсена Аракова та всієї міліції в
області.
Oliphant, Roland Far-Right group Pravy Sektor challenges Ukraine
government after shootout : An armed standoff between government forces and the
group entered its second day after a confrontation between Pravy Sektor and men
loyal to a local MP critical of the group turned violent = [Правий Сектор
засуджує уряд України після перестрілки. Озброєні протистояння між
урядовими силами та угрупованням розпочалися на другий день після
конфлікту між ПР та чоловіком, наближеним до місцевої влади] /
R. Oliphant
//
The
Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11734520/Ukrainianforces-surround-nationalist-militia-following-deadly-attack-in-westernUkraine.html). – London, 2015. – 12.07.
***
Вибухи у Львові кваліфіковані як теракт, повідомляє головне управління
МВС України у Львівській області. Але поки ці вибухи пов’язуються з тим, що
відбувається в Закарпатській області. Говориться про те, що, цілком можливо,
до організації цих вибухів причетні активісти „Правого сектора”.
Мацарский, Юрий К организации взрывов во Львове могут быть
причастны активисты „Правого сектора / Ю. Мацарский // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2768069). – М., 2015. – 14.07. – № 123
***
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У Закарпатській області України триває спецоперація з пошуку активістів
організації „Правий сектор”, що сховалися в лісистій місцевості після
перестрілки в місті Мукачево.
Мацарский, Юрий Участники инцидента в Мукачево должны сдаться
СБУ
/
Ю. Мацарский
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2767783). – М., 2015. – 15.07. – № 124.
ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Активісти „Правого сектора” пікетували будівлю президентської
адміністрації Петра Порошенка на вулиці Банковій. Вони вимагали відставки
глави МВС А. Авакова і припинення тиску на „добровольців”. У цих вимогах їх
підтримують і бійці батальйонів „Айдар”, „Донбас” і „Торнадо”.
Лихоманов, Петр „Правый сектор” продолжил пикетировать
резиденцию Порошенко / П. Лихоманов // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/07/13/sektor-site-anons.html). – М., 2015. – 13.07.
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Верховна Рада України повинна розглянути „особисті справи” чотирьох
міністрів в уряді Арсенія Яценюка і проголосувати «за» чи «проти» їхньої
відставки. Загроза звільнення нависла над міністром охорони здоров’я
Олександром Квіташвілі і міністром екології Ігорем Шевченко. Обох фактично
звинуватили у провалі довіреної ділянки роботи.
Лихоманов, Петр Кадры ничего не решают / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/07/02/kadry.html). – М., 2015. – 02.07.
***
Одеський губернатор Михайло Саакашвілі в черговий раз провів кадрову
зачистку в місті. Екс-президент Грузії на нараді у відділі внутрішнього аудиту
та управлінні по взаємодії з правоохоронними органами та протидії корупції в
Одеській державній адміністрації після свого виступу в досить різкій формі
розпорядився звільнити співробітників цих підрозділів. У підсумку
звільненими виявилися 20 чиновників.
Макарычев, Максим Саакашвили уволил 20 одесских чиновников /
М. Макарычев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/07/04/post-site.html
). – М., 2015. – 06.07.
***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зажадав звільнити всіх
працівників Закарпатської митниці. Як повідомила прес-служба уряду,
відповідне доручення він дав голові державної фіскальної служби Роману
Насирову.
Яценюк потребовал уволить всех закарпатских таможенников =
[Яценюк зажадав звільнити всіх закарпатських митників] // День за днем
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(http://rus.postimees.ee/3259133/jacenjuk-potreboval-uvolit-vseh-zakarpatskihtamozhennikov). – Таллинн, 2015. – 13.07.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Американські та українські представники будують плани розширення
програм навчання збройних сил України в навчальному центрі, що знаходиться
в західній частині країни в 45 кілометрах від Львова. В даний час американці
навчають там бійців національної гвардії, що входить в міністерство
внутрішніх справ.
Barnes, Julian E. U.S., Ukraine Weigh Expansion of American Training
Program : Kiev wants U.S. instruction for its conventional and special-operations
forces = [США і Україна думають про розширення американської допомоги в
навчанні. Київ хоче, щоб США навчали його регулярні війська і сили
спеціального призначення.] / J. E. Barnes // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/u-s-ukraine-weigh-expansion-of-american-trainingprogram-1436386108). – New York, 2015. – 08.07.
***
Міністерство культури України, очолюване колишнім депутатом
Верховної Ради В’ячеславом Кириленком, сформувало перелік російських
акторів, режисерів, музикантів, які „становлять загрозу національній безпеці”.
У списку особливо небезпечних культурних діячів, який поки не
опублікований, вже анонсуються 117 прізвищ.
Лихоманов, Петр Изъяли из эфира / П. Лихоманов // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/07/10/spisok.html). – М., 2015. – 09.07.
***
До 2020 року Україна планує майже втричі збільшити споживання
поновлюваних джерел енергії – з нинішніх 3,8 проц. до 11 проц. Про це в ефірі
одного з телеканалів заявив заступник міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства Роман Абрамовський. На
думку чиновника, ринок альтернативної енергії в Україні буде сформований
дуже швидко.
Украина планирует втрое увеличить потребление возобновляемых
источников энергии к 2020 году = [Україна планує втричі збільшити
споживання поновлюваних джерел енергії до 2020 року] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0710/c31519-8918376.html). –
Пекин,
2015. – 10.07.
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Один з провідних американських спеціалістів з міжнародних відносин
Джон Мірсхаймер в якості вирішення російсько-української кризи
запропонував раціональну, на його погляд, пропозицію зробити з України
нейтральну буферну державу між Росією та Заходом. Натомість інші
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дослідники говорять, що така ідея призведе до державної смерті України через
постійні протистояння противників у територіальних зазіханнях на цю державу
(прикладом цього є Афганістан). Навіть невеликий історичний екскурс
доводить, що держави з буферним статусом перебувають у перманентній
боротьбі, і такий статус не дає шансу на вирішення геополітичної кризи.
Valeriano, Brandon Yes, Ukraine is still in crisis. Would becoming a ’buffer
state’ help? = [Так, Україна й досі перебуває у стані кризи. Чи допоможе
Україні статус „буферної держави”?] / B. Valeriano // The Washington Post
(http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/07/13/yes-ukraine-isstill-in-crisis-would-becoming-a-buffer-state-help/). – Washington, 2015. – 13.07.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Дипломати Росії заявили, що Росія буде бойкотувати сесію ПА ОБСЄ, так
як санкції, пов’язані з Україною, вилилися в заборону на приїзд відомого
російського парламентарія. Фінляндія прийняла рішення, що спікер Держдуми
Сергій Наришкін і ще п’ятеро росіян не зможуть брати участь у сесії через те,
що ЄС заборонив їм в’їзд на свою територію. Фінський політик Ілкка Канерва,
голова ПА ОБСЄ, повідомив, що Фінляндія не могла зробити для членів
російської делегації виключення з санкцій ЄС. Він додав, що санкції введені
через „очевидні і тяжкі порушення міжнародних норм” Росією.
Gordon, Michael R. Russia to Boycott Meeting of Security Body, Diplomats
Say = [Дипломати заявили, що Росія буде бойкотувати сесію ПА ОБСЄ] /
M.R. Gordon
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/07/03/world/europe/osce-boycottrussia.html?_r=1). – New York, 2015. – 02.07.
***
МЗС Франції вивчає проект конституційної реформи, представлений
президентом України Петром Порошенко 2 липня українським законодавцям.
Проте в Парижі немає впевненості в тому, що реформа дійсно відповідає
Мінським угодами від 12 лютого, адже поправки до Конституції України не
передбачають надання спеціального статусу Донецькій та Луганській областям.
Байкова, Татьяна МИД Франции призвал Киев к диалогу с ДНР и ЛНР
/ Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/588418). – М., 2015. – 02.07.
