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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Незважаючи на дію угоди щодо припинення вогню, на сході України
активізувалися бойові дії, в результаті яких загинуло чотири цивільні особи та
один солдат української армії. При цьому речник української армії Андрій
Лисенко зауважив, що обстріли зі сторони проросійських сепаратистів
відбуваються, як правило, вночі, щоб не привертати уваги міжнародних
спостерігачів з місії ОБСЄ.
Tsvetkova, Maria Intensified shelling in east Ukraine kills four civilians,
soldier = [Активізація обстрілів на сході Україна призвела до загибелі
чотирьох цивільних та солдата] / M. Tsvetkova // The Globe and
Mail(http://www.theglobeandmail.com/news/world/intensified-shelling-in-eastukraine-kills-four-civilians-soldier/article25583007/). – Toronto, 2015. – 18.07.
***
Благодійний фонд найбагатшої людини в Україні Рината Ахметова є
самим великим постачальником гуманітарної допомоги до східних регіонів
України. Нещодавно фонд заявив, що може припинити свою місію, якщо
бойовики й надалі продовжуватимуть блокувати вантажівки з гуманітарною
допомогою.
Ukraine’s richest man warns of aid blockade in the east = [Найбагатша
людина України попереджає про блокаду допомоги на Сході] / Associated
Press
//
The
Washington
Pos(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-richest-man-warnsof-aid-blockade-in-the-east/2015/07/27/2cdc920c-3438-11e5-b83561ddaa99c73e_story.html)t. – Washington, 2015. – 27.07.
***
«Як і личить лідеру держави, яка веде війну, український Президент
Петро Порошенко в інтерв’ю говорив відверто», – пише лондонський
журналіст The Wall Street Journal Сохраб Ахмар. На питання, яку зброю
потрібно його збройним силам, щоб стримати подальшу агресію Росії та її
агентів-сепаратистів на Східній Україні, Порошенко дав конкретну відповідь:
«Ми шукаємо всього 1240 ракет Javelin, і це абсолютно справедливо», – йдеться
в статті. 1240 – кількість ядерних боєголовок, від яких Україна відмовилася в
1994 році, пояснює автор. Протитанкові ракети і стратегічна зброя
непорівнянні, але адміністрація Обами поки відмовляється передати Києву
навіть ці ракети або інші смертельні засоби ведення війни, підкреслює автор.
Замість цього Вашингтон і європейці вимагають, щоб обидві сторони конфлікту
здійснювали Мінські домовленості. «Ми вважаємо, що з російської сторони
Мінськ „не працює”, – говорить Порошенко. «Ми не вимагаємо, щоб
британські, американські чи французькі солдати їхали сюди і воювали за нас, –
говорить Порошенко. – Ми робимо це самі, платимо найважчу ціну, платимо
життями наших солдатів. Нам просто потрібна солідарність». «Захід в підсумку
розплатиться за задобрювання і короткозорість», – вважає автор статті. «Якщо
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ми не зупинимо агресора, – говорить Порошенко, – це означає, що глобальної
безпеки не існує» .
Ahmari, Sohrab,автор редакційної колонки з Лондону An S.O.S. From
Battleground Ukraine : The president of an invaded country asks the West: Are
you with the barbarian or with the Free World? = [S.O.S. з поля бою
України. Президент атакованої країни запитує Захід: Ви з варваром чи з
вільним
світом?]
/
S. Ahmari
//
The
Wall
Street
Journal(http://www.wsj.com/articles/message-from-battlefield-ukraine1438106297). – New York, 2015. – 29.07.
***
Ситуація на сході України може загостритися до небувалих меж, заявив в
Києві заступник голови Зокрема, А. Хуг вказав на те, що і українська армія, і
бійці так званих „ДНР” та „ЛНР”, незважаючи на оголошене перемир’я, почали
укріплювати фортифікаційні споруди, розташовані вздовж лінії розмежування.
Ситуация на востоке Украины может обостриться до небывалых
пределов – ОБСЕ = [Ситуація на сході України може загостритися до
небувалих
меж
–
ОБСЄ]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0729/c31519-8927932.htm). – Пекин,
2015. – 29.07.
***
Бойові дії на Донбасі забрали життя майже семи тисяч чоловік. Про це
повідомили українські ЗМІ з посиланням на слова прес-секретаря Управління
верховного комісара ООН з прав людини Сесіль Пуйі. При цьому С. Пуйі
підкреслила, що вказана цифра включає в себе офіційну інформацію про втрати
української армії, 298 жертв авіакатастрофи, що сталася рік тому в небі над
Донецькою областю, цивільних осіб, загиблих в ході бойових дій на
підконтрольній Києву частини Донецької та Луганської областей, а також
членів антиурядових збройних формувань і мирних жителів, які були вбиті на
території так званих „ДНР” та „ЛНР”. У той же самий час прес-секретар
УВКПЛ визнала, що оприлюднені дані є неповними: „У моніторингової місії
ООН з прав людини в Україні та ВООЗ вважають, що реальна кількість
загиблих вища”.
ООН: Боевые действия на Донбассе унесли жизни почти семи тысяч
человек = [ООН: Бойові дії на Донбасі забрали життя майже семи тисяч
чоловік] // Жэньминь жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0730/c315198928491.html). – Пекин, 2015. – 30.07.
РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Сполучені Штати готуються до закриття доступу для Росії до західних
кредитів, якщо Росія не буде слідувати виконанню Мінських угод. Нагадаємо,
що Мінські домовленості, зокрема, включають вимогу виведення всіх
іноземних збройних формувань з України, припинення вогню, виведення
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важкого озброєння та встановлення повного контролю з боку України над усім
російсько-українським кордоном до кінця цього року.
Fenton, Siobhan Russian sanctions: US to punish Putin by stepping up
financial sanctions if Russia does not fulfil commitment to Minsk agreement =
[Російські санкції: США мають намір підсилити фінансові санкції в разі,
якщо Росія не буде виконувати зобов’язання по Мінській угоді] / S. Fenton //
The
Independent(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russiansanctions-us-to-punish-putin-by-stepping-up-financial-sanctions-if-russia-doesnot-fulfil-commitment-to-minsk-agreement10398610.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 18.07.
***
Європейські країни НАТО не будуть воювати з Росією через Україну, але
стануть на захист будь-якого учасника альянсу, якщо його суверенітет і
територіальна цілісність опиняться під загрозою. Таку думку висловив голова
комітету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок, виступаючи в
Німецькому фонді Маршалла у Вашингтоні. Брок також підтвердив
зацікавленість європейських країн в тому, щоб конфлікт на сході України було
врегульовано мирним шляхом на основі Мінських угод, але поклав
відповідальність за невиконання цих домовленостей на ополченців в Донбасі і
Росію. У зв’язку з цим він стверджував, що США і ЄС повинні продовжити
тиск на Москву, в тому числі за допомогою санкцій.
Депутат: Европа не будет воевать с Россией из-за Украины =
[Депутат: Європа не буде воювати з Росією через Україну] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3268811/deputat-evropa-ne-budet-voevat-s-rossiej-izza-ukrainy). – Таллинн, 2015. – 21.07.
***
В українському конфлікті беруть участь представники Чеченської
Республіки, при чому з обох боків. Наслідком двох воєн у кавказькій республіці
є чимало людей, які знову готові взяти у руки зброю проти свого ворога – Росії.
З іншого боку, разом з проросійськими силами борються лояльні до свого
лідера Рамзана Кадирова представники чеченського народу. При цьому всі вони
говорять про добровільний характер своєї боротьби.
Walker, Shaun ’We like partisan warfare.’ Chechens fighting in Ukraine –
on both sides : On one side, fighters eager to exact revenge for Russia’s plunder of
their country fight for Kiev. On the other, forces loyal to Kadyrov’s Kremlin-backed
regime support the pro-Russian rebels = [„Нам подобається партизанська
боротьба”. Чеченці воюють в Україні з обох сторін. З одного боку бійці, які
воюють на стороні Києва і прагнуть помсти за розкрадання Росією їх
країни. З іншого боку, на стороні проросійських повстанців сили, які лояльні
до про кремлівського режиму Кадирова.] / Sh. Walker // The
Guardian(http://www.theguardian.com/world/2015/jul/24/chechens-fighting-inukraine-on-both-sides). – London, 2015. – 24.07.
***
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Україна очолила список країн із найгіршими відносинами із своїми
сусідами. За останні 18 місяців рівень миру та стабільності в країні значно
понизився. Росія зайняла у списку третє місце.
Gander, Kashmira Global Peace Index: Ukraine tops list of countries with
the worst relations with neighbours = [Індекс миру в світі: Україна очолила
список країн, що мають найгірші відносини із сусідами] / K. Gander // The
Independent(http://www.independent.co.uk/news/world/politics/ukraine-tops-listof-countries-with-the-worst-relations-with-neighbours10418159.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 27.07.
ТОЧКА ЗОРУ
Незважаючи на Мінські угоди, боротьба на Сході України триває. Тому
автор статті висловлює думку про можливість розгортання міжнародної
миротворчої місії з метою початку процесу відновлення Донбасу. Як приклад,
наводиться позитивний досвід миротворчої місії в Сербії в кінці минулого
століття.
Bildt, Carl Peacekeepers in Ukraine? It’s possible = [Миротворці в
Україні?
Це
можливо]
/
C. Bildt
//
The
Globe
and
Mail(http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/peacekeepers-in-ukraine-itspossible/article25594628/). – Toronto, 2015. – 21.07.
***
Губернатор Одещини, Міхаїл Саакашвілі в своєму інтерв’ю розказав про
одержимість Путіна стосовно Грузії, України та країн Балтії. Також він повідав
про проблеми, з якими стикається на посту одеського губернатора, а саме:
повномасштабна корупція та мафія впливових олігархів, влада яких
вкоренилася в усіх українських областях.
Carroll, Oliver Ukraine crisis: ’Putin is obsessed with the idea of testing
Nato’ – and the Baltics will be next, says Odessa governor Mikheil Saakashvili =
[Криза в Україні: „Путін одержимий ідеєю тестування НАТО – і країни
Балтії будуть наступними”, говорить губернатор Одеси Міхаїл Саакашвілі]
/
Ol. Carroll
//
The
Independent(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisisputin-is-obsessed-with-the-idea-of-testing-nato--and-the-baltics-will-be-next-saysodessa-governor-mikheil-saakashvili-10403298.html?origin=internalSearch). –
London, 2015. – 21.07.
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Верховна Рада України дала зелене світло процесу поправок до
Конституції країни для проведення децентралізації, хоча передача центральної
влади не буде поширюватися на оборону, національну безпеку, міжнародні
відносини і права людини. Згідно з документом, Київ поступиться регіонам
частиною повноважень і управлінням фінансовими ресурсами. Однак, як
повідомив Порошенко, поправки не передбачають „ніякого особливого
7

статусу” для територій, підконтрольних „ДНР” і „ЛНР”. Сепаратисти, в свою
чергу, розкритикували проект закону про децентралізацію.
Colás, Xavier Kiev cede poder a las regiones, pero los separatistas exigen
más = [Київ поступається владою регіонам, але сепаратисти вимагають
більшого]
/
X. Colás
//
El
Mundo(http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/16/55a7e78a22601dd25f8b4
596.html). – Madrid, 2015. – 16.07.
ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Спираючись на прийняті в цьому році закони, Мінюст України заборонив
трьом комуністичним партія балотуватися на майбутніх місцевих виборах. При
цьому міністр Петренко пообіцяв подати позов до суду про заборону діяльності
цих організацій.
Ukraine’s justice ministry bars Communists from elections =
[Міністерство юстиції України відгородило комуністів від виборів] /
Associated
Press
//
The
Washington
Post(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraines-justice-ministrybars-communists-from-elections/2015/07/24/f30ac4dc-31fc-11e5-a879213078d03dd3_story.html). – Washington, 2015. – 24.07.
***
У Верховній раді України зареєстровано законопроект, який передбачає
скасування місцевих виборів на всій території Донбасу. Депутати вважають, що
владу в Донбасі отримають ті, кого в Києві називають сепаратистами і
терористами. Росія і Захід вимагають від Києва проводити вибори, оскільки
вважають, що це єдиний шлях мирного врегулювання конфлікту.
Ивженко, Татьяна Киев может отменить выборы в Донбассе = [Київ
може скасувати вибори в Донбасі] / Т. Ивженко // Независимая
газета(http://www.ng.ru/cis/2015-07-29/1_kiev.html). – М., 2015. – 29.07.
ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Праворадикальна організація „Правий сектор” вийшла на вулиці Києва з
протестами проти діючої влади. Активісти стверджують, що вони намагаються
придушити корупцію, а влада, в свою чергу, звинувачує їх у застосуванні
незаконних методів боротьби. Лідер організації Дмитро Ярош закликав людей
провести референдум стосовно імпічменту президенту Порошенко.
Hundreds of Ukrainian Right-Wingers Rally Against Kiev Govt = [Сотні
українських праворадикалів мітингували проти політики уряду в Києві] /
Associated Press // The Epoch Times(http://www.theepochtimes.com/n3/1469528hundreds-of-ukrainian-right-wingers-rally-against-kiev-govt/). –
New
York,
2015. – 21.07.
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УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Новина про прихід дочки Єгора Гайдара на посаду віце-губернатора
Одеської області на час витіснила зі свідомості українців війну на Донбасі,
АТО в Мукачеві та інші новини. Українські експерти вже встигли назвати
призначення Гайдар першою великою помилкою Саакашвілі на своєму посту,
яка відбувається через його любов до красивих піарівських жестів. „Це піарпризначення, яке відволікає увагу громадськості від того, що відбувається в
регіоні”, – вважає директор Українського інституту аналізу та менеджменту
політики Руслан Бортник.
Лихоманов, Петр Миша и Маша / П. Лихоманов // Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/23/naznachenie.html). – М., 2015. – 23.07.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
У Чернівцях пройшла установча конференція Асамблеї румунів
Буковини, ініціаторами якої виступили румунські громади Чернівецької
області. Ця організація буде захищати права румунської громади, відстоювати
її інтереси на рівні президента, уряду, Верховної Ради та обласного
керівництва, а також боротися за надання Північній Буковині особливого
статусу у складі України.