***
Одним з основних питань пленарних засідань сесії ПА ОБСЄ стане
зовнішня і внутрішня політика Росії. Мова про це йде в основній доповіді
асамблеї комітету з політичних питань і безпеки, представленій парламентарієм
від Швеції Маргарет Седерфельт, яка наголошує, що Росія порушила
Гельсінські угоди, незаконно включивши до свого складу Крим, а також
„підтримавши сепаратистів та інші озброєні групи” в ДНР і ЛНР. Продовжує
обвинувачувальну риторику щодо Росії й доповідач комітету з демократії, прав
людини і гуманітарних питань, представник Сербії Гордана Комич, у заяві якої
також є рядок про окупаціїю Росією частини України і підтримку повстанців.
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Башлыкова, Наталия На ПА ОБСЕ Россия планировала призвать
Европу отказаться от санкций / Н. Башлыкова // Известия
(http://izvestia.ru/news/588423#ixzz3fBQb96DS). – М., 2015. – 06.07.
***
Дії Ради з прав людини ООН повинні сприяти врегулюванню української
проблеми. Про це заявив представник делегації КНР в Женеві, радникпосланник Жен Ішен, назвавши діалог і переговори єдино вірним шляхом до
вирішення кризи в Україні. Учасники 29-й сесії РПЛ ООН 21-м голосом „за”,
шістьма „проти” і 20-ма, що „утримались”, схвалили проект резолюції про
співпрацю і допомогу Україні в галузі прав людини. Китайський представник
проголосував проти даного проекту.
Китайский представитель назвал диалог и переговоры единственно
верным путем к решению кризиса в Украине = [Китайський представник
назвав діалог і переговори єдино вірним шляхом до вирішення кризи в
Україні] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn//n/2015/0706/c315218915916.html). – Пекин, 2015. – 06.07.
***
Європейські країни готуються до нової „газової конфронтації” між
Росією і Україною, нарощуючи обсяги газу у своїх сховищах.
Погосян, Арсений Германия увеличила закупку российского газа /
А. Погосян // Известия (http://izvestia.ru/news/588522#ixzz3fBO9IsXP). – М.,
2015. – 07.07.
***
У Швейцарії мають відбутися переговори заступника міністра
закордонних справ РФ Григорія Карасіна і помічника держсекретаря США
Вікторії Нуланд, присвячені врегулюванню конфлікту в Україні. Напередодні
глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в Москві „здивовані” позицією США і
країн Євросоюзу, які ставлять дію односторонніх санкцій проти Росії в
залежність від виконання владою РФ Мінських домовленостей.
Черненко, Елена Минск не идет в плюс / Е. Черненко, М. Юсин //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2763562). – М., 2015. – 08.07. –
№ 119.
***
Лідери Німеччини та Франції зробили спробу натиснути на українського
президента з метою надання східним регіонам України часткового
самоврядування. Таке бажання було виявлено через те, що Меркель дуже
стурбована погіршенням відносин із Росією і всіляко намагається відновити
стабільність. Олланд та Меркель закликали Порошенка продовжити ті
конституційні реформи, які обговорювались під час Мінських домовленостей.
Angela Merkel and François Hollande urge Ukraine leader to give rebels
self-rule : In a rare and blunt message, the German and French leaders call on
Petro Poroshenko to ensure partial self-rule for the pro-Russian separatist east =
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[Ангела Меркель та Франсуа Олланд закликають президента України
надати повстанцям право на самоврядування. У деяких повідомленнях
німецький та французький лідери закликають Петра Порошенка надати
сепаратистам право на часткове самоврядування] // The Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11733025/AngelaMerkel-and-Francois-Hollande-urge-Ukraine-leader-to-give-rebels-selfrule.html). – London, 2015. – 10.07.
***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запевнив президента Обаму,
що його уряд, хоча і знаходиться у важкому становищі, але все ж таки
добивається важливих успіхів у модернізації обтяженої проблемами економіки
країни і виконує умови нестійкого перемир’я з Росією. За словами Яценюка,
його уряд бореться з корупцією в ключовій енергетичній галузі економіки
України і працює над збільшенням зарплат. Крім того, за його прогнозами,
парламент на цьому тижні проголосує за конституційні зміни, щоб передати
більше повноважень органам місцевої влади на сході Україні. Яценюк прибув
до Вашингтона вдруге за місяць, щоб відвідати ділову конференцію,
організовану спільно Міністерством торгівлі та Торговою палатою США. Ця
конференція надає йому можливість переконати більш ніж 150 американських
бізнесменів у тому, що новий український уряд в змозі впоратися з такими
проблемами, як війна на сході країни і неконтрольована корупція.
Baker, Peter Ukraine Premier, in White House Visit, Hails Economic
Progress = [Український прем’єр під час візиту в Білий дім оголосив про
економічний прогрес] / P. Baker, S. Tavernise // The New York Times
(http://www.nytimes.com/2015/07/14/world/europe/ukraine-premier-in-whitehouse-visit-hails-economic-progress.html?_r=1). – New York, 2015. – 13.01.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Ніхто не може заборонити грузинському, молдавському і українському
товариствам зближення з Євросоюзом, сказав в інтерв’ю агентству BNS міністр
закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич.
МИД Латвии: никто не может запретить Грузии, Украине и
Молдавии сближение с ЕС = [МЗС Латвії: ніхто не може заборонити
Грузії, України і Молдавії зближення з ЕС] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3250135/mid-latvii-nikto-ne-mozhet-zapretit-gruziiukraine-i-moldavii-sblizhenie-s-es). – Таллинн, 2015. – 06.07.
***
Чехія – одна з небагатьох країн ЄС, яка досі не ратифікувала Угоду про
асоціацію України та ЄС. Цей документ мають затвердити всі країни ЄС, і
тільки після цього він набуде чинності. Але деякі депутати чеського
парламенту поки блокують розгляд цього питання. Проти ратифікації
виступають комуністи, депутати фракції „Зоря прямої демократії” та деякі
соціал-демократи.
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Украинский вопрос = [Українське питання.] // Radio Praha
(http://www.radio.cz/ru/rubrika/tema/ukrainskij-vopros). – Prague, 2015. – 14.07.
***
НАТО
Президент України Петро Порошенко прогнозує референдум щодо
вступу України до НАТО після проведення необхідних реформ. Про це він
сказав на спільній прес-конференції з президентом Литви Далею Грібаускайте.
При цьому він зазначив, що вимоги до реформування держави для
відповідності критеріям ЄС багато в чому відповідають вимогам, які повинна
буде виконати країна для вступу в НАТО.
Colás, Xavier Ucrania estará lista para entrar en la UE y en la OTAN en seis
años, dice Poroshenko = [Україна буде готова вступити в ЄС і НАТО за
шість років, зазначає Порошенко] / X. Colás // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/03/559653ca46163fca298b4580.htm
l). – Madrid, 2015. – 02.07.
***
З 20 по 31 липня на Яворівському полігоні у Львівській області пройдуть
багатонаціональні військові навчання. Про це заявив заступник міністра
оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. У навчаннях
будуть задіяні близько 1600 військовослужбовців: 800 – від української сторони
і ще стільки ж від інших семи країн – США, Великобританії, Польщі, Румунії,
Болгарії, Грузії та Литви. Долгов також відзначив, що основною метою
планованих навчань стане нарощування взаємодії між українськими та
зарубіжними збройними силами. Наприкінці минулого року Україна
відмовилася від свого позаблокового статусу і взяла курс на вступ до НАТО. В
даний час перспективи членства країни в альянсі є вельми туманними, однак
українська влада намагається зміцнити двосторонню співпрацю. Тільки в
поточному році заплановано понад 200 заходів за спільної участі України та
НАТО.
В конце июля на западе Украины пройдут многонациональные
военные учения = [Наприкінці липня на заході України пройдуть
багатонаціональні
військові
навчання]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0710/c31519-8918348.html). – Пекин,
2015. – 10.07.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Поряд з традиційними записками „Про здоров’я” та „Про упокій” в
російських столичних храмах з’явився новий вид поминань – „Про порятунок
на Україні” (за здоров’я людей, що знаходяться в зоні збройного конфлікту, про
порятунок „гнаних по вірі своїй” і т.п.). Про це розповів заступник голови
Синодального відділу по взаємодії Церкви і суспільства Російської
православної церкви священик Роман Богдасаров. За його словами, благання
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про порятунок парафіяни залишають не тільки за тих, хто проживає в ДНР і
ЛНР, а й за громадян Західної України.
Аветисян, Оксана Столичные храмы начали принимать записки „О
спасении
на
Украине”
/
О. Аветисян
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/588373). – М., 2015. – 02.07.
***
Раніше російські експерти намагалися без особливої необхідності не
згадувати, наскільки залежна Росія від України в області виробництва
стратегічних ракет. Оскільки проста констатація факту, що „ядерний щит
держави” кувався в цехах заводів сусідньої держави, може навести на
ненайприємніші висновки, пише автор статті. Проте це дійсно так. До самого
недавнього часу практично всі міжконтинентальні балістичні ракети, які стоять
на бойовому чергуванні в Росії (за невеликим винятком), вироблялися на
українських підприємствах і обслуговувалися українськими фахівцями. Мова
йде про дніпропетровські КБ „Південне” і завод „Південмаш”. Військові
аналітики запевняють, що альтернативи ракеті українського виробництва
„Сатана” поки не існує. У цих умовах малоприємною новиною стала озвучена
нинішньої весни відмова України від „авторського та технічного супроводу
проекту”.
Гладыш, Юрий „Сатана” там правил бал = [„Сатана” там правив
бал]
/
Ю. Гладыш
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/07/02/1414711.html). – С.Пб., 2015. – 02.07.
***
Уповноважена з прав людини в РФ Елла Памфілова звернулася до колеги
з України з проханням розслідувати обставини видворення з Києва російської
журналістки Олександри Черепніної. Журналістка „Першого каналу” Черепніна
була звинувачена Службою безпеки України у фальсифікації одного зі своїх
сюжетів.
Петин, Владимир Памфилова встала на защиту журналистки из РФ,
депортированной из Киева / В. Петин // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/07/02/cherepnina-site-anons.html). – М., 2015. – 06.07.
***
Російські слідчі висунули нове звинувачення проти української льотчиці
Савченко, яку тепер звинувачують не у співучасті, а у вбивстві двох російських
журналістів. Після року розслідування та збору доказів, слідчий комітет заявив,
що справу можна передати до суду. Повний список звинувачень включає
вбивство двох або більше осіб, співучасть у вбивстві з мотивів ненависті до
соціальної групи за попередньою змовою і незаконне проникнення на російську
територію.
Oliphant, Roland Ukrainian helicopter pilot charged with murder as Moscow
trial approaches : Nadia Savchenko, 34, a Ukrainian army helicopter pilot who has
spent nearly a year in Russian jails, now stands accused of the murder of two
Russian journalists = [Московський суд звинуватив у вбивстві українського
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пілота. Надія Савченко, український пілот вертольота, яка провела майже
рік у російських в’язницях, зараз звинувачується у вбивстві двох
журналістів
]
/
R. Oliphant
//
The
Telegraph
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/11724611/Ukrainianhelicopter-pilot-charged-with-murder-as-Moscow-trial-approaches.html). –
London, 2015. – 07.07.
***
Мінкультури Росії не видавало прокатне посвідчення фільму „Варя” про
ситуацію в Україні через те, що в ньому міститься ненормативна лексика та
позитивне ставлення до організації „Правий сектор”.
Кормунин, Олег Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение
фильму „Варя” / О. Кормунин // Известия (http://izvestia.ru/news/588593). –
М., 2015. – 08.07.
***
Слідом за газом Росія погодилася не отримувати від України оплати за
постачання електроенергії на Донбас. За неофіційною інформацією, це рішення
прийнято під загрозою відключення електроенергії для Криму. Мова йде про
0,8-2,12 млрд. руб. на місяць, які „Укрінтеренерго” платило „Інтер РАО”, але з
квітня відмовилося визнавати ці перетоки. В результаті виник конфлікт, який
тепер розв’язався, але хто платить за Донбас, офіційно невідомо.
Фомичева, Анастасия Донбасс не в счет / А. Фомичева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2763561). – М., 2015. – 08.07. –
№ 119.
***
Яка з версій подій в закарпатському місті Мукачево правдоподібніше і
що може статися після можливого розгрому владою „Правого сектора”,
розповів в інтерв’ю журналісту „Росбалта” український політолог Андрій
Окара. Це не „Правий сектор” проти держави, це, умовно кажучи, один феодал
проти іншого, стверджує Окара. Насправді, те, що там сталося, – не дуже
серйозна проблема. Небезпека цієї ситуації в тому, що вона може мати
кумулятивний ефект, який може підірвати ситуацію в країні. Тому тема
Мукачевого так розкручується Кремлем. Всі ці страшні українські націоналісти
існують не в Україні, а в російському телевізорі, і тому вони нікуди з нього не
подінуться. Для російських ЗМІ Україна сама по собі є антиросійським
проектом, тому там в будь-якому випадку постійно треба буде когось
демонізувати. Для цього періодично треба створювати осередки керованого
хаосу і знаходити кандидатів на роль абсолютного зла. Так що можна не
сумніватися – кандидати на роль „українських фашистів” в російських ЗМІ
знайдуться, підсумовує політолог.
„Кандидаты на роль „украинских фашистов” найдутся” =
[„Кандидати на роль „українських фашистів” знайдуться”] / Беседовал
Александр
Желенин
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/07/13/1418394.html). – С.Пб., 2015. – 13.07.
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МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В результаті візиту українського прем’єр-міністра до Канади була
підписана угода про вільну торгівлю між двома країнами. Нагадаємо, що уряд
Харпера вже надав Україні 400 млн. дол. низьковідсоткової позики, також
Канада надала українській армії нелетальну зброю для допомоги у боротьбі з
повстанцями, найближчим часом направить до України 200 своїх солдатів для
навчання українських військовослужбовців.
Chase, Steven Canada inks free-trade deal with Ukrainian government =
[Канада підписала угоду про вільну торгівлю з урядом України] / S. Chase //
The Globe and Mail (http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadaukraine-agree-to-free-trade-deal/article25486492/). – Toronto, 2015. – 13.07.
РЕФОРМИ
Президент України Петро Порошенко заявив, що надіслав до парламенту
проект поправок до конституції, які „наближують владу до звичайної людини”.
Глава держави твердо заявив, що зміни не передбачають особливого статусу
для Донбасу, за який клопоче Росія та проросійські сепаратисти, які
контролюють регіон. Він також висловив переконання, що реформа сприятиме
зміцненню єдності України і стане „вакциною проти федералізації”.
Bartkiewicz, Artur Poroszenko zapowiada zmiany jak w Polsce =
[Порошенко обіцяє зміни як у Польщі] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1212765-Poroszenko-zapowiada-zmiany-jak-wPolsce.html). – Warsaw, 2015. – 01.07.
***
За словами Рійгікогу Хелір-Валдор Сеедер, незважаючи на окупацію
Криму і військову діяльність на сході країни, час і обставини вимагають
проведення в Україні цілеспрямованих і ефективних реформ. В Юрмалі
відбулася зустріч віце-спікера Рійгікогу Хелір-Валдор Сеедер з віце-спікером
Верховної Ради України Оксаною Сироїд. У ході зустрічі сторони обговорили
політичну і військову ситуацію на сході України і проведення в державі
реформи.
Сеэдер: несмотря на оккупацию Крыма, время требует от Украины
эффективных реформ = [Сеедер: незважаючи на окупацію Криму, час
вимагає від України ефективних реформ] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3252507/sejeder-nesmotrja-na-okkupaciju-kryma-vremjatrebuet-ot-ukrainy-jeffektivnyh-reform). – Таллинн, 2015. – 07.07.
***
На зустрічі з американськими посадовцями прем’єр-міністр України
запевнив їх, що реформи, що мають підтримку уряду та президента, в Україні
тривають, незважаючи на зволікання у законодавчому їх обґрунтуванні зі
сторони парламенту. Таке зволікання прем’єр пояснив присутністю в
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законодавчому органі, як і в парламентах будь-яких інших держав, популістів,
які замість оздоровлення економіки та виходу її з кризи хочуть отримати
якомога більше балів від громадян.