Румыны Украины требуют особого статуса = [Румуни України
вимагають
особливого
статусу]
//
Кишиневский
обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65826). – Кишинев, 2015. – 28.07.
АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
В статті автор наводить історичні паралелі між нинішньою ситуацією в
Україні та подіями в Іспанії кінця 30-х рр. минулого століття. Тоді в Іспанії, як
зараз в Україні, демократичний уряд був в облозі агресивних місцевих сил, які
підтримувалися іноземними агресорами (путчисти отримували безпосередню
допомогу від Гітлера та Муссоліні). Західні держави витримували нейтралітет.
Згодом в Іспанії відбулася так звана „націоналістична” перемога, і розпочався
період авторитарного правління довжиною в півстоліття. Останні новини зі
Сходу України про наявність чеченських борців за незалежність на стороні
українських патріотів дає ще більше впевненості щодо такої аналогії. Якщо
США та їх союзники не допоможуть Україні в боротьбі проти Росії, то Україна
обов’язково знайде тих, хто їй в цьому допоможе. І тоді це може бути повним
провалом західної геополітичної стратегії.
Kiev 2015, Madrid 1936 = [Київ 2015, Мадрид 1936] // The Washington
Times(http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/16/editorial-crisis-inukraine-shows-what-happens-whe/). – Washington, 2015. – 16.07.
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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Напередодні першої річниці трагедії з МН17 Володимир Путін заявив, що
звернення до міжнародного трибуналу стосовно судового переслідування осіб,
що винні у трагедії, є „передчасними та контрпродуктивними”. Про це
російський президент заявив у телефонній розмові з прем’єр-міністром
Нідерландів.
Rush, James MH17: Vladimir Putin rejects calls for UN tribunal as
’premature and counterproductive’ = [МН17: Володимир Путін відкидає
заклики до трибуналу ООН як „передчасні та контрпродуктивні”] / J. Rush
//
The
Independent(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17vladimir-putin-rejects-calls-for-un-tribunal-as-premature-and-counterproductive10393446.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 16.07.
***
Глава міністерства закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд
підтримав ідею створення трибуналу щодо падіння малайзійського
пасажирського Boeing MH17. „Правосуддя має перемогти для 298 невинних
людей, що позбулися життів. Це вимагає міжнародного трибуналу,
підкріпленого резолюцією, обов’язковою для всіх держав-членів ООН, щоб
притягнути до відповідальності винних”, – сказав він.
Governo britânico quer tribunal internacional para julgar acidente de avião
na Ucrânia = [Уряд Британії підтримує ідею створення міжнародного
трибунали для розслідування авіакатастрофи в Україні] // Correio da
Manhã(http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/governo_britanico_quer_
tribunal_internacional_para_julgar_acidente_de_aviao_na_ucrania.html). –
Lisboa, 2015. – 17.07.
***
Оскільки сам президент Росії живе досить скромно і його капітали досі не
виявлені, за політику Росії в Україні і збитий Boeing повинні відповісти його
багаті друзі, що стали мільярдерами, вважає британська Times. Кремль даремно
розраховує, що спроби перекроїти сучасні кордони Європи зійдуть йому з рук.
Поки підтримка Росією сепаратистів в Україні перешкоджає встановленню
миру в єдиній Україні і поки неможливе повноцінне розслідування катастрофи
збитого авіалайнера, західні країни повинні не послаблювати, а посилювати
санкції.
Тарасов, Анатолий Times: Запад накажет Путина и его
приближеннях = [Times: Захід покарає Путіна і його наближених] /
А. Тарасов // Вести сегодня(http://vesti.lv/news/times-zapad-nakazhet-putina-iego-priblizhennyh). – Рига, 2015. – 20.07.
***
У Міністерстві закордонних справ України назвали „неприпустимою”
роботу угорських спецслужб в країні без узгодження з українськими
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партнерськими службами. Про це йдеться в повідомленні прес-служби
українського зовнішньополітичного відомства.
Сергеева, Александра МИД Украины вызвал посла Венгрии = [МЗС
України
викликав
посла
Угорщини]
/
А. Сергеева
//
Вести
сегодня(http://vesti.lv/news/mid-ukrainy-vyzval-posla-vengrii). – Рига, 2015. –
20.07.
***
Для країн Балтії важливо розвивати спільну систему ПРО середньої
дальності, спільно боротися з гібридними погрозами і зміцнювати регіональне
співробітництво, заявив литовський міністр оборони Юозас Олякас після
зустрічі з новим міністром оборони Латвії Раймондс Бергманісом у Вільнюсі.
Литовський міністр також „запросив Латвію підтримати спільні міжнародні
зусилля по відправці інструкторів в Україну”, вказує міністерство. Литва
пропонує Латвії розглянути можливість ініціювати в тристоронньому форматі
країн Балтії відправку в Україну військових психологів, запросивши
підключитися до цього проекту і Північні країни.
Литовский министр: для стран Балтии важно развивать
совместную систему ПРО = [Литовський міністр: для країн Балтії
важливо
розвивати
спільну
систему
ПРО]
//
День
за
днем(http://rus.postimees.ee/3269705/litovskij-ministr-dlja-stran-baltii-vazhnorazvivat-sovmestnuju-sistemu-pro). – Таллинн, 2015. – 22.07.
***
Євросоюз направить своїх представників для моніторингу судових
процесів над Надією Савченко та Олегом Сенцовим, повідомила прес-секретар
МЗС України Мар’яна Беца, посилаючись на лист верховної представниці ЄС з
питань зовнішньої політики і політики безпеки Фредерики Могеріні.
Представители ЕС проследят за судебными процессами над
Сенцовым и Савченко = [Представники ЄС простежать за судовими
процесами
над
Сенцовим
і
Савченко]
//
День
за
днем(http://rus.postimees.ee/3270081/predstaviteli-es-prosledjat-za-sudebnymiprocessami-nad-sencovym-i-savchenko). – Таллинн, 2015. – 22.07.
***
Через рік після того, як борт MH17 Malaysia Airlines був збитий над
Східною Україною, в результаті чого загинули всі 298 людей на борту, Росія
звернулася з проханням до Радбезу ООН і до Міжнародної організації цивільної
авіації взяти активнішу участь у розслідуванні інциденту і притягнути до
відповідальності винних. На перший погляд, це виглядає як примирливий жест
з боку уряду, який підтримує українських сепаратистів, які, як вважається,
запустили фатальну ракету 17 липня 2014. Але це не так. Справжня мета
проекту резолюції, запропонованого Росією в Радбезі, полягає в тому, щоб
перешкодити кримінальному розслідуванню на чолі з Голландією та заклику
Заходу до трибуналу під егідою ООН.
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Russia’s Empty Gesture on the Downed Malaysian Jet = [Безглуздий жест
Росії з приводу збитого малайзійського авіалайнера] // The New York
Times(http://www.nytimes.com/2015/07/23/opinion/russias-empty-gesture-on-thedowned-malaysian-jet.html?partner=rss&emc=rss&_r=0). – New York, 2015. –
23.07.
***
Голова Верховної ради Придністров’я Михайло Бурла зустрінеться з
главою місії ОБСЄ в Молдові. Придністровський спікер на зустрічі повідомить
про наміри відновити контакти з парламентом Молдови і Верховною Радою
України, враховуючи, що в Придністров’ї проживають 200 тис. громадян
Молдови і 100 тис. – України.
Гамова, Светлана Киев приравнял Приднестровье к Донбассу = [Київ
прирівняв Придністров’я до Донбасу] / С. Гамова // Независимая
газета(http://www.ng.ru/cis/2015-07-23/1_kiev.html). – М., 2015. – 23.07.
***
Напередодні 70-річчя ООН доводиться з жалем констатувати, що
Всесвітня організація не справляється з вирішенням найсерйозніших кризових
ситуацій. Вихід з українського глухого кута – у зміцнення взаємодії провідних
держав, зацікавлених у якнайшвидшому завершенні кризи.
Иранская модель для геополитических кризисов = [Іранська модель
для
геополітичних
криз]
//
Независимая
газета(http://www.ng.ru/editorial/2015-07-23/2_red.html). – М., 2015. – 23.07.
***
Словаччина буде просити ЄС допомогти їй з грошима на будівництво
газопроводу Eastring, який може в перспективі використовуватися для транзиту
газу „Газпрому” в обхід України. Але Брюссель навряд чи помітно допоможе
словакам: вартість проекту – 2,2 млрд, євро, що становить майже половину
загального фонду ЄС на пріоритетні енергопроекти.
Мордюшенко, Ольга Словаки ищут деньги на газопровод в Брюсселе /
О. Мордюшенко // КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2773735). –
М., 2015. – 23.07. – № 131.
***
Криза в Україні відсунула на другий план розвиток двосторонніх
відносин між Росією і Францією, заявив спікер Держдуми Сергій Наришкін на
зустрічі з делегацією французьких парламентаріїв на чолі з депутатом
Національних зборів від партії „Республіканці”, співголовою асоціації „Франкоросійський діалог” Тьєррі Маріані.
Украинский кризис отодвинул на второй план развитие отношений
между РФ и Францией – С.Нарышкин = [Українська криза відсунула на
другий план розвиток відносин між РФ і Францією – С.Наришкін] //
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0724/c315198925669.html). – Пекин, 2015. – 24.07.
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***
В рамках регіонального турне голова Євроради Дональд Туск зупинився і
в Єревані. Він провів переговори з президентом Вірменії Сержем Саргсяном. За
підсумками зустрічі С. Саргсян і Д.Туск виступили із заявою і відповіли на
кілька запитань журналістів, торкнувшись всіх важливих точок у відносинах і
регіональному співробітництві – від європейської та євразійської інтеграції до
карабахського конфлікту – і підтвердивши тим самим інтенсивність своїх
зусиль у цьому напрямку. У контексті розвитку відносин між ЄС і „східними
партнерами” (Україна, Молдова, Білорусь, Грузія, Вірменія, Азербайджан)
Серж Саргсян і Дональд Туск підкреслили важливість диференційованого
підходу.
Армения – ЕС: старые договоренности, новый договор = [Вірменія –
ЄС:
старі
домовленості,
новий
договір]
//
Новое
время(http://www.nv.am/politika/44916-2015-07-25-06-38-15). – Ереван, 2015. –
25.07.
***
Об’єднана контрольна комісія (ОКК) затвердила групу з 10 військових
спостерігачів від України і одного від Російської Федерації, які приступили до
своєї місії в Зоні безпеки (ЗБ).
ОКК утвердила военных наблюдателей от Украины и России = [ОКК
затвердила військових спостерігачів від України і Росії] // Кишиневский
обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65693). – Кишинев, 2015. – 26.07.
***
У Нью-Йорк для просування резолюції по малайзійському „Боїнгу”
прямує делегація з України. Як написав у своєму Twitter міністр закордонних
справ країни Павло Клімкін, „за дорученням Петра Порошенка вирушаємо в
Нью-Йорк. З колегами і друзями з Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів
просувати резолюцію по MH17”.
Украина поможет продвинуть резолюцию по „Боингу” в Совбезе ООН
= [Україна допоможе просунути резолюцію по „Боїнгу” в Радбезі ООН] //
Независимая
газета(http://www.ng.ru/world/2015-0728/100_obzor280715.html). – М., 2015. – 28.07.
***
Австралійський міністр закордонних справ піддала жорсткій критиці
Росію за використання права вето в Радбезі ООН для блокування пропозиції
щодо створення міжнародного трибуналу в розслідуванні катастрофи МН17. За
створення трибуналу виступили 11 країн-членівООН, Росія (один з п’яти
постійних членів організації) виступила проти, Китай, Венесуела та Ангола
утрималися.
MH17: Julie Bishop savages Russia for vetoing UN tribunal proposal :
Australian foreign minister says Russia’s veto is an ’affront to the memory’ of
victims who died when Malaysia Airlines plane was brought down over eastern
Ukraine = [МН17: Джулі Бішоп дорікнула Росії за вотування пропозиції по
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міжнародному трибуналу. Міністр закордонних справ Австралії говорить,
що вето Росії є „образою пам’яті жертв”, які загинули в результаті
падіння малазійського авіалайнера на території східної України.] /
Associated
Press
//
The
Guardian(http://www.theguardian.com/world/2015/jul/30/mh17-julie-bishopsavages-russia-vetoing-un-tribunal-proposal). – London, 2015. – 29.07.
***
Росія скорісталася правом вето на голосуванні Ради безпеки ООН в НьюЙорку. Питання стосувалося проекту резолюції щодо створення міжнародного
трибуналу для розслідування аварії малайзійського Боїнга під Донецьком.
Відповідно з документом, всі країни-члени ООН повінні повною мірою
співпрацюваті з трибуналом, який буде створений за моделлю вже існуючих
міжнародних судових оргнів.
Байкова, Татьяна Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о
трибунале
по
Боингу
/
Т. Байкова
//
Известия(http://izvestia.ru/news/589353#ixzz3hMFjFMHw). – М., 2015. – 29.07.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Кількість відмов у видачі шенгенських віз громадянам України помітно
зросла. Про це в повідомило українське видання „Європейська правда” з
посиланням на заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. За
словами глави зовнішньополітичного відомства України, з 22 держав, що
входять в Шенген, 16 збільшили кількість відмов українцям за рік.
СМИ: Украинцам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз =
[ЗМІ: Українцям стали частіше відмовляти у видачі шенгенських віз] //
Кишиневский обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65506). – Кишинев,
2015. – 23.07.
***
Німеччина завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію між
Європейським Союзом Молдови, Грузії та України.
Германия ратифицировала соглашение об ассоциации Молдовы с ЕС =
[Німеччина ратифікувала угоду про асоціацію Молдови з ЄС] //
Кишиневский обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65665). – Кишинев,
2015. – 25.07.
НАТО
Військового конфлікту між Росією і НАТО через українську кризу не
буде. Таку думку висловив посол РФ у Великобританії Олександр Яковенко у
відкритому листі, розміщеному на сайті посольства Росії у Великобританії.