Lederman, Josh Ukraine PM says reforms continue despite ’lunatic’
lawmakers = [Український прем’єр-міністр заявив, що реформи тривають,
незважаючи на „божевільних” законодавців] / J. Lederman // The Washington
Post (http://www.washingtonpost.com/politics/ukraine-pm-says-reforms-continuedespite-lunatic-lawmakers/2015/07/13/ad64939e-29b0-11e5-960f22c4ba982ed4_story.html). – Washington, 2015. – 13.07.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що сім
законопроектів, які парламент України повинен розглянути наступного тижня,
завадять важливим реформам в галузі пенсійного забезпечення і тарифів на
електроенергію, схваленим українськими законодавцями в цьому році. Фонд
також окремо засудив прийнятий в цьому місяці парламентом закон, який
дозволяє українцям виплачувати борги в іноземній валюті за більш вигідним
курсом. Деякі експерти вважають, що така міра може обрушити банківську
систему країни. Президент Петро Порошенко дав зрозуміти, що він накладе на
цей закон вето.
Mills, Laura IMF Warns Proposed Legislation in Ukraine Threatens
Reforms : Fund says seven bills up for review could undermine success of $40
billion bailout package = [МВФ: Українські законопроекти загрожують
реформам. 7 нових законодавчих ініціатив можуть перешкодити Україні
отримати від фонду рятувальний пакет обсягом в 40 мільярдів доларів] /
L. Mills // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/imf-warnsproposed-legislation-in-ukraine-threatens-reforms-1436723753). – New York,
2015. – 14.07.
ЕКОНОМІКА
Ніхто не знає, чим обернеться нескінченний конфлікт між Афінами і
європейськими лідерами, які контролюють їх витрати. Але в Києві, іншій
європейській столиці, затиснутій в лещатах боргових переговорів, ясно одне:
український уряд не хоче закінчити як Греція – багаторічними сперечаннями з
кредиторами. У світлі цього, за підтримки МВФ, українці наполегливо
намагаються змусити іноземних інвесторів – зокрема, гігантський
інвестиційний фонд Franklin Templeton – піти на значні збитки в первісній угоді
про фінансову допомогу. На початку переговорів, які стартували у Вашингтоні,
фонди на чолі з Franklin Templeton не пішли на угоду зі списання частини
українського боргу, наполягаючи натомість на продовження періоду оплати до
2019 року. За даними аналізу кредиторів, економіка України оговтається досить
швидко для того, щоб зробити виплати із золотовалютних запасів. Уряд
вимагає негайного зменшення основної суми боргу на 40%. Якщо власники
облігацій не поступляться, то, за словами українських офіційних осіб,
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початкова допомога, можливо, не матиме дії і Україна може знову і знову
опинятися за столом переговорів з кредиторами, повторюючи грецький шлях.
Kramer, Andrew E. Mindful of Greece, Ukraine Is in a Rush to Line Up Debt
Relief = [Беручи до уваги Грецію, Україна поспішає узгодити питання про
скорочення
боргу]
/
A. E. Kramer
//
The
New
York
Times
(http://www.nytimes.com/2015/07/04/business/mindful-of-greece-ukraine-is-in-arush-to-line-up-debt-relief.html?_r=1). – New York, 2015. – 03.07.
***
На додаток до всіх своїх численних проблем Україна вступила у
вирішальну суперечку з кредиторами. Інвестори, які володіють
високоприбутковими облігаціями, багато з яких були куплені з великим
дисконтом в минулому році після анексії Криму Росією, вимагають виплат у
повному обсязі. Уряд України, зі свого боку, стверджує, що фінансові труднощі
країни, зокрема, вплив військового конфлікту на економіку і падіння курсу
гривні, зробили її борговий тягар непосильним.
Berglöf, Erik Why Ukraine Deserves a Haircut = [Чому Україна заслуговує
скорочення боргу.] / E. Berglöf // Project Synndicate (http://www.projectsyndicate.org/commentary/why-ukraine-needs-debt-relief-by-erik-berglof-201507). – New York, 2015. – 07.07.
ПРИВАТИЗАЦІЯ
Володимир Полуцкій, який пропрацював 50 років у радгоспі в
Шовковому, розповідає, що раніше він робив шовк для армійських парашутів, а
тепер ледве заробляє на життя рубкою лісу і вирощуванням пшениці. Зараз
український уряд намагається продати цю шовковичну ферму і сотні інших
державних підприємств у надії, що під управлінням приватних осіб і за рахунок
їх інвестицій здебільшого нерентабельні компанії оживуть і почнуть приносити
дохід у бюджет країни, – пише автор статті. Ця ініціатива – основоположна для
прозахідного уряду України, який прагне відновити уражену розрухою
економіку країни, яка, за прогнозами, скоротиться на 9,5% в поточному році.
Mills, Laura Ukraine Looks to Privatization to Counter Budget Woes :
Government searches for buyers for moribund state enterprises, such as an old silk
farm in Shovkove = [Украина стремится спастись от бюджетных невзгод с
помощью приватизации. Держава шукає покупців для вмираючих
державних підприємств, таких як стара шовкова ферма в Шовковому] /
L. Mills // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/ukraine-looks-toprivatization-to-counter-budget-woes-1435680642). – New York, 2015. – 01.07.
***
Прем’єр-міністр України закликає канадських інвесторів взяти участь у
приватизації українських державних активів, що, на думку української влади,
виступає способом послаблення влади олігархів, яких звинувачують у
поширенні корупції всередині держави. Україна готується до приватизації
великих державних підприємств, у тому числі й у сфері електроенергетики та
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хімічного виробництва. Арсеній Яценюк наголосив, що українська влада
вважає за ліпше, якщо державні підприємства будуть купувати західні
інвестори, які налагодять корпоративне управління та будуть застосовувати
цивілізовані бізнес-методи керування підприємствами, а не місцеві олігархи, які
мають на меті лише власне збагачення будь-якими методами.
Chase, Steven Ukraine PM calls on Canadian investors to help displace
oligarchs = [Прем’єр-міністр України закликає канадських інвесторів
змістити
олігархів]
/
S. Chase
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/politics/canadian-investment-will-reducecorruption-in-ukraine-pm-says/article25505038/). – Toronto, 2015. – 14.07.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
За січень-травень поточного року обсяг торгівлі сільськогосподарською
продукцією між Україною і Китаєм склав 644,8 млн. доларів. Такі дані, як
повідомляє офіційний веб-портал українського уряду, оприлюднив міністр
аграрної політики і продовольства Олексій Павленко. На його думку,
нарощування взаємодії двох країн у сільськогосподарській галузі є свідченням
благополучного розвитку україно-китайських зв’язків. Крім цього, Павленко
повідомив, що, ймовірно, 3-6 серпня українська делегація відвідає КНР для
участі в п’ятому засіданні Підкомісії з питань співробітництва в сфері
сільського господарства. За пропозицією української сторони, в рамках цього
засідання може також відбутися зустріч представників ділових кіл двох країн.
За пять месяцев 2015 года объем торговли агропродукцией между
Украиной и КНР составил 644,8 млн. долларов = [За п’ять місяців 2015 року
обсяг торгівлі агропродукцією між Україною та КНР склав 644,8
млн. доларів]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0710/c31519-8918370.html). –
Пекин,
2015. – 10.07.
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Росії та Україні не вдалося напередодні домовитися про умови, на яких
Київ купуватиме блакитне паливо. Тому закономірним підсумком стало
припинення поставок газу в Україну з ранку 1 липня 2015. У який бік ця
ситуація розвиватиметься далі – поки неясно. Європа без російського газу ні за
яких умов не залишиться – потрібний обсяг транзиту буде повністю
забезпечений. У той же час бажання Києва купувати газ за цінами нижче
ринкових, на думку глави російського міненерго Олександра Новака, є
необгрунтованим, оскільки надання знижки має відповідати інтересам самої
Росії.