Военного конфликта между РФ и НАТО из-за украинского кризиса не
будет – посол РФ в Лондоне = [Військового конфлікту між РФ і НАТО через
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українську кризу не буде – посол РФ в Лондоні] // Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0730/c31520-8928500.html). – Пекин,
2015. – 30.07.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Елла Полякова вважає, що без підтримки Росії дій на Донбасі, конфлікт
буде закінчено швидко. Як член Ради з прав людини при президенті РФ, вона
неодноразово критикувала роль своєї країни в українському конфлікті.
Полякова закликає притягнути до кримінальної відповідальності тих росіян, які
воювали на сході України.
Russland könnte Krieg in Ukraine rasch beenden = [Росія може легко
припинити
війну
в
Україні]
//
Die
Welt(http://www.welt.de/regionales/hessen/article144073550/Russland-koennteKrieg-in-Ukraine-rasch-beenden.html). – Berlin, 2015. – 16.07.
***
Виручка Росії від поставки ЗМІ та періодичних видань в Україну в 2014
році порівняно з 2013 роком скоротилася майже на 4 млн. дол. Прибуток
України від експорту ЗМІ в Росію, навпаки, збільшився більш ніж на 10 млн.
дол. На думку директорів видавництв, зростання виручки пов’язано з
посиленням митного контролю, в результаті чого вся друкована продукція, яка
надходить з України, стала декларуватися на кордоні. Також видавці
прогнозують, що в майбутньому різкого спаду експорту друкованої продукції з
України в Росію очікувати не варто, оскільки багато вітчизняних видавців
друкують продукцію в українських друкарнях через дешевизну цих послуг в
Україні.
Коробкова, Евгения Украина заработала на экспорте печатных СМИ
в
Россию
$68
млн
за
год
/
Е. Коробкова
//
Известия(http://izvestia.ru/news/588832). – М., 2015. – 16.07.
***
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що у Росії є
довгостроковий план по знищенню України. Під час свого візиту до Лондону
він також додав: „Для російського президента Україна – це поле битви проти
вільного світу”.
Boyes, Roger Ukraine PM: Putin is about to destroy us = [Український
прем’єр міністр: Путін збирається знищити нас] / R. Boyes // The
Times(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4500249.ece). –
London, 2015. – 20.07.
***
Депутат Державної думи і президент федерації фехтування Самарської
області Михайло Дегтярьов має намір через суд домагатися скасування свого
статусу персони нон грата в країнах Європейського союзу. Статус нев’їздного
політик Дегтярьов отримав торік, коли активно підтримував російську позицію
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щодо подій в Україні. Депутат Михайло Дегтярьов, як і ще 14 осіб і 18
юридичних осіб, став небажаним в Євросоюзі в кінці липня 2014 року, коли ЄС
прийняв додатковий список санкцій у зв’язку з ситуацією в Україні.
Рункевич, Дмитрий Депутат Михаил Дегтярев будет судиться с ЕС /
Д. Рункевич // Известия(http://izvestia.ru/news/588932). – М., 2015. – 21.07.
***
У Північно-Кавказькому окружному військовому суді почалися слухання
справи українського режисера Олега Сенцова і кримчанина Олександра
Кольченка. Обидва звинувачуються в участі в терористичній групі, яка
готувала серію терактів в Криму напередодні Дня Перемоги минулого року.
Підсудні заявили, що не визнають пред’явлених звинувачень. Розглянувши
безліч клопотань обвинувачених, суд задовольнив їх частково, дозволивши
підсудним, зокрема, побачення з близькими, а також телефонні переговори,
якщо дозволить адміністрація СІЗО.
Горяев, Олег Украинскому режиссеру представили сценарий
прокуратуры
/
О. Горяев
//
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2772995). – М., 2015. – 22.07. –
№ 129.
***
Україна з травня відмовилася від імпорту електроенергії з Росії:
допомогла тепла погода і відносна стабілізація поставок вугілля. Міненерго РФ
очікує, що до зими Київ відновить переговори з імпорту електроенергії, але
Україна нарощує запаси вугілля і сподівається пережити опалювальний сезон за
рахунок власної генерації. На думку експертів, це вдасться лише у разі теплої
зими.
Фомичева, Анастасия Украина нашла себе теплый уголь /
А. Фомичева // КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2771910). – М.,
2015. – 22.07. – № 129.
***
Російське міністерство оборони офіційно відмовилось від офіцерів,
захоплених на сході України та звинувачених у тероризмі. Сержант Олександр
Александров і капітан Євген Єрофєєв були поранені і взяті в полон
українськими військовими. ОБСЄ вони сказали, що вони є військовими
розвідниками РФ.
Tucker, Maxim Kremlin disowns officers held in Ukraine conflict = [Кремль
відрікся від офіцерів замішаних в українському конфлікті] / M. Tucker // The
Times(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4505519.ece). –
London, 2015. – 23.07.
***
Прикордонний сторожовий корабель „Смарагд” виявив і затримав
український танкер „Смольний” в акваторії Чорного моря у виключно
економічній зоні Росії. Про це повідомила прес-служба прикордонного
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управління ФСБ РФ в Республіці Крим. Судно заарештовано і доставлено в
Керченський порт. Власнику танкера за порушення режиму держкордону
відповідно до статті 18.1 КоАП РФ загрожує адміністративний штраф на суму
понад три мільйони рублів.
Гусакова, Елена Крымские пограничники задержали украинский
„танкер-призрак”
/
Е. Гусакова
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/23/reg-kfo/korabl-anons.html). – М., 2015. –
23.07.
***
„Донецьке ополчення – це частина гібридної російської армії, яка
відрізняється від інших частин гібридної армії лише тим, що вона рекрутована
на території Донбасу. Що має точно таке ж значення, як якщо б вона була
рекрутована в Бурятії, або Камишлові чи Південній Осетії. Тобто ніякого”, –
пише у своєму блозі незалежний російський журналіст, який пройшов чотири
війни, Аркадій Бабченко. Це російсько-українська війна.
Журналист Бабченко рассказал, кто с кем воюет на Донбассе =
[Журналіст Бабченко розповів, хто з ким воює на Донбасі] //
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163180-zhurnalistbabchenko-rasskazal-kto-s-kem-voyuet-na-donbasse). – Рига, 2015. – 23.07.
***
Фонд „Громадянська гідність”, що є грантооператором, виявив
порушення у звітності фонду „Соціальний запит”, який донедавна очолювала
Марія Гайдар. А від нового президентського гранту фонд відмовився відразу
після того, як Марія Гайдар покинула Росію, щоб попрацювати віцегубернатором Одеської області під керівництвом екс-президента Грузії
Михайла Саакашвілі. Варто відзначити, що в „Соціальному запиті” негативно
оцінюють вчинок Марії Гайдар – „своїм вчинком Гайдар завдала серйозної
репутаційний шкоди організації, а також поставила під питання подальше
існування фонду, а значить, і трудову зайнятість співробітників”.
Кашеварова, Анастасия В фонде Марии Гайдар нашли нарушения /
А. Кашеварова, Д. Рункевич // Известия(http://izvestia.ru/news/589101). – М.,
2015. – 23.07.
***
Міністерство освіти і науки України заборонило освітнім установам
країни співробітництво з фондом „Російський світ” і його партнерськими
організаціями – „Російськомовна Україна”, „Русское единство”, „Одна
Батьківщина” і „Російська школа”. На думку заступника міністра Павла
Полянського, ці організації „пропагують ворожу інтересам України ідеологію”.
Корнацкий, Николай „Если нам дадут большие бюджеты – везде
будет
русский
флаг”
/
Н. Корнацкий
//
Известия(http://izvestia.ru/news/589034). – М., 2015. – 23.07.
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***
Сенатор від Брянської області Михайло Марченко пропонує організувати
подачу зустрічних позовів до ЄСПЛ до України з вимогою відшкодування
економічного збитку громадянам РФ від введення санкцій, а також моральної
шкоди жителям прикордонних з Україною регіонів РФ, в тому числі Брянської
області, які змушені страждати від військових дій сусідів.
Савицкий, Андрей В Совете Федерации предлагают организовать
встречные
иски
к
Украине
/
А. Савицкий
//
Известия(http://izvestia.ru/news/589071). – М., 2015. – 23.07.
***
Одеська влада натиснула на одеський клуб „Ібіца”, зажадавши скасувати
запланований концерт російського співака Тіматі. Заборона обґрунтована тим,
що виконавець підтримує російську політику. Клуб змушений був керуватися
вказівкою глави регіону Михайла Саакашвілі, інформація про концерт зникла з
сайту закладу.
Волков, Константин Саакашвили заставил одесский клуб отменить
концерт
Тимати
/
К. Волков
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/26/timati-site-anons.html). – М., 2015. – 26.07.
***
Громадянка України Надія Савченко доставлена в одну з СІЗО
Ростовської області. Тим часом уповноважений з прав людини в Росії Елла
Памфілова повідомила „Інтерфаксу”, що Надію Савченко доставили в
Новочеркаський слідчий ізолятор № 3.
Мельников, Руслан Надежда Савченко доставлена в СИЗО в
Ростовской
области
/
Р. Мельников
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/26/reg-ufo/sizo-anons.html). – М., 2015. – 26.07.
***
В Держдумі з приводу „п’ятої колони” в черговий раз з’явилися
законотворчі думки. Планується доповнити Кримінальний кодекс однією або
декількома новими статтями, сенс яких складатиметься в покаранні за якусь
антиросійську пропаганду. Скажімо, закликаєш емігрувати з політичних
мотивів – до відповіді. Або висловлюєш незгоду з українською політикою
Кремля – у в’язницю. Такі приклади наводять в одних фракціях, а в інших
уточнюють, що мова може йти і про переслідування за антидержавну діяльність
– припустимо, за спроби дізнатися, чи є російські військовослужбовці на
південному сході України чи ні. Називаються й конкретні імена – Дмитро
Гудков і Ілля Пономарьов. Саме проти війни в Україні, посилення силових
повноважень правоохоронних органів і політичних репресій і збирається вийти
на вулицю російська несистемна опозиція.
Родин, Иван Неделя в политике. Выборная кампания и борьба с
„пятой колонной” разворачиваются одновременно = [Тиждень у
політиці. Виборна кампанія і боротьба з „п’ятою колоною” розгортаються
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одночасно] / И. Родин // Независимая газета(http://www.ng.ru/week/2015-0726/7_politics.html). – М., 2015. – 26.07.
***
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
позбавила ліцензії сім профучасників з російськими акціонерами. Хоча тепер
можна говорити про відхід майже всіх компаній з російським капіталом з
українського фондового ринку, на нього це практично не вплине. Великі гравці
на вторинному ринку облігацій – ВТБ і Ощадбанк зможуть продовжити роботу
через українських брокерів, а бізнес решти учасників був несуттєвий. Таким
чином, відкликання ліцензій у даному випадку скоріше політичний захід.
Царева, Любовь Брокерам закрыли украинские позиции / Л. Царева //
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2776808). – М., 2015. – 27.07. –
№ 132.
***
ГСУ СКР може зняти з громадянина України Сергія Литвинова тяжкі
звинувачення – в масових вбивствах мирних жителів, а також у застосуванні
заборонених засобів і методів ведення війни. Про це стало ясно після чергових
очних ставок між обвинуваченим і свідками у справі, від яких слідство
розраховувало отримати докази участі українця в каральних акціях. Таким
чином, Литвинов, швидше за все, піде під суд тільки за розбій.
Сенаторов, Юрий Дело палача не вытерпело очных ставок /
Ю. Сенаторов // КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2777150). – М.,
2015. – 28.07. – № 133.
***
Україна змушена відновити закупівлю електроенергії в РФ: через обстріл
Вуглегірської ТЕС на Донбасі та літніх ремонтів з енергосистеми випали 2,5
ГВт потужності.
Скорлыгина, Наталья Пушками по энергонезависимости /
Н. Скорлыгина // КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2777239). – М.,
2015. – 28.07. – № 133.
***
Росія готова поступитися Західною Україною Заходу, так як вважає цю
частину територій „неправильною” з „неправильними українцями”. Таку заяву
зробив російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Він зазначив, що
неодноразово чув в Росії розмови про те, що на Захід України Росія не
претендує і готова ним поступитися, пише replyua.net. Адже сенс Новоросії,
пояснив Фельгенгауер, був зовсім не в тому, щоб влаштувати війну, а в тому,
щоб забрати собі частину України. Але лише ту частину, яка викликає у Росії
інтерес.
Эксперт: В России уже решили, какой кусок Украины их
удовлетворит = [Експерт: У Росії вже вирішили, який шматок України їх
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задовольнить]
//
Кишиневский
обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65811). – Кишинев, 2015. – 28.07.
***
Про те, що екс-президент України зголосився дати свідчення у власній
справі, повідомив український телеканал ТСН з посиланням на адвокатів
Януковича. Журналісти ТСН зазначили, що у представників Януковича є
завірений у нотаріуса документ, на якому стоїть підпис екс-президента
України. Згідно з документом, Янукович збирається давати свідчення в режимі
відеоконференції.
Янукович согласился дать показания в режиме видеоконференции =
[Янукович погодився дати свідчення в режимі відеоконференції] // Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0729/c31519-8927971.html). – Пекин,
2015. – 29.07.
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Україні вдалося досягти прогресу на переговорах зі Спеціальним
комітетом кредиторів, що представляє чотирьох основних власників
українських держоблігацій. Про це йдеться в спільному прес-релізі
Міністерства фінансів України та комітету кредиторів. Як стало відомо, в ході
зустрічі, що пройшла 15 липня у Вашингтоні, глава українського Мінфіну
Наталія Яресько вперше безпосередньо поспілкувалася з представниками
приватних кредиторів України. Сторони домовилися направити основні
зусилля на усунення наявних протиріч і провести наступного тижня додаткову
зустріч для „якнайшвидшої фіналізації умов боргової операції України”.
Переговоры по реструктуризации внешнего долга Украины сдвинулись
с мертвой точки = [Переговори щодо реструктуризації зовнішнього боргу
України
зрушили
з
мертвої
точки]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0717/c31519-8921802.html). – Пекин,
2015. – 17.07.