Фомченков, Тарас Не в скидке дело / Т. Фомченков // Российская
газета (http://www.rg.ru/2015/07/02/gaz.html). – М., 2015. – 02.07.
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***
Київ назвав умови транзиту російського газу до Європи. „Минулого року
ми підписали тристоронню угоду на рівні Україна – ЄС – РФ про гарантії
постачання і транзиту газу, додаток до контракту. Цього року ми наполягаємо
на такій же схемі ”, – заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Украина назвала условия транзита российского газа в Европу =
[Україна назвала умови транзиту російського газу до Європи] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3253309/ukraina-nazvala-uslovija-tranzita-rossijskogogaza-v-evropu). – Таллинн, 2015. – 07.07.
***
Україна збирається до 1 грудня на 40% збільшити потужність реверсного
газопроводу із Словаччини. Це дозволить країні взимку не нарощувати різко
закупівлі у „Газпрому”, навіть якщо протягом літа її газові сховища не будуть
заповнені до планового рівня в 19 млрд. кубометрів.
Барсуков, Юрий Украина жмет на реверс / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2763548). – М., 2015. – 08.07. –
№ 119.
ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Пожежа на території лісового комплексу „Чорнобильська пуща” призвела
до підвищення радіаційного фону в зоні відчуження. У пробі повітря у
відселеному селищі Поліське було зафіксовано підвищений вміст
радіоактивного елемента цезію-137. Про це зазначила державна інспекція з
ядерного регулювання України.
Саможнев, Александр В Чернобыле из-за пожара повысился уровень
радиации
/
А. Саможнев
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/07/01/chernobyl-site.html). – М., 2015. – 02.07.
***
40 дітей з України та Білорусі, які живуть поблизу місця аварії
Чорнобильської АЕС проходять літнє відновлення здоров’я на Майорці у
приймаючих сім’ях. Перебування далеко від території, що постраждала від
ядерної катастрофи, зміцнює їх імунну систему. Науковці вважають, що
знадобиться 24 мільйони років до повного відновлення, коли повністю буде
усунено існуючий вплив стронцію та плутонію. Але вчені впевнені, що
перебування принаймні 30 днів на рік за межами цього середовища сприяє
очищенню організму від ізотопів.
Amorós, Mayte Hijos de Chernóbil = [Діти Чорнобиля] / M. Amorós // El
Mundo
(http://www.elmundo.es/baleares/2015/07/03/55966812e2704ef75b8b457d.html). –
Madrid, 2015. – 08.07.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Мукачево тримає в напрузі всю Україну. По місту їздять позашляховики з
озброєними людьми, які називають себе представниками Правого Сектору. Там
такий випадок відбувається вже не вперше: приблизно 10 років назад були
схожі зіткнення. Саме тому Мукачево називають „українським Палермо”.
Goncharenko, Roman Palermo in der Ukraine : In der ukrainischen Stadt
Mukatschewe spielen sich Gewaltszenen wie in einem Mafia-Film ab. Im
Mittelpunkt: die rechtsextreme Organisation „Rechter Sektor”. Für Präsident
Poroschenko ist es ein Dilemma = [Палермо в Україні. В українському місті
Мукачево відбуваються події, схожі на фільм про мафію. В центрі
конфлікту воєнізована організація Правий Сектор. Перед президентом
Порошенко постала дилема] / R. Goncharenko // Deutsche Welle
(http://www.dw.com/de/palermo-in-der-ukraine/a-18581925). – Bonn, 2015. –
13.07.
***
Генерал американської армії заявив, що США планує провести додаткові
навчання українських солдат. Нагадаємо, що більше трьохсот американських
солдат наразі розміщені на території України з метою навчання представників
Нацгвардії. Навчальні дії в основному сфокусовані на застосуванні бойових
рятувальних методів та радіоелектронній боротьбі.
Klimas, Jacqueline U.S. considering additional training of Ukrainian forces
= [США розглядають можливість додаткового тренування українських
військових]
/
J. Klimas
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/13/us-considers-additionaltraining-ukrainian-forces/). – Washington, 2015. – 13.07.
***
Жодна політична сила в Україні не буде мати власні збройні війська, і
незаконні групи повинні бути роззброєні, – сказав Президент Петро Порошенко
на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Глава держави скликав РНБО
у відповідь на стрілянину, яка сталася в Мукачеві Закарпатської області.
Mikulska, Michalina Poroszenko: Trzeba rozbroić nielegalne ugrupowania =
[Порошенко: Треба роззброїти нелегальні угруповання] / M. Mikulska //
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1215320-Poroszenko--Trzeba-rozbroicnielegalne-ugrupowania.html). – Warsaw, 2015. – 13.07.
***
Силові структури України заблокували бази „Правого сектору” на заході
країни. Радикали заявили, що вже почали встановлювати блокпости на дорогах,
щоб не дати силовикам посилити свої позиції в Закарпатті. У разі необхідності
„Правий сектор” може направити всі свої запасні батальйони в будь-яку точку
країни, у тому числі під будівлі адміністрації президента і МВС у Києві, цитує
заяву прес-секретаря „Правого сектора” Артема Скоропадського „Інтерфакс”.
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В „Правом секторе” пригрозили направить свои батальоны в Киев =
[В „Правом секторі” пригрозили направити свої батальйони в Київ] // День
за днем (http://rus.postimees.ee/3258409/v-pravom-sektore-prigrozili-napravitsvoi-batalony-v-kiev). – Таллинн, 2015. – 13.07.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Під час рейду до домівок двох високопоставлених чиновників
українського правосуддя були знайдені діаманти, автомат Калашникова та 400
000 тисяч доларів готівкою. СБУ опублікувала фотографії рейдів. Два
чиновника – заступник начальника слідчого відділу Генеральної прокуратури
та заступник прокурора Київської області – були звинувачені у вимаганні
хабара.
Hoyle, Ben Diamonds found in raid on Ukraine justice chiefs = [Під час
рейду до головнокомандуючих українських судів були знайдені діаманти] /
B. Hoyle
//
The
Times
(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4489443.ece). – London,
2015. – 07.07.
***
Тодор Паневські, голова блоку самооборони від батальйону Айдар в
Одесі повідомив, що їм вдалось спіймати декількох сепаратистів. За його
словами, з сепаратизмом повинна боротись Служба безпеки, але вона повністю
корумпована, тому за справу взялись добровольці. По вихідних для волонтерів
проводять тренування зі зброєю.
„Wichtig, auf jeden Millimeter der Ukraine zu achten” : In der Hafenstadt
Odessa bilden sich Selbstverteidigungseinheiten, die gegen Separatisten
vorgehen. An den Wochenenden üben die Mitglieder schießen. Andersgesinnte
werden sogar „festgenommen” = [„Важливо звернути увагу на кожен
міліметр України”. У портовому місті Одесі, загони самооборони
намагаються придушити прояви сепаратизму. Інакомислячих іноді навіть
„заарештовують”]
//
Die
Welt
(http://www.welt.de/politik/ausland/article143900338/Wichtig-auf-jedenMillimeter-der-Ukraine-zu-achten.html). – Berlin, 2015. – 13.07.
***
У Верховній Раді України буде створена тимчасова слідча комісія для
вивчення обставин збройного конфлікту між співробітниками правоохоронних
органів і бійців добровольчого корпусу „Правий сектор”. Про це заявив спікер
ВР Володимир Гройсман.
Украинский парламент создаст следственную комиссию для изучения
обстоятельств вооруженного конфликта в Мукачево = [Український
парламент створить слідчу комісію для вивчення обставин збройного
конфлікту
в
Мукачево]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0714/c31519-8919887.html).
–
Пекин,
2015. – 14.07.
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РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Служба безпеки України депортувала з країни журналістку російського
„Первого канала” Олександру Черепніну за антиукраїнську діяльність. При
цьому в українській спецслужбі зазначили, що підставою для видворення
журналістки з країни стала її „антиукраїнська деструктивна діяльність”. „Вона
була помічена в тому, що намагалася зняти підставний ролик, який буде
дискредитувати українську владу”, – зазначили в СБУ.
Una periodista de la televisión pública rusa es expulsada de Ucrania =
[Журналістку російського громадського телебачення вигнали з України] // El
Mundo
(http://www.elmundo.es/television/2015/07/02/55952873e2704e5b7b8b457f.html). –
Madrid, 2015. – 02.07.
***
На вулиці Києва вийшла нова патрульна служба Національної поліції
України.
Лихоманов, Петр Жезлы сложили на полку / П. Лихоманов //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/07/06/forma.html). – М., 2015. –
06.07.
***
МВС України оголосило командира добровольчого батальйону „Правий
сектор” Романа Стійку організатором перестрілки в місті Мукачеве
Закарпатської області. Про це повідомляється на сайті міністерства, пише
„Лента”.
МВД Украины назвало организатора перестрелки в Мукачево = [МВС
України назвало організатора перестрілки в Мукачеві] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3259751/mvd-ukrainy-nazvalo-organizatora-perestrelki-vmukachevo). – Таллинн, 2015. – 13.07.
СПОРТ
Півзахисник дніпропетровського ФК „Дніпра” та збірної України Євген
Коноплянка оформив перехід в „Севілью”. Сторони довго обговорювали умови
контракту, деталі якого наразі не розголошують. 3 липня гравець повинен
пройти медобстеження у розташуванні „Севільї” та підписати контракт.
Трансферна сага Євгена Коноплянки тривала понад півроку. Відмовивши
взимку італійській „Ромі”, український футболіст, за численними
повідомленнями у ЗМІ, розглядав також варіанти з англійського „Сток Сіті”,
„Тотенхема”, іспанського „Атлетіко Мадрид”, а також йшлося про
продовження контракту з „Дніпром”.
Ander Arrasate, Jon Talento ucraniano para el Sevilla = [Український
талант
для
Севільї]
/
J. Ander
Arrasate
//
El
Mundo
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(http://www.elmundo.es/deportes/2015/07/03/55967d3346163fe1298b4588.html). –
Madrid, 2015. – 02.07.
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
В Харкові на північному сході України було скоєно збройний напад на
інкасаторів однієї з поштових компаній. Жертвами інциденту стали три
людини. За попередніми даними, злочинець, якому, зі слів очевидців, 40-45
років, діяв сам. В ході пограбування ним було викрадено близько 2,3 млн.
гривень (приблизно 105 тис. доларів США). ГУМВС України в Харківській
області вже підтвердило інформацію про загибель трьох інкасаторів.
Жертвами нападения на почтовое отделение в Харькове стали три
человека = [Жертвами нападу на поштове відділення в Харкові стали троє
людей] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0711/c315198919040.html). – Пекин, 2015. – 11.07.
ІНФОРМАЦІЯ
Росія отримала чернетку звіту про причини катастрофи малайзійського
Boeing 17 липня 2014 на Донбасі, в результаті якого загинули 298 осіб,
підготовлений Радою з безпеки Нідерландів спільно з Міжнародною
організацією цивільної авіації. Після вивчення документа у Росавіації виник
цілий ряд суттєвих зауважень до тексту доповіді. Про це заявив заступник
голови відомства Олег Сторчевой.
Россия раскритиковала черновик отчета о крушении Boeing на
Донбассе, полученный из Нидерландов = [Росія розкритикувала чернетку
звіту про катастрофу Boeing на Донбасі, отриманий з Нідерландів] // День
за днем (http://rus.postimees.ee/3247701/rossija-raskritikovala-chernovik-otchetao-krushenii-boeing-na-donbasse-poluchennyj-iz-niderlandov). – Таллинн, 2015. –
02.07.
***
Солдати німецької армії візьмуть участь у двох військових навчаннях на
Україні, передає DW з посиланням на повідомлення агентства dpa. У
сухопутних навчаннях буде задіяно на третину більше військовослужбовців,
ніж роком раніше, повідомляє Newsru.com.
Немецкие военнослужащие будут участвовать в учениях на
территории Украины = [Німецькі військовослужбовці братимуть участь у
навчаннях
на
території
України]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3249897/nemeckie-voennosluzhawie-budut-uchastvovat-vuchenijah-na-territorii-ukrainy). – Таллинн, 2015. – 06.07.
***
На пленарному засіданні ПА ОБСЄ в Гельсінкі керівник естонської
делегації Нутт заявив, що необхідно вивести з України російські війська,
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припинити насильство щодо цивільного населення і дотримуватися
суверенітету держави і недоторканості державних кордонів.
Нутт: недоверие между Россией и странами Запада растет =
[Нутт: недовіра між Росією і країнами Заходу зростає ] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3255055/nutt-nedoverie-mezhdu-rossiej-i-stranami-zapadarastet). – Таллинн, 2015. – 09.07.
***
Глава кабінету міністрів Угорщини Янош Лазар заявив про те, що в Києві
працюють угорські шпигуни. Звітуючи у парламенті про підсумки реорганізації
політичної розвідки країни, Інформаційного бюро, Лазар наголосив, що
ситуація у сфері безпеки в Східній Європі кардинальним чином змінилася за
минулий рік. Як приклад чиновник навів українську кризу: за його словами,
Угорщина межує з країною, яка перебуває в стані збройного конфлікту, і
угорська агентура в Києві робить все від неї залежне, щоб відстояти інтереси
Будапешта. Аналогічним чином діють і спецслужби інших країн регіону.
Венгрия признала наличие шпионов в Киеве = [Угорщина визнала
наявність
шпигунів
у
Києві]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3260851/vengrija-priznala-nalichie-shpionov-v-kieve). –
Таллинн, 2015. – 14.07.
ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Група хакерів „Кіберберкут” оприлюднила витяги з доповіді військового
прокурора Південного регіону України Павла Богуцького про злочини
добровольчих об’єднань, таких як „Торнадо”, „Айдар” та інші, а також
регулярних частин ЗСУ та співробітників СБУ.
„Киберберкут”: ВСУ и „добровольцы” вышли из-под контроля Киева //
Известия (http://izvestia.ru/news/588395). – М., 2015. – 02.07.
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Міністерство юстиції РФ приступило до створення реєстру іноземних та
міжнародних неурядових організацій, діяльність яких небажана на території
Російської Федерації. Як стало відомо, Верхня палата запропонує включити в
стоп-лист 12 НКО, в числі яких опинилися Світовий конгрес українців,
Українська всесвітня координаційна рада, Кримська польова місія з прав
людини та інші.
Башлыкова, Наталия Минюст создаст реестр НКО, нежелательных
в России / Н. Башлыкова // Известия (http://izvestia.ru/news/588547). – М.,
2015. – 08.07.
***
Громадська палата РФ та інші правозахисні організації зібрали матеріали
17 тис. позовів до держави Україна і мають намір подати їх до Європейського
суду з прав людини. У кожному позові розповідається про порушення прав
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однієї людини або однієї сім’ї в ході військових дій на сході України. Якщо
міжнародний суд задовольнить всі позови про порушення прав людей в
результаті військових дій в Україні, остання повинна буде виплатити близько 5
млрд. євро.
Башаров, Светлана Общественная палата собрала 17 тыс. исков
украинцев для подачи в ЕСПЧ / С. Башаров, Е. Чернышова // Известия
(http://izvestia.ru/news/588629). – М., 2015. – 12.07.
КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Голова Ради Федерації РФ В. Матвієнко направила листа спікерові сенату
Польщі Богдану Борусевичу, в якому висловила жаль і незгоду зі спробами
Варшави виправдати процес героїзації Організації українських націоналістів і
Української повстанської армії, який відбувається в Україні.
Валентина Матвиенко выразила несогласие с героизацией УПА в
Польше // Известия(http://izvestia.ru/news/588696). – М., 2015. – 12.07.
***
Політолог Олексій Попов, розмірковуючи про проект конституційної
реформи в Україні і його очікуване схвалення в Європі, констатує, що з того,
що в конфіденційних розмовах з українськими колегами європейські дипломати
і політики можуть робити зауваження Києву по частині виконання Мінських
угод, аж ніяк не випливає, ніби їхні зауваження стануть такими ж публічними,
якими були за часів засудження Януковича та ув’язнення Юлії Тимошенко.