***
Європейська комісія надала Україні перший транш макрофінансової
допомоги в розмірі 600 млн. євро. Як передають українські ЗМІ, про це
повідомило представництво ЄС в Україні. Кошти будуть спрямовані на
стабілізацію економіки, задоволення термінових фінансових потреб і
проведення реформ.
ЕС выделил Украине первый транш макрофинансовой помощи = [ЄС
виділив Україні перший транш макрофінансової допомоги] // Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0723/c31519-8925023.html). – Пекин,
2015. – 23.07.
***
Нещодавно газета Financial Times повідомляла, що Україна стала
найбільшим експортером кукурудзи до Китаю, обігнавши при цьому США.
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Україно-китайські відносини не обмежуються лише кукурудзою. Так, після
анексії Криму Україна збільшила торгівлю сільськогосподарською продукцією
з Китаєм на 56 %. При цьому влада Китаю офіційно не засудила анексію Криму
Росією і на тлі економічних санкцій Заходу почала навіть купувати більше
російського газу та нафти. З іншого боку, Китай підтримує спадаючу
українську економіку за рахунок інвестицій та торгівлі.
Ramani, Samuel Hey, Putin, have you seen how much China is investing in
Ukraine? = [Путін, чи бачили Ви, скільки Китай інвестує в Україну?] /
S. Ramani // The Washington Post(http://www.washingtonpost.com/blogs/monkeycage/wp/2015/07/24/hey-putin-have-you-seen-how-much-china-is-investing-inukraine/). – Washington, 2015. – 24.07.
***
Білорусь і Україна обговорили можливість тимчасової відміни
додаткового збору на імпорт білоруської продукції, повідомив в ефірі
телеканалу ОНТ заступник прем’єр-міністра РБ Володимир Семашко.
Украина может снять ограничения для белорусских товаров =
[Україна може зняти обмеження для білоруських товарів] // Советская
Белоруссия(http://www.sb.by/v-belarusi/article/ukraina-mozhet-snyatogranicheniya-dlya-belorusskikh-tovarov.html). – Минск, 2015. – 25.07.
***
У Чернігові відбулося чергове 23-е засідання міжурядової білоруськоукраїнської
змішаної
комісії
з
питань
торговельно-економічного
співробітництва. Обидві країни мають намір активніше використовувати у
взаємних зовнішньоторговельних розрахунках... гривню.
Бенько, Александр Гривна, возможно, потеснит доллар = [Гривня,
можливо,
потіснить
долар]
/
А. Бенько
//
Советская
Белоруссия(http://www.sb.by/politika/article/grivna-vozmozhno-potesnitdollar.html). – Минск, 2015. – 28.07. – № 141.
***
У Тегерані відбудеться перший ірано-український бізнес-форум. Уряди
двох країн у цей час проведуть засідання спільної комісії з економічного та
торговельного співробітництва.
Ивженко, Татьяна Украина пытается заменить российский рынок
иранским = [Україна намагається замінити російський ринок іранським] /
Т. Ивженко
//
Независимая
газета(http://www.ng.ru/cis/2015-0730/1_ukraina.html). – М., 2015. – 30.07.
РЕФОРМИ
Парламент України попередньо схвалив законопроект, згідно якого
регіонам, в тому числі і східним, де наразі триває збройний конфлікт, буде
надано більше повноважень. Законопроект вже направили до найвищої судової
інстанції для його оцінки на предмет конституційності законопроектних
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положень. Представляючи законопроект у парламенті, президент Петро
Порошенко наголосив, що норми законопроекту не передбачають перетворення
України на федеративну республіку.
Ukraine moves toward constitutional reform = [Україна рухається в
сторону конституційної реформи] / Associated Press // The Washington
Post(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-moves-towardconstitutional-reform/2015/07/16/8f3ac898-2bc2-11e5-960f22c4ba982ed4_story.html). – Washington, 2015. – 16.07.
***
Ще декілька місяців тому мешканці Києва, як правило, не хотіли
контактувати з представниками міліції, навіть якщо їм необхідна була така
допомога. Наразі все змінилося у протилежному напрямку. Нова поліція,
представники якої заполонили вулиці української столиці, викликають
прихильність та довіру у населення. Реформа стартувала 4 липня у Києві і
спрямована на перепідготовку або ж повну заміну усього МВС України.
Ukraine’s New Police on Charm Offensive in Kiev = [Нова поліція в
Україні поступово зачаровує мешканців Києва] / Associated Press // The Epoch
Times(http://www.theepochtimes.com/n3/1474022-ukraines-new-police-on-charmoffensive-in-kiev/). – New York, 2015. – 24.07.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Україна здійснила важливу виплату відсотків по єврооблігаціям, що
утримало країну від технічного дефолту.
Ukraine payment = [Оплата України] / Reuters // The
Himalayan(http://thehimalayantimes.com/business/ukraine-payment/). –
Kathmandu, 2015. – 25.07.
ЕКОНОМІКА
Один з найбільших виробників сталевого прокату в Україні компанія
„АрселорМіттал Кривий Ріг” має намір в найближчі роки інвестувати в країну
1,2 млрд. доларів США. Про це повідомив президент України Петро
Порошенко.
В ближайшие годы объем инвестиций „АрселорМиттал” в Украину
может достичь 1,2 млрд. долларов – П. Порошенко = [У найближчі роки
обсяг інвестицій „АрселорМіттал” в Україну може досягти 1,2
млрд. доларів
–
П. Порошенко]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0718/c31520-8922408.html). – Пекин,
2015. – 18.07.
***
За результатами січня-квітня 2015 український експорт в цілому впав на
34,6 %, а в країни ЄС – на 34,4 %. Примітно, що за цей період Україна
наростила продаж товарів і послуг тільки в три країни Євросоюзу, серед яких
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опинилася і Латвія (зростання склало 33 %). Втім, в абсолютних цифрах ця
сума невелика – йдеться про 56,6 млн. доларів США. Згідно з даними ЦСУ
Латвії, основними статтями українського експорту до Латвії є залізо і сталь,
зерно і борошно, продукція легкої промисловості, механізми і механічні
пристрої.
Украинскую экономику выводит из нокаута Латвия = [Українську
економіку
виводить
з
нокауту
Латвія]
//
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163172-ukrainskuyuekonomiku-vyvodit-iz-nokauta-latviya). – Рига, 2015. – 23.07.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
В Україні є чим поживитися, беручи до уваги її багатий чорнозем.
Користуючись нестабільністю політичної ситуації, багато іноземних інвесторів
збільшили свої фінансові вливання в український аграрний сектор. Згідно із
законодавством країни, сільськогосподарські землі не можуть бути куплені або
продані, але компанії вправі укладати довгострокові договори оренди строком
до 49 років. Нинішня нестабільна ситуація, звичайно, видається багатьом
іноземним інвесторам гарною можливістю для укладання вигідних договорів.
Однак якщо військові дії в Україні триватимуть, це завдасть удару і по
аграрному сектору, що може мати глобальні наслідки, хто б не вкладав гроші в
Україну.
Под гул канонады западные и российские инвесторы скупают
украинский чернозем = [Під гул канонади західні і російські інвестори
скуповують
український
чорнозем]
//
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163189-pod-gulkanonady-zapadnye-i-rossijskie-investory-skupayut-ukrainskij-chernozem). – Рига,
2015. – 24.07.
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна знайшла нового інвестора для будівництва терміналу з прийому
зрідженого природного газу (LNG-терміналу). Ним стала американська
компанія Frontera Resources Corporation. Про це заявив глава українського
уряду Арсеній Яценюк, підводячи підсумки своєї участі в інвестиційній
конференції, яка пройшла раніше у Вашингтоні.
Украина решила реанимировать проект строительства LNGтерминала = [Україна вирішила реанімувати проект будівництва LNGтерміналу]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0718/c31519-8922446.html). – Пекин,
2015. – 18.07.
***
Рада міністрів закордонних справ ЄС схвалила план дій в рамках
енергетичної дипломатії. Першим пунктом стоїть диверсифікація джерел
постачань енергії в ЄС, другим – забезпечення довгострокових постачань і
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транзиту енергії через Україну. Оскільки єдино можливим великим
транзитером газу територією України є „Газпром”, виходить, що одним із
пріоритетів європейської зовнішньої політики стає створення умов, за яких
„Газпром” – хоче він чи ні – повинен буде поставляти газ через Україну.
Барсуков,
Юрий
Правила
игры
/
Ю. Барсуков
//
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2772587). – М., 2015. – 21.07. –
№ 128.
***
„Нафтогаз” і „Газпром” продовжують вести переговори про постачання
газу в Україну. Поки російська компанія не може домовитися з „Нафтогазом”
про обсяги закачування газу в підземні газові сховища і про ціну газу, а
українська сторона вимагає підписання зобов’язуючого протоколу до контракту
з „Газпромом” від 2009 року.
Погосян, Арсений „Газпром” обсудит взаимоотношения с Украиной
на
совете
директоров
/
А. Погосян
//
Известия(http://izvestia.ru/news/589051). – М., 2015. – 21.07.
***
У Києві знову наполягають на перегляді ціни і тієї формули, за якою
визначається вартість російського газу.
Соловьева, Ольга Киев хочет российский газ по цене ниже, чем в
Европе = [Київ хоче російський газ за ціною нижчою, ніж у Європі] /
О. Соловьева // Независимая газета(http://www.ng.ru/economics/2015-0721/4_kiev.html). – М., 2015. – 21.07.
***
З 1 липня Україна газ „Газпрому” не закуповує, вважаючи, що російська
сторона має надати більш значну знижку. Видання відзначає, що запропонована
Києву на третій квартал ціна газу цілком ринкова, але в України просто немає
грошей.
Барсуков, Юрий Газ по осени посчитают / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2773251). – М., 2015. – 22.07. –
№ 129.
***
Україна хоче почати закупівлю газу з Казахстану. Однак єдиний шлях
поставок – транзит через Росію, яка, за словами експертів, цього ніколи не
допустить з міркувань конкуренції. Київ має намір підключити до вирішення
питання про транзит Євросоюз. Втім, навіть якщо Москва дасть дозвіл на
транзит, газ із Середньої Азії виявиться не дешевше російського.
Украина просит газ у Назарбаева = [Україна просить газ у Назарбаєва]
// Советская Белоруссия(http://www.sb.by/luchshee-iz-interneta-vybor-redaktsiiportala/article/ukraina-prosit-gaz-u-nazarbaeva.html). – Минск, 2015. – 24.07.
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***
Україна звернулася до Білорусії з проханням вивчити можливості
транзиту скрапленого природного газу (СПГ) з Прибалтики по території цієї
країни. Про це повідомив начальник управління європейської інтеграції
Міненерговугілля України Михайло Бно-Айріян в Twitter. Паралельно ведеться
робота по доставці природного газу з Грузії.
Украина нашла замену Газпрому – газ хотят качать из Клайпеды =
[Україна знайшла заміну Газпрому – газ хочуть качати з Клайпеди] //
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163194-ukraina-nashlazamenu-gazpromu-gaz-khotyat-kachat-iz-klajpedy). – Рига, 2015. – 25.07.
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Одне з головних питань, що обговорювалися в ході поїздки українського
прем’єра Арсенія Яценюка до Вашингтона, – збільшення потужностей
українських атомних станцій. Переговори велися з представниками компанії
Westinghouse. Йшлося, крім обговорення вже діючого проекту про постачання
свіжого ядерного палива на українські АЕС, також і про „новий напрямок
співпраці – підвищення потужності діючих атомних енергоблоків, участь у
програмах модернізації та підвищення безпеки українських АЕС”.
Ярошинская, Алла Хмельницкая АЭС на весах политики =
[Хмельницька
АЕС
на
вагах
політики]
/
А. Ярошинская
//
РОСБАЛТ(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/07/18/1420263.html). –
С.Пб.,
2015. – 18.07.
ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Міжнародні донори пообіцяли виділити кошти, яких бракує для
завершення будівництва об’єкта „Укриття” на ЧАЕС. Про це заявив віцепрем’єр України Валерій Вощевський, знайомлячи журналістів з результатами
донорської конференції, яка відбулася 16 липня в Лондоні.
Международные доноры пообещали выделить средства на достройку
„Укрытия” для ЧАЭС = [Міжнародні донори пообіцяли виділити кошти на
добудову
„Укриття”
для
ЧАЕС]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0721/c31519-8923383.html). – Пекин,
2015. – 21.07.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
У Львівській області на заході України розпочалися українськоамериканські військові навчання „Швидкий тризуб – 2015”, повідомляється на
офіційному сайті міністерства оборони України. Відмінною рисою навчань є
рекордна кількість учасників: крім близько 800 українських та 500
американських військовослужбовців, у них задіяні близько 500 представників
збройних сил ще 16 країн, серед яких Великобританія, Польща, Німеччина,
Канада. Основною метою навчань міноборони України назвало відпрацювання
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навичок щодо здійснення „стабілізаційних дій в рамках оборонної операції”.
Завершаться навчання 31 липня. Українсько-американські військові навчання
„Швидкий тризуб” проводяться з 2006 року в рамках програми НАТО
„Партнерство заради миру”.
На западе Украины начались международные военные учения = [На
заході України розпочалися міжнародні військові навчання] // Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0721/c31519-8923360.html). – Пекин,
2015. – 21.07.
***
Після коментарів французького актора Жерара Депард’є на підтримку
його нової Батьківщини – Росії, його було занесено до списку іноземних
громадян, які представляють загрозу національній безпеці України. Про це
заявив український міністр культури В’ячеслав Кириленко, уточнюючи, що цей
список вже подано на затвердження до Ради національної безпеки та оборони.
Luhn, Alec Gérard Depardieu reportedly blacklisted by Ukraine as threat to
national security : Film star is put on list of 500 foreign cultural figures who
allegedly speak out ’in support of violating the territorial integrity of Ukraine’ =
[Жерар Депард’є потрапив до чорного списку в Україні як особа, що
представляє загрозу національній безпеці. Зірку кіно включили до списку із
500 іноземних діячів культури, які нібито „підтримують порушення
територіальної
цілісності
України”.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian(http://www.theguardian.com/film/2015/jul/22/gerard-depardieureportedly-blacklisted-by-ukraine-as-threat-to-national-security). –
London,
2015. – 22.07.