Попов, Алексей Ни слова о Донбассе / А. Попов // Известия
(http://izvestia.ru/news/588690). – М., 2015. – 12.07.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Аккаунт письменника Едуарда Багірова на Facebook був заблокований
адміністрацією соцмережі. Причиною стали висловлювання Багірова про те, що
головна відмінність між українцями і росіянами полягає в тому, що в Росії
генерал Власов вважається зрадником, в той час як лідери Організації
українських націоналістів Степан Бандера і Роман Шухевич в Україні –
„національні герої”.
Бородина, Татьяна Эдуард Багиров и Сергей Минаев покидают
Facebook
/
Т. Бородина
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/588523#ixzz3fBewGUYB). – М., 2015. – 06.07.
НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
„Влада Києва де-факто вийшла з Мінського мирного процесу”, – таку
заяву зробив глава Донецької народної республіки Олександр Захарченко,
коментуючи висловлювання президента України Петра Порошенка про те, що
особливого статусу для Донбасу в новій редакції української конституції не
передбачено.
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Лихоманов, Петр Захарченко: Киев де-факто вышел из Минских
соглашений
/
П. Лихоманов
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/07/02/zaharchenko-site.html). – М., 2015. – 02.07.
***
Олександр Ходаковський, секретар Ради національної безпеки і оборони
ДНР і командир бригади „Восток” в інтерв’ю А. Чаленко сказав: „Мені
абсолютно очевидно, що якщо ми потрапимо до складу України, скоріше
всього, на цій території мене вже не буде. Тому що варіант з входженням до
складу України, з автономізацією ДНР і підпорядкуванням наших місцевих
органів влади центральним київським структурам, які ми зараз створюємо, для
мене рівносильне самогубству. Це для того, щоб ви розуміли, що Україна – це
не моя жадана мрія. Швидше за все, мені доведеться просто покинути межі
території”.
Чаленко, Александр Ходаковский как реальный человек / А. Чаленко //
Известия (http://izvestia.ru/news/588449#ixzz3fBbQKJPU). – М., 2015. – 06.07.
***
Глава так званої „Луганської народної республіки” Ігор Плотницкий
оприлюднив дату проведення місцевих виборів – 1 листопада 2015 року. За
його словами, це рішення було прийнято у зв’язку з тим, що офіційний Київ
лише „імітує виконання Мінських угод”, а насправді „не збирається
дотримуватися взятих на себе зобов’язань”. Президент України Петро
Порошенко оприлюднив проект змін до Конституції за частиною
децентралізації, підкресливши, що цей документ не дає особливого статусу
окремим районам Донецької та Луганської областей, а лише допускає
можливість надання їм права на самоврядування відповідно до спеціального
закону. На наступний день після виступу Порошенко глава так званої „ДНР”
Олександр Захарченко призначив місцеві вибори на 18 жовтня.
Обнародована дата проведения местных выборов в „ЛНР” =
[Оприлюднена дата проведення місцевих виборів в „ЛНР”] // Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn//n/2015/0707/c31519-8916514.html). –
Пекин, 2015. – 07.07.
КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Бойовий дух військовослужбовців української армії під час спеціальної
операції на південному сході республіки стрімко падає, вважає автор статті.
Законодавці заборонили солдатам користуватися мобільними телефонами, щоб
вони не розповідали родичами про становище на місцях. Більшістю голосів
Верховна Рада прийняла законопроект, згідно з яким рішення про використання
зв’язку в зоні конфлікту буде приймати виключно командир військової
частини.
Саможнев, Александр На Украине военнослужащим запретили
звонить родным из зоны конфликта / А. Саможнев // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/07/01/zona-site-anons.html). – М., 2015. – 02.07.
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***
На думку автора публікації, американські законодавці вказують
українському прем’єру Яценюку, кого „звільнити”, а кого „поки залишити” у
складі Кабінету Міністрів. Підставою стали сенсаційні матеріали, оприлюднені
колишнім міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою, згідно
яких громадськості стала доступною секретна переписка Яценюка з
американським сенатором Річардом Джей Дурбін.
Макарычев, Максим Украинский кабмин формировали по советам
США / М. Макарычев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/07/05/kadrysite.html). – М., 2015. – 06.07.
***
На думку автора статті, українські політики, експерти та й просто
громадяни дуже ображаються, коли події минулого року трактуються як
запланований за кордоном політичний спектакль, і обурюються, коли Україну
називають країною з зовнішнім управлінням. Проте, на думку автора, Україна
робить все, щоб доводити якраз концепцію зовнішнього управління.
Симонов, Константин Украина делает все, чтобы доказывать
концепцию внешнего управления / К. Симонов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2763023). – М., 2015. – 06.07. – № 119.
***
На думку публіциста Єгора Холмогорова, проблеми Греції можна
порівняти з проблемами України, де в Європу „рвуться селяни Галичини, а зі
зброєю в руках відбиваються мільйонери і середній клас Донбасу”.
Холмогоров, Егор Афинская демократия против транснациональной
империи
капитала
/
Е. Холмогоров
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/588498#ixzz3fBPqaqtg). – М., 2015. – 06.07.
***
Колишній віце-прем’єр України і екс-глава Нацбанку Сергій Арбузов
розповів про те, чому багатьом українським підприємствам довелося вчитися
ховати прибуток. Зокрема, він сказав: „Уряд Яценюка проводить курс на
деіндустріалізацію – закриття хімічних, машинобудівних, металургійних
підприємств. Вже зараз видно контури „нової” економіки, яку будують у Києві
під
наглядом
західних
партнерів,
–
економіки
сировинного,
сільськогосподарського придатка, якому банально не потрібні 40 млн.
населення”.
Арбузов, Сергей Всем выйти в тень / С. Арбузов // Известия
(http://izvestia.ru/news/588549). – М., 2015. – 08.07.
***
Минуло лише півтора місяці з дня призначення М. Саакашвілі,
колишнього президента Грузії, одеським губернатором, а одесити, сприйнявши
це рішення як невдалий жарт Порошенка, провели кілька пам’ятних акцій,
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радячи фігуранту гучних кримінальних справ, який відмовився від
грузинського громадянства, негайно виїжджати на батьківщину.
Макарычев, Максим Одесситы „запустили в небо” Саакашвили /
М. Макарычев // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/07/09/saakashvilisite-anons.html). – М., 2015. – 09.07.
***
Кортежі високопоставлених українських політиків стали довшими, а самі
чиновники пересіли на дорогі розкішні автомобілі. Зокрема, Президент України
Петро Порошенко пересувається з кортежем з 4-6 іномарок в залежності від
ситуації: представницький Mercedes, машини ДАІ, легковики та мікроавтобуси
з охоронцями. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк з приходом до влади не
стримав свою обіцянку відмовитися від автомобілів супроводу, непотрібної
охорони, мигалок і перекриття міста.
Ермолаева, Надежда Украинские СМИ обвинили Яценюка в
невыполнении обещаний / Н. Ермолаева // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/07/10/avto-site.html). – М., 2015. – 12.07.
***
Глава Фонду розвитку громадянського суспільства в РФ Костянтин
Костін вважає, що напередодні виборів у Держдуму не слід забувати про
приклад України, де, на його думку, вирішили поміняти суверенітет на ковбасу,
тобто на такий рівень життя, як в ЄС, а в результаті суверенітет фактично
втрачений, рівень життя падає, економіка розвалена.
Башлыкова, Наталья Константин Костин: „Эти выборы не станут
легкой
прогулкой”
/
Н. Башлыкова
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/588480). – М., 2015. – 13.07.
***
Письменник Всеволод Непогодін, висловлюючи думку про нинішню
атмосферу, що панує в Києві, вважає, що саме Олег Бузина є Героєм України з
великої літери, а не ті, хто „склали голови на Інститутській вулиці заради кінця
державності та яких Президент Порошенко нагородив званням „Герой
України”.
Непогодин, Всеволод Город, где убивают поэтов / В. Непогодин //
Известия (http://izvestia.ru/news/588726). – М., 2015. – 13.07.