***
В Україні збираються створити систему сил територіальної оборони.
Відправною точкою нової фази війни, як вважають у Києві, може стати рішення
Радбезу ООН про створення міжнародного трибуналу з розслідування справи
про збитий в небі Донбасу Boeing. Відповідний законопроект направлений на
розгляд до комітетів Верховної Ради.
Ивженко, Татьяна Украина создает партизанскую армию = [Україна
створює
партизанську
армію]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета(http://www.ng.ru/cis/2015-07-22/1_ukraina.html). – М., 2015. – 22.07.
***
ЗМІ повідомляють про подробиці міжнародних військових навчань Rapid
Trident-2015, які стартували в Яворівському районі Львівської області. У
маневрах беруть навчання військові з 18 країн. „Deutsche Welle” пише, що
сценарій навчань максимально враховує особливості військових дій на Донбасі.
СМИ: На учениях НАТО на Украине отрабатывают действия в
условиях „гибридной войны” = [ЗМІ: На навчаннях НАТО в Україні
відпрацьовують дії в умовах „гібридної війни”] // Независимая
газета(http://www.ng.ru/armies/2015-07-22/100_obzor220715_2.html). –
М.,
2015. – 22.07.
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***
Від 5 до 7 тисяч українських силовиків знаходяться на кордоні з
Придністров’ям. Глава державної прикордонної служби України Віктор
Назаренко в ефірі українського „П’ятого каналу” заявив про військову загрозу з
боку Придністров’я.
Украина сконцентрировала войска у границ Приднестровья = [Україна
сконцентрувала війська біля кордонів Придністров’я] // Кишиневский
обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65656). – Кишинев, 2015. – 24.07.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Після перемоги революції на Майдані, однією з причин виникнення якої
було незадоволення суспільства з корупційною владою Януковича,
новообраний президент Порошенко пообіцяв новий, прозорий тип управління
державою. Позачергові парламентські вибори привели до політики молодих
людей, які також пообіцяли, що Україна більше ніколи не буде працювати в
інтересах кількох багатіїв. Але проблема досі не вирішена.
Walker, Shaun Oligarchs nouveaux? Why some say Ukraine is still in thrall
to an elite : The corrupt power enjoyed by a wealthy clique sparked the country’s
Maidan revolution, but the transparent governance promised by Ukraine’s new
leaders is proving difficult to deliver = [Нові олігархи? Чому дехто говорить,
що Україна й досі знаходиться в полоні еліт? Використання багатою
верхівкою корумпованої влади викликало революцію на Майдані, але обіцяне
новими лідерами країни прозоре управління виявляється важко досяжним.]
/
Sh. Walker
//
The
Guardian(http://www.theguardian.com/world/2015/jul/21/ukraine-oligarchsmaidan-revolution). – London, 2015. – 21.07.
***
Україна заблокувала транзит російського вугілля для споживачів
Молдови через Одесу. За наявною інформацією, затримання вантажу до
Молдови відбулося в рамках боротьби Служби безпеки України з
контрабандою вугілля через фірми-одноденки з неконтрольованих українською
стороною територій Донбасу. У той же час, представники молдавських
компаній-імпортерів заявили, що закуповують вугілля у однієї з найбільших
російських шахт, власники якої – громадяни України. Через ситуацію, що
склалася, Молдова може знайти інші маршрути постачань вугілля або
переключитися на альтернативні види палива.
Украина заблокировала транзит в Молдову российского угля =
[Україна заблокувала транзит до Молдови російського вугілля] //
Кишиневский обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65795). – Кишинев,
2015. – 28.07.
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РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
У Києві триває слідство з приводу представників попередньої,
домайданной влади. У більшості випадків, підслідні не перебувають в Україні,
але уважно стежать за всім, що відбувається, а також через своїх представників
в курсі того, які звинувачення їм пред’являються і на яких підставах. Один з
них – Віталій Захарченко, колишній глава МВС України, розповів про ситуацію
кореспонденту „НГ” Андрію Серенко.
Серенко, Андрей Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко:
„Я буду отстаивать свое честное имя” = [Колишній глава МВС України
Віталій Захарченко: „Я буду відстоювати своє чесне ім’я”] / А. Серенко //
Независимая газета(https://translate.google.com.ua/). – М., 2015. – 21.07.
***
Положення про арешт і екстрадицію Януковича були вилучені з сайту
Інтерполу, повідомив консультант МВС України в Києві. Він гарантує, що
українська сторона продовжуватиме робити все, аби колишній глава держави
постав перед українським судом.
Fahndung nach Janukowitsch eingestellt = [Відновлено переслідування
Януковича]
//
Die
Welt(http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article144383341/Fahndungnach-Janukowitsch-eingestellt.html). – Berlin, 2015. – 24.07.
***
У Києві злочинець атакував підрозділ київського „Украбанка”,
обстрілявши будівлю з гранатомета. Незважаючи на те, що вибух стався в
центрі міста, і на місце злочину прибуло кілька міліцейських машин, злочинця
затримати не вдалося.
Васильев, Андрей В Киеве неизвестный выстрелил в здание банка из
гранатомета
/
А. Васильев
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/24/kiev2-site-anons.html). – М., 2015. – 24.07.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Спеціальний посланник ООН зі СНІДу у Східній Європі та Центральній
Азії Мішель Казачкін заявив, що ВІЛ-інфіковані можуть зіткнутися з дефіцитом
ліків до середини серпня. Життя близько восьми тисяч ВІЛ-позитивних
громадян на сході України знаходиться під загрозою через серйозну нестачу
ліків. Через обмеженя, накладені Києвом на ввезення медикаментів на території
„ДНР” й „ЛНР”, запаси препаратів там можуть вичерпатися до середини
серпня. „Я закликаю США, Німеччину, Францію, Україну та Росію до дії”, –
сказав Казачкін. За словами Казачкіна, пацієнти „потрапили під перехресний
вогонь” між українським урядом і проросійськими бойовиками. На території
„ДНР” й „ЛНР” раніше проживали 25 відсотків українських ВІЛ-інфікованих,
проте тисячі були змушені бігти, зазначив представник ООН.
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Cerca de 8 mil doentes de Sida aguardam medicamentos no leste da Ucrânia
= [Близько 8 тис. хворих на СНІД чекають ліків на Східній Україні] //
Correio
da
Manhã(http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/cerca_de_8_mil_doentes_de_sida
_aguardam_medicamentos_no_leste_da_ucrania.html). – Lisboa, 2015. – 17.07.
***
Однією з перших жертв конфлікту на Донбасі стала сфера охорони
здоров’я. На Донбасі успішно діяли українські програми з контролю
поширення ВІЛ-інфекції серед наркозалежного населення за рахунок надання
стерильних шприців та метадону. На жаль, тепер донбаський конфлікт ставить
цей процес під загрозу. У червні кілька пацієнтів направили офіційній владі
відеозвернення, в якому оголосили, що побоюються за свої життя у зв’язку з
перериванням лікування. У зверненні згадувалося дев’ять смертей.
Kazatchkine, Michel,спеціальний посланник ООН по ВІЛ/СНІДу у
Східній Європі та Центральній Азії An AIDS Crisis in Ukraine = [Криза з
поширенням СНІДу в Україні] / M. Kazatchkine // The New York
Times(http://www.nytimes.com/2015/07/27/opinion/an-aids-crisis-inukraine.html?partner=rss&emc=rss). – New York, 2015. – 26.07.
СУСПІЛЬСТВО
В Україні та Австралії вшанували пам’ять загиблих рік тому у
авіакатастрофі Боїнга MH17 на сході України. В Австралії пройшла церемонія
поминання жертв катастрофи. Депутати парламенту Австралії перервали свої
зимові канікули і повернулися до Канберри на церемонію поминання загиблих.
Перед початком церемонії прем’єр-міністр Тоні Ебботт сказав, що „на борту
цього літака були 298 ні в чому не винних людей, і наше почуття
справедливості не може прийняти їх загибель”. В Києві перед посольством
Нідерландів поклали квіти, вшановуючи жертв катастрофи рейсу MH17. Участь
в акції взяли депутати парламенту, а також звичайні кияни.
Ucrânia e Austrália lembram um ano da queda de avião da Malaysia
Airlines = [Україна та Австралія відзначають річницю авіакатастрофи
Malaysia Airlines] // O Globo(http://oglobo.globo.com/mundo/ucrania-australialembram-um-ano-da-queda-de-aviao-da-malaysia-airlines-16801232). – Rio de
Janeiro, 2015. – 17.07.
***
Гей-пара в Києві перевірила, як українці будуть реагувати на двох
чоловіків, що тримаються за руки. На відео, яке вони виклали в інтернет, видно,
що більшість громадян проходили повз, не звертаючи на них уваги, деякі
мимохідь оберталися, одні дівчата навіть сфотографували пару на смартфон.
Потім хлопці вирішили бути більш провокаційними і всілися один одному на
коліна в центрі Києва, після чого до них одразу підійшли 15-20 молодиків
ультраправих настроїв, деякі з яких почали штовхати пару, але в інцидент
втрутилися перехожі. Один з геїв говорить, що насильство щодо ЛГБТ29

спільноти завжди існувало в Україні, але в цілому відношення українців є
толерантним.
Luhn, Alec Gay couple kicked and pepper sprayed by far-right mob in Kiev :
Zoryan Kis and Tymur Levchuk were attacked by group of 15-20 young men after
deciding to test people’s reactions to them holding hands = [В Києві на гей-пару
напали ультраправі молодики. Після того, як Зорян Кіс та Тимур Левчук,
взявшись за руки, вирішили перевірити реакцію перехожих, на них напала
група
з
15-20
цих
молодиків.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian(http://www.theguardian.com/world/2015/jul/23/gay-couple-kickedpepper-sprayed-far-right-mob-kiev-ukraine). – London, 2015. – 23.07.
***
Згідно опитувань Левада-Центру, рейтинг підтримки дій російського
президента його громадянами значно зріс за останній рік на фоні подій в
Україні та участі в них Росії. Так, в червні поточного року Путін мав 89 %
підтримки, в липні – 87 %. Лише 5 % росіян вважають, що західні санкції
спрямовані на погашення конфлікту в Україні, 87 % схвально відносяться до
анексії Криму.
Nardelli, Alberto Vladimir Putin’s approval rating at record levels : Almost
nine out of 10 Russians approve of their president, according to survey that also
highlights support for Ukraine strategy = [Рейтинг схвалення Володимира
Путіна знаходиться на рекордному рівні. Згідно з опитуванням, майже
дев’ять з десяти росіян схвалюють дії свого президента, що також
підкреслює підтримку стратегії Путіна щодо України.] / Al. Nardelli,
J. Rankin
//
The
Guardian(http://www.theguardian.com/world/datablog/2015/jul/23/vladimirputins-approval-rating-at-record-levels). – London, 2015. – 23.07.
***
Кожен день на розділовій лінії між сепаратистськими регіонами та
центральною Україною можна спостерігати кілометри машин та сотні людей з
сумками, які виїжджають з зони військових дій. Де-факто це кордон, якого
насправді не існує. На узбіччі стоять палатки „першої допомоги”, пляшки з
чистою, питною водою та туалети. За офіційними даними кожен день до 700
автомобілів і більш ніж 2000 чоловік перетинають цю розділову лінію.
Kuprijanowa, Inna Ukraine: Die Grenze, die es nicht gibt : Die Ukraine will
den Personenverkehr in die abtrünnigen Gebieten um Donezk und Luhansk neu
regeln. Das Ergebnis: Kilometerlange Schlangen, frustrierte Bürger. Eine
Reportage von einer Grenze, die es offiziell nicht gibt. = [Україна: кордон якого
не існує. Україна намагається врегулювати нові пасажирські мережі у
Донецьку та Луганську. Результат – кілометрові черги і розчарування
людей. Офіційного звіту по цих мережах не існує] / I. Kuprijanowa // Deutsche
Welle(http://www.dw.com/de/ukraine-die-grenze-die-es-nicht-gibt/a-18605784). –
Bonn, 2015. – 24.07.
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КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Міністерство культури України зажадало від МВС і Служби безпеки
перевірити „доцільність участі сербського режисера і музиканта Еміра
Кустуріци” в концерті, який запланований у Києві на 28 липня. Не чекаючи
„висновків” спецслужб, організатори благодійної акції, приуроченої до 1000річчя кончини святого рівноапостольного князя Володимира, скасували
концерт. Крім Кустуріци і його групи No Smoking Orhestra в концерті, який
планувався в київському Палаці спорту, повинні були брати участь Петро
Мамонов, Олексій Романов з „Воскресения”, молдавські рокери „Здоб ши
Здуб” і київські „Табула раса”. Останні дві групи, вчасно зорієнтувавшись і не
чекаючи санкцій з боку Мінкультури, самі відмовилися від участі в заході,
пояснюючи це „неприемлемостью” перебування на одній сцені з Кустуріцею,
який не поділяє погляди офіційного Києва на „проблему Криму”.
Лихоманов, Петр Кустурицу записали в „москали” / П. Лихоманов //
Российская газета(http://www.rg.ru/2015/07/17/kusturica.html). – М., 2015. –
16.07.
РЕЛІГІЯ
Митрополит Почаївський Володимир (Мороз) відправив офіційні
звернення до глави Української православної церкви Московського патріархату
(УПЦ МП) митрополиту Онуфрію (Березовському), президенту України Петру
Порошенку, керівництву СБУ та МВС, в яких стверджує, що „певні особи”
готують штурм його монастиря, підставою для таких висновків є провокація із
завезенням на територію обителі зброї, яка нібито належить сепаратистам.
Мальцев, Владислав Святыня украинского православия под угрозой =
[Почаевский монастырь опасается силового захвата националистами] /
В. Мальцев
//
Независимая
газета(http://www.ng.ru/faith/2015-0724/2_church.html). – М., 2015. – 24.07.