***
Після протистояння в закарпатському місті Мукачево, яке сколихнуло
всю Україну, влада в Києві намагається врегулювати конфлікт з радикалами з
„Правого сектора” (ПС). Пішовши на поступки ПС, уряд усунув від виконання
обов’язків керівництво Закарпатської митниці, а Генпрокуратура допитала
бізнесмена і депутата Михайла Ланьо – головного фігуранта конфлікту в
Мукачеві. Джерела видання в адміністрації президента України кажуть про
досягнення компромісу між владою і „Правим сектором”. Однак російські
депутати і експерти вважають, що конфлікт Києва з ПС буде тільки наростати.
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Соколовская, Янина „Правый сектор” просят остаться /
Я. Соколовская // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2767681). –
М., 2015. – 15.07. – № 124.
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Володимир Путін доручив Газпрому провести переговори з Україною про
продовження транзитного контракту. Це повністю змінює ситуацію на ринку.
„Коли контракт буде ближче до кінця (діє до 31 грудня 2019), ми
здійснюватимемо з нашими українськими партнерами відповідні обговорення
продовження контракту”, – сказав на прес-конференції голова Газпрому
Олексій Міллер. Він пояснив, що отримав „пряму команду” з цього приводу від
президента Росії. Це в корні протирічить попередній позиції росіян. Протягом
декількох місяців Газпром загрожує клієнтам в ЄС, що з 2020 року більше не
буде поставляти газ через Україну. І якщо ЄС не збудує пунктів прийняття
газопроводів на турецько-грецькому кордоні, російський газ „буде йти на інші
ринки.” Тепер Міллер підкреслює, що компанія не підпише новий контракт
транзиту „на дискомфортних для себе умовах”. Мова йде, головним чином, про
ціну транзиту. В даний час вона становить $ 2,7 за 1000 м3. Київ хоче
збільшити до $5, як Газпром платить на інших напрямках передачі.
Trusewicz, Iwona Gazprom musi rozmawiać o tranzycie = [Газпром мусить
говорити
про
транзит]
/
I. Trusewicz
//
Rzeczpospolita
(http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1211686-Gazprom-musi-rozmawiac-otranzycie.html). – Warsaw, 2015. – 27.06.
***
Росія і Україна „як і раніше далекі один від одного” по угоді забезпечення
стабільних поставок природного газу в Україну і Європейський союз протягом
зими, заявив енергетичні керівники ЄС. Заява від віце-президента
енергетичного союзу ЄС прозвучала після того, як міністри енергетики обох
сторін зустрілися у Відні, разом з першими особами своїх газових компаній
Газпрому і Нафтогазу. ЄС отримує близько третини свого газу з Росії, і близько
половини його транспортується через Україну. Але конфлікт в східній Україні і
протистояння між Москвою і Києвом поставили ці поставки під сумнів.
Steinhauser, Gabriele Russia, Ukraine ’Still Far Apart’ on Gas Deal :
Statement from EU energy czar comes as energy ministers meet in Vienna = [Росія
та Україна „ще далекі до згоди” по газу. Заявили міністри енергетики ЄС
перед зустріччю у Відні] / G. Steinhauser // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/russia-ukraine-still-far-apart-on-gas-deal1435691335). – New York, 2015. – 30.06.
***
1 липня російський газ знову перестав йти до України – за винятком
поставок на території Донбасу, підконтрольні сепаратистам. В „Газпромі”
заявили, що вони припинили постачати газ, так як Україна не оплатила
поставки за липень. А в „Нафтогазі” стверджують, що з 1 липня призупиняють
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закупівлі палива з РФ саме вони і через те, що на газових переговорах у Відні
30 червня сторони так і не домовилися про ціну. „Газпром” виставив тисячу
кубів по 247 дол., а Київ був згоден платити не більше 200 дол. Новий раунд
переговорів очікується тільки восени.
Colás, Xavier Rusia corta el gas a Ucrania hasta que pague por adelantado =
[Росія скорочує поставки газу в Україну, доки вона не внесе аванс] / X. Colás
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/01/5593b022e2704e5c378b457f.htm
l). – Madrid, 2015. – 01.07.
КРИМ
Енергопостачання Криму з 1 липня вдалося забезпечити завдяки
своєчасним переговорам з „Укренерго”. Зараз Крим виконує параметри
контракту про безперебійне енергопостачання півострова. При цьому кримські
енергетики заявляють, що півострів повністю готовий до можливих відключень
завдяки придбанню потужних дизель-генераторів.
Изотов, Илья Почему Украина передумала обесточивать Крым /
И. Изотов
//
Российская
газета
(http://www.rg.ru/2015/07/02/regkfo/peregovory-anons.html). – М., 2015. – 06.07.
***
Для роздрібної торгівлі в Криму і Севастополі пропонують полегшити
умови реалізації алкоголю. „Опора Росії” звернулася до голови комітету
Держдуми з економічної політики з проханням дозволити кримським
підприємцям торгувати вином, міцними спиртними напоями та пивом у
магазинах, оскільки торгові підприємства Криму зараз не тільки змушені
витримувати конкуренцію зі зростаючою в регіоні мережевою торгівлею, а й
блокаду на постачання продуктів харчування з боку України.
Лялякина, Анна Для Крыма хотят продлить особые условия при
торговле
алкоголем
/
А. Лялякина
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/588597). – М., 2015. – 07.07.
***
У Держдумі планують реабілітувати жителів Криму, які постраждали від
політичних репресій з боку української влади. Парламентарій Іван Нікітчук
(КПРФ) підготував поправки в закон „Про реабілітацію жертв політичних
репресій” в частині поширення дії закону на громадян Російської Федерації, які
зазнали політичних репресій до 18 березня 2014 на території Республіки Крим
та міста федерального значення Севастополя. Законопроект спрямований на
захист кримчан, які зазнали кримінального переслідування з боку України за їх
проросійську позицію. Як заявив Нікітчук, у російському законодавстві
відсутній правовий механізм реабілітації політичних засуджених за вироком
суду іншої держави (наприклад, України).
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Субботина, Светлана Крымских активистов, агитировавших за
Россию, просят реабилитировать / С. Субботина // Известия
(http://izvestia.ru/news/588516). – М., 2015. – 07.07.
***
Найближчим часом у Криму почнуться виплати за вкладами в
українських банках, не покритих компенсаційними виплатами Фонду захисту
вкладників (ФЗВ). Громадянам з великими сумами депозитів компенсацію
також заплатить ФЗВ за рахунок внеску до фонду влади Криму. Втім, кошти
республіки витрачені не будуть, повну страховку кримчани отримають за
рахунок продажу націоналізованих активів українського олігарха Ігоря
Коломойського.
Дементьева, Ксения Коломойский заплатит всем / К. Дементьева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2763549). – М., 2015. – 08.07. –
№ 119.
***
Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі,
як і очікувалося, прийняла резолюцію, яка засуджує Росію за агресивну
поведінку стосовно України. Крім того, в документі повідомляється про
погіршення обстановки в Криму.
ПА ОБСЕ приняла резолюцию, осуждающую РФ и предупреждающую
об ухудшении обстановки в Крыму = [ПА ОБСЄ прийняла резолюцію, яка
засуджує РФ і попереджає про погіршення обстановки в Криму] // День за
днем
(http://rus.postimees.ee/3255149/pa-obse-prinjala-rezoljucijuosuzhdajuwuju-rf-i-preduprezhdajuwuju-ob-uhudshenii-obstanovki-v-krymu). –
Таллинн, 2015. – 09.07.
***
Голова ради директорів Російського комерційного банку Руслан Ареф’єв
розповів про проблеми кримських банків, пов’язаних з тим, що у багатьох
кримських підприємців є непогашені кредити в Україні, і якщо одні приходять
за рефінансуванням, щоб погасити ці кредити, то інші вважають, що банк
повинен забути про ці борги.
Ширманова, Татьяна РНКБ запустил в Крыму мобильные
бронированные офисы на колесах / Т. Ширманова // Известия
(http://izvestia.ru/news/588727). – М., 2015. – 13.07.
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