***
У Києві було скоєно замах на священика Української православної
церкви Московського патріархату Романа Ніколаєва. Правоохоронні органи
вважають, що злочинців було двоє, і вони „могли діяти з метою пограбування”.
Однак ця версія здається багатьом спостерігачам не самою очевидною. Так, на
Україні відзначено безліч випадків нападу на представників Української
православної церкви Московського патріархату, а також посягань на самі
храми.
Алешина, Марина Священнику стреляли в голову / М. Алешина //
Российская газета(http://www.rg.ru/2015/07/27/kiev.html). – М., 2015. – 26.07.
***
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявив, що причина
нинішнього конфлікту в Україні – церковний розкол. При цьому глава РПЦ,
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якщо вдуматися в його слова, мав на увазі не стільки створення в 1992 році
Київського патріархату, скільки проголошення Брестської унії 1596 року, коли
частина українських віруючих визнала верховенство Риму. Ймовірно, в даному
випадку лідер Московського патріархату мав на увазі не особисто римського
понтифіка, а скоріше весь Захід, прагнення якого „зруйнувати Святу Русь”
чотири століття тому мало вигляд релігійного звернення України до
„латинства”, а нині прийняло більш сучасні політичні форми.
Мельников, Андрей РПЦ разоблачила антиукраинский заговор = [РПЦ
викрила антиукраїнський змову] / А. Мельников // Независимая
газета(http://www.ng.ru/faith/2015-07-27/2_rpc.html). – М., 2015. – 26.07.
***
Президент України Петро Порошенко в день святкування пам’яті святого
князя Володимира заявив, щов Україні необхідно створити Помісну
православну церкву. Він розраховує, що ці плани підтримає
Константинопольський патріархат.
Яковлева, Елена Когда церковь – не мать / Е. Яковлева // Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/28/poroshenko-site.html). – М., 2015. – 28.07.
СПОРТ
ФК Шахтар (Донецьк) прибув до Туреччини для поєдинку з турецьким
Фенербахче. Колись саме тут Шахтар виграв останній кубок УЕФА, 2-1 проти
Вердера, після чого він поспіль виграв чотири чемпіонські титули. Наразі
Шахтар через війну на сході України позбавлений свого рідного стадіону, своєї
тренувальної бази, клубу довелося продати своїх кращих гравців.
Pitt-Brooke, Jack Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce: A tale of two clubs at
crossroads of Europe = [Шахтар проти Фенербахче: повість про два клуби на
перехресті
Європи]
/
J. Pitt-Brooke
//
The
Independent(http://www.independent.co.uk/sport/football/european/shakhtardonetsk-vs-fenerbahce-a-tale-of-two-clubs-at-crossroads-of-europe10420199.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 28.07.
***
26-річний Сергій Гайдученко, уродженець Києва, перейшов у
підмосковний „Хімік”, з яким підписав контракт. З 2014 року він грав за збірну
України, будучи гравцем ХК „Донбас”. Після відмови донецького клубу від
участі в КХЛ у зв’язку з бойовими діями в Україні, Гайдученко перейшов в
клуб ВХЛ „Кубань”. Тепер же голкіпер збірної України з хокею Сергій
Гайдученко продовжить кар’єру в російському хокейному клубі ВХЛ –
підмосковному „Хіміку”.
Фомин, Алексей Голкипер сборной Украины по хоккею продолжит
карьеру в России / А. Фомин // Известия(http://izvestia.ru/news/589100). – М.,
2015. – 23.07.
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ТУРИЗМ
У п’ять разів рідше стали заходити в порт Одеси круїзні лайнери. Одеса
традиційно була одним з головних туристичних центрів України. До початку
кризи в країні місто відвідували щорічно близько мільйона туристів. До 130
тисяч з них були пасажирами круїзних кораблів. Однак за останні два роки їх
кількість значно зменшилася із-за ситуації в країні.
Федякина, Анна Круизные лайнеры перестали заходить в Одессу из-за
ситуации
в
стране
/
А. Федякина
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/27/odessa-site-anons.html). – М., 2015. – 28.07.
НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Розслідування минулорічного падіння МН17 під керівництвом
голландських експертів прийшло до висновку, що літак було збито над східною
Україною російською ракетою типу земля-повітря, що була випущена з
території, контрольованої проросійськими повстанцями. Про це заявляють
наближені до розслідування люди.
Blake, Andrew Malaysia Airlines Flight 17: Russian missile likely caused
crash, investigators find = [Малазійські авіалінії Рейс 17: дослідники
катастрофи говорять, що, ймовірно, крах літака викликала російська
ракета]
/
An. Blake
//
The
Washington
Times(http://www.washingtontimes.com/news/2015/jul/16/malaysia-airlines-flight17-russian-missile-caused/). – Washington, 2015. – 16.07.
***
Через рік після того, як на території України було збито літак МН17,
родичі деяких з 298 загиблих почали судовий процес про відшкодування
збитків. Цей процес скоріше ставить за мету дати відповіді на питання, які досі
не вирішені. Ось деякі з них: хто збив літак?, які є докази провини
проросійських повстанців?, чому боїнг пролітав у повітряному просторі, де
вирує війна?, що сталося з останками 298 жертв?, хто веде розслідування?, чи
постануть винні коли-небудь перед судом?
Buncombe, Andrew MH17 Q&A: Who brought down Malaysia Airlines jet
and other unanswered questions one year on = [МН17 питання та відповіді:
хто збив літак Малазійських авіаліній та інші питання, що й досі
залишаються
без
відповідей
]
/
An. Buncombe
//
The
Independent(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/mh17-qa-whobrought-down-malaysia-airlines-jet-and-other-unanswered-questions-one-year-on10394371.html?origin=internalSearch). – London, 2015. – 16.07.
***
Угорський уряд серйозно стурбований стріляниною на вулицях Мукачева
та має намір захищати угорців, які живуть в Україні, заявив в інтерв’ю
угорській діловій газеті Napi Gazdaság глава кабінету міністрІВ Угорщини
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Янош Лазар. Лазар зізнався, що в Україні працюють „угорські агенти, які
захищають інтереси Будапешта”.
Бучельников, Владимир Венгрия может добить Украину = [Угорщина
може
добити
Україну]
/
В. Бучельников
//
Вести
сегодня(http://vesti.lv/news/vengriya-otkryla-vtoroi-front-protiv-ukrainy). – Рига,
2015. – 21.07.
***
Протистояння силовиків і „Правого сектору” в Закарпатті не тільки не
закінчується, але і переходить в активну фазу. За словами спікера „Правого
сектора” Артема Скоропадського, їх люди досі перебувають в горах і лісах в
Закарпатті. „Влада влаштувала там практично АТО для того, щоб зловити шість
чоловік, і це на їхній совісті. Дмитро Ярош закликає владу відмовитися від
штурму, а силовиків – не виконувати накази. „Як сказали хлопці з лісу, ніхто не
відніме у нас право на останній бій. Закликаю всіх своїх братів по зброї з ВСУ,
добробатів, Нацгвардії, СБУ, МВС, Прикордонної служби не виконувати
злочинних наказів владних бариг”, – написав Ярош у своєму „Фейсбуці”.
Бучельников, Владимир Военная операция в Закарпатье: Ярош
запретил сдачу в плен = [Військова операція в Закарпатті: Ярош заборонив
здачу в полон] / В. Бучельников // Вести сегодня(http://vesti.lv/news/voennayaoperaciya-v-zakarpatye-yarosh-zapretil-sdachu-v-plen). – Рига, 2015. – 21.07.
РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Слідчий комітет Росії заявив, що має намір повторно оголосити в
міжнародний розшук українського олігарха Ігоря Коломойського. Такий самий
запит готують і на главу МВС України Арсена Авакова та інших
високопоадовців.
Козлова, Наталья В розыск объявят повторно / Н. Козлова //
Российская газета(http://www.rg.ru/2015/07/24/kolomoiskiy.html). – М., 2015. –
23.07.
***
Українська криза, заявив прем’єр-міністр Російської Федерації, носить
рукотворний характер. Відповідальність за цю подію несуть колишні і нинішні
керівники країни. Росія не вважає себе відповідальною за конфлікт в Україні,
заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.
Медведев: Россия не считает себя ответственной за конфликт на
Украине = [Медведєв: Росія не вважає себе відповідальною за конфлікт в
Україні] // Кишиневский обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65644). –
Кишинев, 2015. – 24.07.
***
Провести в Україні військові навчання за участю декількох країн Заходу
– погана ідея, вважає китайське видання Global Times. Ці маневри ніяк не
вплинуть на позицію Росії щодо українського питання, зате напевно завадять
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дипломатичному врегулюванню конфлікту. Більше того, ця гра м’язами
загрожує обернутися повномасштабною війною. Спільні навчання військ
НАТО і українських збройних сил стануть наймасовішими спільними
навчаннями, які коли-небудь проводилися на Україні, пише Global Times. Росія
вже попередила США про „вибухонебезпечні наслідки” навчань в Україні.
Global Times: НАТО доиграется на Украине до большой войны =
[Global Times: НАТО дограється в Україні до великої війни] //
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163198-global-timesnato-doigraetsya-na-ukraine-do-bolshoj-vojny). – Рига, 2015. – 26.07.
***
Росія виступає за територіальну цілісність України, але з урахуванням
рішень, які були прийняті по Криму, заявив прем’єр-міністр Росії Дмитро
Медведєв, який також зазначив, що санкції, накладені на Росію з боку ЄС,
негативно позначаються на російському і словенському бізнесі, але ініціатива
щодо їх скасування повинна виходити від Євросоюзу.
Медведев: Россия выступает за территориальную целостность
Украины, но без Крыма = [Медведєв: Росія виступає за територіальну
цілісність
України,
але
без
Криму]
//
Кишиневский
обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65765). – Кишинев, 2015. – 27.07.
***
Виступаючи на нещодавній колегії СКР, глава відомства Олександр
Бастрикін заявив про те, що слідство має намір встановити всіх виконавців
злочинів на південному сході України. За його словами, Слідчим комітетом
порушено 54 кримінальні справи за фактами застосування збройними силами
України, національною гвардією і членами націоналістичних організацій
України важкого наступального озброєння при обстрілі населених пунктів
самопроголошених Донецької і Луганської народних республік і знищення
мирних громадян.
Сергеев, Николай Следственный комитет ищет исполнителей /
Н. Сергеев // КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2777356). – М.,
2015. – 28.07. – № 133.
КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Коли Україна та Нідерланди виступають на підтримку створення по лінії
Радбезу ООН міжнародного трибуналу для кримінального переслідування
відповідальних за крах пасажирського Boeing в Донбасі, вони чомусь
забувають, що несуть безпосередню відповідальність за цю трагедію. І якби не
недбалість посадових осіб обох країн, що відповідають за повітряні
перевезення, пасажири рейсу MH-17 благополучно долетіли б з Амстердама в
Куала Лумпур. Втім, значна частка провини лежить і на малайзійській
авіакомпанії, яка не взяла до уваги застереження щодо небезпеки повітряного
коридору над Україною.
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Шестаков, Евгений По кому плачет трибунал / Е. Шестаков //
Российская газета(http://www.rg.ru/2015/07/16/boeing-site.html). – М., 2015. –
16.07.
***
Гостре бажання багатьох припинити триваюче протистояння Росії і
Заходу цілком зрозуміло. Адже, як пише швейцарська газета Neue Zuerichsee
Zeitung, „триваюча війна в Східній Україні загрожує перерости у світову
кризу”. Проте конфлікт навряд чи можна залагодити так просто. І справа не
тільки в позиції керівництва невизнаних республік на українському південному
сході або тиску на Кремль російських націоналістів всіляких відтінків. Справа
насамперед у небажанні припиняти протистояння з боку впливових західних
кіл.
Никифоров, Олег,ответственный редактор „НГ-энергии” КАРТБЛАНШ. Возможно ли нам помириться с Западом = [КАРТ БЛАНШ. Чи
можливо нам помиритися із Заходом] / О. Никифоров // Независимая
газета(http://www.ng.ru/world/2015-07-20/3_kartblansh.html). – М., 2015. –
20.07.
***
Володимир Путін – справжній патріот, і будь-які заяви про те, що він
обкрадав свою країну – сміховинні, переконаний колишній офіцер армії США і
експерт по боротьбі з тероризмом Скотт Беннетт. Як заявив Беннетт в інтерв’ю
Press TV, атаки проти російського президента насамперед пов’язані з
„імперськими амбіціями” Вашингтона. Адміністрація Обами почала
дотримуватися негативних поглядів на сім’ю і шлюб, та ще почала
маніакальний хрестовий похід по всьому світу, культивуючи свою гегемонію і
розв’язуючи війни в Україні, Лівії, Іраку і Сирії, намагаючись в кінцевому
рахунку атакувати Іран.
Тарасов, Анатолий Американский офицер: Путин – русское чудо =
[Американський офіцер: Путін – російське чудо] / А. Тарасов // Вести
сегодня(http://vesti.lv/news/amerikanskii-oficer-putin-russkoe-chudo). –
Рига,
2015. – 20.07.
***
Політолог Павло Святенков вважає, що криза в Україні показала, що
Європейський Союз не є самостійним суб’єктом світової політики. Американці
легко змушують європейців робити те, що вигідно Вашингтону. Наприклад,
вводити санкції проти Росії у звя’язку із ситуцією в Україні.
Свтенков, Павел Олланд объединяет Европу / П. Свтенков //
Известия(http://izvestia.ru/news/589053). – М., 2015. – 21.07.
***
Члени французської делегації до Криму, більшість з яких республіканці,
тобто представники правоцентристської партії, очолюваної екс-президентом
Ніколя Саркозі, повідомили, що приїхали за особистою ініціативою. „Така
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поїздка в Крим – справжнє порушення міжнародного права”, –заявили в МЗС
Франції.
Tavernise, Sabrina French Lawmakers Visit Crimea, to the Dismay of
Officials Back Home = [Французькі парламентарії побували в Криму,
розчарувавши чиновників на батьківщині] / S. Tavernise // The New York
Times (http://www.nytimes.com/2015/07/25/world/europe/france-lawmakers-visitcrimea-russia.html?partner=rss&emc=rss). – New York, 2015. – 24.07.
***
Україна очікує поставок нових озброєнь зі США, у тому числі потужних
радіолокаційних станцій (РЛС) для контрбатарейної боротьби і протитанкових
систем, що мають високу ймовірність ураження бронеоб’єктів. Американці
ППК і РЛС відносять до нелетальної оборонної зброї. Але це спірне питання,
оскільки РЛС для „зарубки” пуску снарядів використовується в
контрбатарейній війні, тобто при знищенні артилерійських розрахунків
супротивника. А дія ракети ППК заснована на тому, що при попаданні в танк
вона, як правило, знищує весь екіпаж. Білий Дім це, схоже, не бентежить, і, за
версією Wall Street Journal, є велика ймовірність того, що адміністрація США
дасть згоду на поставки цих озброєнь для української армії. Таким чином, США
та інші країни НАТО, по суті, негласно стимулюють армію України на
продовження бойових дій в Донбасі.
Мухин, Владимир США поставят Украине „полулетальное” оружие =
[США поставлять Україні „напівлетальну” зброю] / В. Мухин //
Независимая газета(http://www.ng.ru/armies/2015-07-24/2_usa.html). – М.,
2015. – 24.07.
***
Вибір об’єктів геополітичної експансії Заходу являє собою одне з
ключових завдань, до вирішення якого залучені кращі аналітичні сили США і
НАТО. Такими об’єктами можуть бути регіони або окремі держави. Держави –
головні об’єкти експансії – вже відомі, це Росія і Китай. Вони поки недосяжні
для прямих акцій по дестабілізації їхнього становища. Тому зусилля
зосереджуються на підривних діях, спрямованих на дестабілізацію країн на
периферії цих держав, причому не обов’язково прикордонних. Достатньо, щоб
такі країни входили в зону геополітичних інтересів РФ або КНР. Саме з цією
метою здійснюється провокування кольорових революцій в Україні,
Центральній Азії, на Кавказі та на Близькому Сході. Потужною унікальною
технологією тиску на Росію є розширення НАТО, нарощування військового
потенціалу блоку на її кордонах, розгортання ПРО, підривні ідеологічні акції.
Разрушительный тандем: цветная революция – гибридная война =
[Руйнівний тандем: кольорова революція – гібридна війна] // Независимая
газета(http://nvo.ng.ru/concepts/2015-07-24/1_revolution.html). – М., 2015. –
24.07.
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ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Європейський російськомовний телеканал, покликаний протистояти
кремлівській телепропаганді, таки буде створений. З відповідною пропозицією
виступили Польща та Нідерланди. Як повідомляє Deutsche Welle, про це заявив
у Брюсселі міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина. Створення
телеканалу переслідує мету зробити вільну інформацію доступною для Росії і
російськомовної меншини в країнах Східної Європи, зазначив міністр. План дій
передбачає також підтримку незалежних ЗМІ в східних сусідах ЄС, роботу з
роз’яснення корисності європейських реформ в таких державах, як Україна,
Молдова та Грузія.
Польша и Нидерланды покажут русскоязычным Латвии правду про
Россию = [Польща і Нідерланди покажуть російськомовним Латвії правду
про Росію] // Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163164polsha-i-niderlandy-pokazhut-russkoyazychnym-latvii-pravdu-pro-rossiyu). – Рига,
2015. – 21.07.
НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Влада Донецької народної республіки категорично не згодна з
поправками до конституції України, які почала розглядати Верховна Рада. На
Донбасі вимагають узгодження з ними запропонованої Петром Порошенко
версії основного закону і приведення його у відповідність до вимог Мінських
угод. Також влада республіки має намір ініціювати введення санкцій щодо
України з боку країн-членів БРІКС.
Дульман, Петр Донбасс отверг конституционные поправки
Порошенко
/
П. Дульман
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/16/mnenie-site.html). – М., 2015. – 16.07.
***
Лідери самопроголошених „ДНР” та „ЛНР” заявили, що прийняли
рішення про відведення в односторонньому порядку озброєння калібром до 100
мм на відстань не менше 3 кілометрів від лінії зіткнення. „Демонструючи
прихильність Мінським домовленостями, ми готові зробити наступний крок до
миру. Для цього відвести свої підрозділи з танками і бронемашинами,
оснащеними знаряддями калібром до 100 мм, від лінії зіткнення на відстань не
менше 3 кілометрів”, – йдеться у повідомленні. При цьому Захарченко
підкреслив, що озброєння буде відведено по всій лінії розмежування за
винятком проблемних ділянок: районів на північ від Донецька і Дебальцевого.
„Щодо цих районів ми готові вести діалог про відвід техніки і озброєнь у будьякому форматі”, – заявили лідери сепаратистів.
Colás, Xavier Los separatistas retiran armamento y denuncian los ataques de
Kiev = [Сепаратисти заявляють про відведення зброї та засуджують атаки
Києва]
/
X. Colás
//
El
Mundo(http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/19/55abf08be2704eae3a8b45
7c.html). – Madrid, 2015. – 19.07.
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***
Нове шокуюче відео катастрофи МН17, на якому сепаратисти ходять між
тілами загиблих пасажирів і з жахом усвідомлюють, що це був комерційній
рейс, а не український військовий літак, було випущено австралійським ЗМІ
через рік після трагедії.
Balmforth, Tom Ukraine rebels looted MH17 crash site = [Повстанці на
східній України розграбували місце краху рейсу МН17] / T. Balmforth // The
Times(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4501180.ece). –
London, 2015. – 20.07.
***
Представники „ДНР” і „ЛНР” Денис Пушілін і Владислав Дейнего
поставили ультиматум владі України і вимагають у Гройсмана прийняти
поправку, яка введе в дію закон про особливий статус Донбасу. Про це
повідомляє сайт бойовиків – „Донецьке агентство новин”. Крім цього „ДНР” і
„ЛНР” заявили, що Верховна Рада повинна переголосувати як за цим законом,
так і за поправки в Конституцію України. Бойовики також заявили, що формат
Мінських угод потрібно продовжити і на наступний рік. „Ми цілком
підтримуємо пропозицію голови Європарламенту Мартіна Шульца, який
рекомендував зберегти на наступний рік відповідний формат вирішення
конфлікту у випадку, якщо він не вирішиться до кінця терміну дії угоди”
Мінськ-2 ”, який закінчується в нинішньому році”, – наголошується в
повідомленні терористів.
„ДНР” и „ЛНР” поставили ультиматум украинским властям =
[„ДНР” і „ЛНР” поставили ультиматум українській владі] // Кишиневский
обозреватель(http://www.noi.md/ru/news_id/65437). – Кишинев, 2015. – 22.07.
***
Російський командувач сепаратистів звинуватив Москву в ігноруванні
повстанців, і попросив виділити їм більше зброї. Олексій Марков з бригади
Привид скаржиться, що Україна веде постійні обстріли, а їхнім солдатам немає
чим захищатись.
Losh, Jack Separatists beg Russia for more guns = [Сепаратисти просять
у
Росії
більше
зброї]
/
J. Losh
//
The
Times(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4504484.ece). –
London, 2015. – 22.07.
***
Наступ ополченців Донбасу може початися восени, після проведення
виборів на території України, підконтрольної уряду. Про це газеті The Times
повідомило джерело в ополченні, пише InoPressa.
The Times узнала, когда ополченцы начнут наступление на Донбассе =
[The Times дізналася, коли ополченці почнуть наступ на Донбасі] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3269375/the-times-uznala-kogda-opolchencynachnut-nastuplenie-na-donbasse). – Таллинн, 2015. – 22.07.
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КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Колишній віце-прем’єр України і екс-глава Нацбанку Сергій Арбузов
вважає, що сила „Правого сектора” – в слабкості влади. С. Абузов вважає, що
події в Закарпатті стали потужним ударом по іміджу України в світі, по
інвестиційному клімату, по перспективам отримання безвізового режиму з ЄС.
Арбузов,
Сергей
Сомали
на
Днепре
/
С. Арбузов
//
Известия(http://izvestia.ru/news/588827). – М., 2015. – 16.07.
***
Письменник Олександр Проханов розмірковує про те, що українська
техносфера – спадкоємиця великої радянської промисловості, занурюється на
дно, маючи на увазі, що шоста хвиля мобілізації торкнулася ракетного заводу
„Південмаш”, що в Дніпропетровську. Представники військомату вручали
повістки молодим і літнім, недосвідченим і з науковими ступенями робітникам
заводу. Автор вважає, що таким чином, „кінчається Україна, кінчаються її
наукові КБ, її фантастичні виробництва, її сміливі інженери та науковці”.
Проханов, Александр Катафалк для Украины / А. Проханов //
Известия(http://izvestia.ru/news/588753). – М., 2015. – 16.07.
***
Глава „ДНР” Олександр Захарченко привітав конфронтацію „Правого
сектора” з президентом України Петром Порошенко, викликану подіями в
Мукачеві. „Львів’яни піднялися – молодці. „Правий сектор” сказав: „Геть
Порошенко!”... Два рази я заповажав „Правий сектор”: коли вони побили геїв у
Києві та коли спробували прибрати Порошенка „, – заявив він на пресконференції, передає Life News.
Сергеева, Александра Захарченко: Я уважаю „Правый сектор” =
[Захарченко: Я поважаю „Правий сектор”] / А. Сергеева // Вести
сегодня(http://vesti.lv/news/zaharchenko-ya-uvazhayu-pravyi-sektor). –
Рига,
2015. – 20.07.
***
„Прихильники київського уряду, західні дипломати і опозиційні фігури,
як правило, відповідають на питання, як в Україні йде процес „деолігархізації”,
однаково – щирим сміхом”, – пише кореспондент The Guardian Шон Уокер,
повідомляє InoPressa. Відповідаючи на питання The Guardian, президент
Порошенко заявив, що він твердо має намір боротися з олігархами і „запобігти
неприйнятному впливу приватних інтересів на державу”. „Однак Порошенко –
сам з олігархічного класу, і, за словами критиків, йому не вдається проводити
політику нового типу”, – йдеться в статті.
InoPressa: почему Украина все еще находится в плену элиты =
[InoPressa: чому Україна все ще перебуває в полоні еліти] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3268285/inopressa-pochemu-ukraina-vse-ewenahoditsja-v-plenu-jelity). – Таллинн, 2015. – 21.07.
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***
Колишній віце-прем’єр України і екс-глава Нацбанку Сергій Арбузов
розпоів про те, чому у київської влади не вийшло підкорити європейський
ринок. Серед основних причин він назвав невідповідність української продукції
потребам європейського ринку.
Арбузов, Сергей Тернистый путь на Запад / С. Арбузов //
Известия(http://izvestia.ru/news/589046). – М., 2015. – 21.07.
***
Депутат Верховної ради Андрій Лозовий („Радикальна партія”) назвав
заведену на нього генпрокуратурою справу сфабрикованою. „Це сфабрикована
справа про побиття селищного голови Коцюбинського (Київська область), це
політичне переслідування з боку президента за нашу (Радикальної партії)
проукраїнську позицію”, – сказав він. „З країни я тікати не буду і буду
продовжувати працювати. Порошенко закінчить так само, як і Янукович, але
швидше”, – упевнений він.
Депутат Рады: Порошенко закончит так же, как и Янукович =
[Депутат Ради: Порошенко закінчить так само, як і Янукович] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3268219/deputat-rady-poroshenko-zakonchit-tak-zhekak-i-janukovich). – Таллинн, 2015. – 21.07.
***
Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі звинуватив ексгубернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського у причетності до
контрабандних схем в Одеському порту. У Києві вважають, що в даному
випадку Саакашвілі виступає як член президентської команди, якому було
доручено перетворити ввірений регіон у вітрину успішних реформ.
Ивженко, Татьяна Саакашвили включился в войны олигархов =
[Саакашвілі включився в війни олігархів] / Т. Ивженко, Ю. Федорчук //
Независимая газета(http://www.ng.ru/cis/2015-07-21/1_saakashvili.html). – М.,
2015. – 21.07.
***
Політолог Кирило Коктиш висловив думку, що з початком розвитку
нинішніх подій в Україні і конфронтації із Заходом можна говорити і про
початок повного відторгнення, вже на рівні 88% населення Росії, цінностей
процедурної демократії. Можна сказати, що в міру дестабілізації України та
розгортання „санкційної війни” виник феномен безпрецедентної консолідації
російського суспільства навколо фігури Путіна.
Коктыш, Кирилл По ту сторону процедурной демократии /
К. Коктыш // Известия(http://izvestia.ru/news/589039). – М., 2015. – 21.07.
***
„Правий сектор” на з’їзді організації в Києві висунув ряд вимог до влади
України, серед яких – проведення референдуму про недовіру президенту,
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парламенту та уряду. У „Правому секторі” також підкреслили, що
відмовляються брати участь у місцевих виборах, які повинні пройти в Україні,
зажадавши від київської влади скасувати мінські домовленості і легалізувати
добровольчі батальйони.
„Правый сектор” выдвинул свои требования властям = [„Правий
сектор”
висунув
свої
вимоги
владі]
//
День
за
днем(http://rus.postimees.ee/3268813/pravyj-sektor-vydvinul-svoi-trebovanijavlastjam). – Таллинн, 2015. – 21.07.
***
Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна відмовляється від
участі в системі розшуку злочинців, що діє на пострадянському просторі. На
думку Авакова, нинішня система розшуку злочинців, яка функціонує в СНД, не
влаштовує Україну, оскільки на сьогоднішній день Росією ігноруються
документи про розшук, які запитував Київ. А це, на думку МВС України,
порушує всі встановлені процедури.
Раскин, Андрей Украина выходит из системы розыска СНГ /
А. Раскин // Известия(http://izvestia.ru/news/589018). – М., 2015. – 21.07.
***
Верховна Рада проголосувала за президентські поправки, що стосуються
децентралізації України, в яких, з одного боку, не було нічого про спеціальний
статус для „окремих районів Донецької та Луганської областей”, а з іншого – ці
самі поправки не були узгоджені з ДНР і ЛНР, як того вимагали Мінські угоди.
Це на практиці означало, що „Мінськ-2” зірваний, тому що без згоди Донецька і
Луганська всі ці зміни „не зараховуються”.
Чаленко, Александр „Минск-2”: что дальше / А. Чаленко //
Известия(http://izvestia.ru/news/589131#ixzz3h4WDpIMA). – М., 2015. – 23.07.
***
Деякі люди Одеси показують, що не мають наміру виконувати вказівки
Саакашвілі і ні в гріш не ставлять його популістського спрямування ініціативи.
Одеський губернатор особисто командував знесенням незаконно побудованих
заборів у резиденцій багатих одеситів. Пояснював це, як звичайно, боротьбою з
корупцією. Втім, один місцевий багатій зробив хід у відповідь і знову
установив паркан біля санаторію імені Чкалова, який належить мільярдерові і
колишньому народному депутату України Василю Хмельницькому. Дізнавшись
про це, Саакашвілі, який прямував до Києва, як звичайно, вибухнув гнівною
тирадою на своїй сторінці в Facebook, пообіцявши показати меру Києва Віталію
Кличку незаконно захоплені Хмельницьким території в Києві.
Макарычев, Максим Одесский миллиардер восстановил забор,
снесенный по решению Саакашвили / М. Макарычев // Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/24/zabor-site-anons.html). – М., 2015. – 24.07.
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***
Президент України Петро Порошенко погодився на симетричне
відведення української техніки і навіть заговорив про створення
тридцятикілометрової демілітаризованої зони. І хоча представники Києва в
Мінській контактній групі отримали від нього наказ терміново підписати графік
відводу, цього донині офіційно не відбулося, як і багато чого іншого, про що
регулярно заявляє український президент, і до чого його зобов’язують Мінські
угоди.
Дульман, Петр В Киеве разработали поправки о лишении этнических
русских
гражданства
/
П. Дульман
//
Российская
газета(http://www.rg.ru/2015/07/26/ukraina-site.html). – М., 2015. – 26.07.
***
Поправки до закону „Про громадянство України”, який розробляється
урядом Арсенія Яценюка відповідно до „європейських стандартів”, поки не
надійшли у Верховну Раду. Відомо тільки, що поправки відіб’ють естонський і
латвійський досвід, який передбачає інститут „негромадян” для уроженців
країни та примусове позбавлення громадянства за „антидержавну діяльність”.
Але й без цього сегрегація громадян за місцем народження на Україні вже
існує, вважає атор.
Дульман, Павел Сегрегация по-европейски / П. Дульман // Российская
газета. (http://www.rg.ru/2015/07/28/yatsenyuk-site.html) – М., 2015. – 28.07.
КРИМ
Бізнесмен Дмитро Фірташ, від підприємств якого в Україні вимагають
погашення заборгованості за газ в 286 млн. дол., зіткнувся з аналогічними
проблемами в Росії. Його „Кримський титан” і Кримський содовий завод не
заплатили „Чорноморнафтогазу” за газ близько 750 млн. руб. В Україні
бізнесменові вже погрожували націоналізацією, але в Криму поки говорять про
можливість запуску процедури банкрутства заводів.
Мордюшенко, Ольга Дмитрию Фирташу опять предъявили счет за
газ
/
О. Мордюшенко,
В. Никифоров
//
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2772520). – М., 2015. – 21.07. –
№ 128.
***
Україна пообіцяла відреагувати на візит французьких парламентаріїв у
анексований Росією Крим. „Поїздка французьких депутатів в АРК –
безвідповідальний крок, неповага до законів України та політики Франції / ЄС
щодо невизнання незаконною окупацію АРК”, – написав директор
департаменту політики та комунікацій МЗС України Олексій Макеєв в
„Твіттері”. На думку Берліна, візит французької делегації буде порушенням
норм міжнародного права, заявив представник МЗС Німеччини Мартін Шефер.
Група французьких парламентаріїв після поїздки до Москви повинна
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відправитися на півострів: там вони планують відвідати Ялту, Сімферополь і
Севастополь, а також провести переговори з представниками влади.
Киев недоволен предстоящей поездкой французов в Крым = [Київ
незадоволений майбутньою поїздкою французів до Криму] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3269801/kiev-nedovolen-predstojawej-poezdkojfrancuzov-v-krym). – Таллинн, 2015. – 22.07.
***
Міноборони РФ посилить ударне авіаційне угрупування військовоповітряних сил у Криму ескадрильєю дальніх бомбардувальників ТУ-22МЗ.
Військові називають перекидання „одним із заходів” у відповідь на розміщення
в Румунії бази американської системи ПРО. Раніше влада РФ заявляли про
готовність розмістити в Криму ядерну зброю. При цьому співробітник
Міноборони вказав, що угруповання дальніх бомбардувальників в майбутньому
буде збільшене до полку.
Россия перебрасывает в Крым самолеты, способные нести ядерное
оружие = [Росія перекидає в Крим літаки, здатні нести ядерну зброю] //
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163168-rossiyaperebrasyvaet-v-krym-samolety-sposobnye-nesti-yadernoe-oruzhie). – Рига, 2015. –
22.07.
***
Міністр закордонних справ Естонії Марина Кальюранд на проведеному
симпозіумі у зв’язку з 75-річчям декларації Уеллеса підкреслила, що політика
невизнання, що мала велике значення в період відновлення Естонією
незалежності, не втратила актуальності в даний час для Східної України. „Ми
повинні голосно засуджувати незаконну анексію Криму Росією і в повну силу
здійснювати політику невизнання. Україна повинна відновити контроль над
міжнародно визнаним кордоном,” – сказала Кальюранд.
Кальюранд: мы должны громко осуждать незаконную аннексию
Крыма = [Кальюранд: ми повинні голосно засуджувати незаконну анексію
Криму] // День за днем(http://rus.postimees.ee/3271019/kaljurand-my-dolzhnygromko-osuzhdat-nezakonnuju-anneksiju-kryma). – Таллинн, 2015. – 23.07.
***
Спікер Держдуми Росії Сергій Наришкін заявив, що Крим з 1991 по 2014
роки був мирно анексований Україною. На зустрічі з французькою делегацією
Наришкін зазначив, що, на його думку, більшість жителів Криму мріяли знову
повернутися до складу Росії. Деякі члени делегації відомі своїми лояльними
Москві поглядами. Інші депутати стверджують, що хочуть своїми очима
побачити, що відбувається там.
Спикер Госдумы обвинил Украину в аннексии Крыма в 1991 году =
[Спікер Держдуми звинуватив Україну в анексії Криму в 1991 році] // День за
днем(http://rus.postimees.ee/3270489/spiker-gosdumy-obvinil-ukrainu-v-anneksiikryma-v-1991-godu). – Таллинн, 2015. – 23.07.
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***
Що робити законослухняному громадянину Латвії, від якого українське
посольство вимагає для поїздок в Крим оформляти візу, погрожуючи при цьому
покаранням, а російське стверджує, що ніяких віз не потрібно? „Краще туди
взагалі не їздити”, – відповів глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич. „Кожен,
звичайно, вільний чинити як він хоче, але якщо є можливість, краще уникати
таких поїздок. Крим є частиною України, і з цим треба рахуватися, – додав
міністр. – За порушення введених ЄС санкцій передбачена відповідальність,
хоча це більше стосується питань економічного характеру. Але якщо житель
Латвії поїде до Криму, у нього можуть бути проблеми як з одного, так і з
іншого боку”.
Крымский вопрос: Посольство РФ в Латвии опровергло заявление
Посольства Украины = [Кримське питання: Посольство РФ в Латвії
спростувало
заяву
Посольства
України]
//
Бизнес&Балтия(http://ru.bb.vesti.lv/component/k2/item/9163200-krymskijvopros-posolstvo-rf-v-latvii-oproverglo-zayavlenie-posolstva-ukrainy). –
Рига,
2015. – 26.07.
***
ВМФ Росії продемонстрував свою військову міць під час параду у
Севастополі на честь дня військово-морських сил. Але одна ракета, випущена з
російського фрегату, спотворила усю картину святкування: вона просто впала в
море.
Moodley, Kiran Russian frigate’s missile misfires and spins wildly out of
control at Navy Day celebration in Crimea = [Під час святкування дня
військово-морського флоту в Криму російська ракета дала осічку] /
K. Moodley
//
The
Independent.
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-frigates-missilemisfires-and-spins-wildly-out-of-control-at-navy-day-celebration-in-crimea10418822.html?origin=internalSearch) – London, 2015. – 27.07.
***
На конференції руху „Крим” у Сімферополі представники
кримськотатарських громадських організацій назвали нелегітимним Всесвітній
конгрес кримських татар, який в Туреччині планують провести депутати
Верховної Ради України Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров. У Держкомнаці
Криму вважають захід провокацією, метою якої є дестабілізація
міжнаціональних відносин у Криму.
Никифоров, Вадим Крымских татар зовут на сборы в Турцию /
В. Никифоров,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ(http://www.kommersant.ru/doc/2776814). – М., 2015. – 27.07. –
№ 132.
***
Делегація французьких депутатів відвідала Крим. Візит, не погоджений з
владою України, породив інформаційний галас. Адже ці дії йдуть врозріз з
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усією інформаційною політикою Європи щодо української кризи. Незважаючи
на зовні узгоджену позицію європейської дипломатії щодо подій у Криму,
всередині європейських еліт існує серйозний розкол. Адже саме визнання
приєднання Криму до Росії незаконним запустило політику санкцій і призвело
до різкого погіршення відносин Москви з країнами Євросоюзу. І далеко не всі в
Європі згодні з такою лінією.
Шимов, Всеволод Визит двойного назначения = [Візит подвійного
призначення]
/
В. Шимов
//
Советская
Белоруссия(http://respublika.sb.by/zametki-publitsista/article/vizit-dvoynogonaznacheniya-.html). – Минск, 2015. – 27.07.
***
Спікер Держдуми Росії С. Наришкін вважає, що самовизначення Криму –
це „воля кримчан і севастопольців, підтримана всім народом Росії”. І мова про
відмову Росії від Криму не може йти навіть у зв’язку із санкціями західних
держав.
Башлыкова, Наталья Нарышкин: „Третья мировая война для
человечества
станет
последней”
/
Н. Башлыкова
//
Известия(http://izvestia.ru/news/589303). – М., 2015. – 29.07.
***
„Комерсант” пише про намір італійських депутатів відвідати Крим слідом
за французькими парламентарями. Про це газеті повідомив один з ініціаторів
візиту, депутат від руху „П’ять зірок” Манліо ді Стефано.
Депутаты из Италии потянулись в Крым вслед за французами =
[Депутати з Італії потягнулися до Криму слідом за французами] //
Независимая
газета(http://www.ng.ru/world/2015-0729/100_obzor290715.html). – М., 2015. – 29.07.
ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Федеральна міграційна служба (ФМС) заявила, що в Росії хотіли б
залишитися близько 900 тис. громадян України. Однак, у них виникає одна
проблема за іншою – наприклад, почастішали відмови їм у медичній допомозі
через відсутність страхового поліса. Отримати його приїжджим офіційно не так
вже просто. У Раді з прав людини (РПЛ) скаржаться, що розроблені там
рекомендації щодо адаптації українців залишаються непоміченими. Оскільки
інформаційна хвиля „Росія дбає про біженців” зійшла нанівець, владі невигідно
вкладати мільйони в благоустрій приїжджих з України.
Трифонова, Екатерина ФМС посчитала украинских беженцев =
[ФМС порахувала українських біженців] / Е. Трифонова // Независимая
газета(http://www.ng.ru/politics/2015-07-20/3_fms.html). – М., 2015. – 20.07.
***
Більше 10 млн. іноземних громадян в’їхали на територію Росії з початку
року, повідомив керівник ФМС Костянтин Ромодановський: „Лідером за
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приїжджим є Узбекистан (21 відс.), далі йдуть Україна, Таджикистан,
Казахстан і Азербайджан. Українців зараз у країні 2,6 млн осіб, з них більше
мільйона – з південно-східних областей. Більш 570 тис. жителів України, які
прибули до Росії в екстреному порядку, вже отримали дозволи на тимчасовий
притулок або перебування, що дозволяє їм перебувати тут більше року і
працювати без дозвільних документів. Понад 100 тис. українських громадян
стали учасниками держпрограми з переселення співвітчизників. Керівництво
ФМС виступає за продовження пільгового режиму.
Трифонова, Екатерина ФМС считает мигрантов миллионами =
[ФМС рахує мігрантів мільйонами] / Е. Трифонова // Независимая
газета(http://www.ng.ru/politics/2015-07-23/3_fms.html). – М., 2015. – 23.07.
МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Представники України у тристоронній (Україна – РФ – ОБСЄ) контактній
групі з врегулювання кризи на Донбасі підпишуть угоду про створення 30-ти
кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування. Про це заявив
український президент Петро Порошенко в ході робочого візиту до Луганську.
Украина подпишет соглашение о создании буферной зоны в Донбассе –
П. Порошенко = [Україна підпише угоду про створення буферної зони на
Донбасі
–
П. Порошенко]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0723/c31519-8925064.html). – Пекин,
2015. – 23.07.
***
Відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з
канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом та
президентом України Петром Порошенком, під час якої було продовжено
обговорення ходу виконання Мінських угод від 12 лютого з урахуванням
підсумків засідань Контактної групи та її робочих підгруп. В рамках підгрупи
КГ з безпеки вдалося узгодити документ про відвід на 15 км від лінії зіткнення
танків, мінометів калібром менше 120 мм і артилерійських знарядь менше 100
мм. Було акцентоване завдання якнайшвидшого підписання згаданого
документа та реалізації цієї домовленості, яка доповнює мінський Комплекс
заходів.
Лидеры России, Германии, Франции и Украины по телефону обсудили
ход выполнения Минских соглашений – Кремль = [Лідери Росії, Німеччини,
Франції та України за телефоном обговорили хід виконання Мінських угод –
Кремль] // Жэньминь жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0724/c315198925788.html). – Пекин, 2015. – 24.07.
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