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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Міністр закордонних справ України закликає Росію до реальних переговорів
щодо припинення вогню і стабілізації ситуації на Сході України.
M. Lederer, Edith Ukraine calls on Russia to negotiate end to war in east = [Україна
закликає Росію до переговорів щодо закінчення війни на Сході] / Ed. M. Lederer // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-calls-on-russia-tonegotiate-end-to-war-in-east/2015/08/01/54499542-3870-11e5-ab7b-6416d97c73c2_story.html). –
Washington, 2015. – 01.08.

***
Українські військова готові відповідати ополченцям, якщо вони продовжуть
атакувати їхні позиції. Київ звинувачує сепаратистів то тому, що бойовики упродовж
доби 95 разів порушили режим припинення вогню. 25 разів вони застосовували
артилерію, 24 – міномети, тричі – реактивні системи залпового вогню, 48 разів –
гранатомети і стрілецьку зброю.
Colás, Xavier Ucrania desplegará de nuevo su artillería si los prorrusos siguen atacando
sus posiciones = [Україна знову буде розгортати свою артилерію, якщо проросійські
сепаратисти продовжать атакувати їхні позиції] / X. Colás // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2015/08/11/55c9f537e2704e225f8b4581.html). – Madrid,
2015. – 11.08.

***
Україна попереджає про можливість використання артилерії у відповідь на
масовані обстріли. Про це повідомив керівник прес-служби Генштабу Владислав
Селезньов. „Ми у встановленому порядку проінформували ОБСЄ, що бойовики
продовжують порушувати Мінські домовленості, тому ми залишаємо за собою право
використовувати артилерію у випадку атак на наші позиції”, – повідомив Селезньов.
Ucrânia ameaça usar „todo o arsenal” contra rebeldes = [Україна погрожує
використати „весь арсенал” проти повстанців] // Correio da Manhã
(http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/ucrania_ameaca_usar_todo_o_arsenal_contra_rebeld
es.html). – Lisboa, 2015. – 11.08.

***
Українська армія стягує на Донбас зброю і військову техніку, щоб мати
можливість „активно оборонятися”. Про це в зоні проведення спецоперації з
ліквідації антиурядових збройних формувань заявив секретар Ради національної
безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
ВСУ готовятся к „активной обороне” в Донбассе – секретарь СНБО = [ЗСУ
готуються до „активної оборони” в Донбасі – секретар РНБО] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0813/c31519-8935514.html). – Пекин, 2015. – 13.08.

***
Наступ на українські позиції під Старогнатівкою в Донецькій області та напад
на представників місії ОБСЄ ставлять під загрозу виконання мінських угод, йдеться в
заяві представництва закордонних справ ЄС. Ескалацію конфлікту і дії бойовиків у
своїй заяві засудив спікер державного департаменту США Джон Кірбі. МЗС Росії
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поклав відповідальність за загострення ситуації і порушення мінських угод на
Україну.
ЕС: атаки на украинские позиции нарушают Минские соглашения = [ЄС: атаки
на українські позиції порушують Мінські домовленості] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3292603/es-ataki-na-ukrainskie-pozicii-narushajut-minskiesoglashenija). – Таллинн, 2015. – 13.08.

***
Українська армія і антиурядові збройні формування продовжують
використовувати в Донбасі зброю калібром понад 120 мм, порушуючи тим самим
Мінські угоди. Про це у Києві заявив заступник голови Спеціальної моніторингової
місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.
ОБСЕ: Обе стороны конфликта в Донбассе продолжают использовать тяжелое
вооружение = [ОБСЄ: Обидві сторони конфлікту на Донбасі продовжують
використовувати
важке
озброєння]
//
Жэньминь
жибао(http://russian.people.com.cn/n/2015/0814/c31519-8935843.html). –
Пекин,
2015. –
14.08.

ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
Проведення в Донбасі чесних виборів є єдино можливим засобом деескалаціі
конфлікту на сході України. Переконаність у цьому висловив міністр закордонних
справ України Павло Клімкін на зустрічі зі своїм білоруським колегою Володимиром
Макєєвим.
Киев: выборы в Донбассе – единственный способ избежать войны = [Київ: вибори
в Донбасі – єдиний спосіб уникнути війни] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/kiev-vybory-vdonbasse-edinstvennyj-sposob-izbezhat-vojny/. – Рига, 2015. – 12.08.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров оголосив в Москві про
створення „Комітету порятунку України”. Члени комітету кажуть, що розраховують
на повалення нинішньої влади народом, який чекає на їхнє повернення. „Комітет
національного порятунку” вважає, що без зміни політичного керівництва країни, без
заміни їх на патріотів України в країні неможливо встановити мир, злагоду і
забезпечити країні розвиток”, – сказав Микола Азаров на прес-конференції в
московському готелі.
Ex-PM starts ’save’ Ukraine group = [Екс-прем’єр відкриває групу „порятунку”
України] // The Hindu (http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-international/expm-startssave-ukraine-group/article7497017.ece). – Chennai, 2015. – 04.08.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, маленької країни, яка
розв’язала війну з Росією, наразі намагається викоренити корупцію та позбавитися
впливу Росії в Україні. Такі спроби він робить на посаді губернатора однієї з
найбільш корумпованої Одеської області. При цьому він активно закликає на
допомогу іноземні держави.
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Birnbaum, Michael Former president of Georgia seeks to free Ukraine from Moscow’s
orbit = [Колишній президент Грузії прагне звільнити Україну від впливу Москви] /
M. Birnbaum // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/exgeorgian-president-trying-to-save-ukraine-from-russias-orbit/2015/08/08/7507f3e0-3ab0-11e5b759-e3c43f009486_story.html). – Washington, 2015. – 08.08.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Група етнічних румунів на заході України зажадала автономії від Києва, їх
протест збігся за часом з запеклою боротьбою за політичну автономію повстанців на
сході країни, пише американське видання International Business Times. Причиною
вимог, висунутих етнічними румунами, стало невдоволення рівнем безпеки в державі
та економічною ситуацією, відзначає ЗМІ.
В Черновицкой области требуют румынской автономии = [У Чернівецькій
області
вимагають
румунської
автономії]
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/v-chernovickoj-oblasti-trebuyut-rumynskoj-avtonomii). –
Кишинев, 2015. – 02.08.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Незважаючи на те, що аналітики часто пропонують забезпечити Україну
оборонним озброєнням, часто забувають про те, що Захід залишається найбільшим
торговельним та інвестиційним партнером Росії. Нинішні санкції проти Москви
забороняють експорт у Росію обмеженого числа послуг і технологій, не зачіпаючи
більшу частину російської торгівлі із Заходом. Зокрема, вони ніяк не обмежують
експорт російських енергоресурсів до Євросоюзу.
Umland, Andreas How The West Should Respond to Putin’s Continuing Advance =
[Захід: як реагувати на наступ Путіна, що продовжується.] / A. Umland // NEWSWEEK
(http://www.newsweek.com/how-west-should-respond-putins-continuing-advance-358818). –
London, 2015. – 31.07.

***
Білорусія приділяє підвищену увагу облаштуванню кордону з Україною, заявив
в.о. держсекретаря Ради безпеки Білорусії Станіслав Зась, повідомляє vz.ru. „Ми
брали до уваги ті події, які відбуваються на території України – поширення зброї,
боєприпасів, у тому числі в тих областях і районах, які межують з нашою країною”, –
сказав Зась.
Белоруссия наращивает силы на границе с Украиной = [Білорусія нарощує сили на
кордоні з Україною] // Кишиневский обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/66222). –
Кишинев, 2015. – 03.08.

***
США ввели обмежувальні заходи відносно російських компаній і громадян, які,
за даними Вашингтона, задіяні в схемах з обходу введених раніше антиросійських
санкцій. У новий чорний список увійшли кілька людей з оточення екс-президента
України Віктора Януковича: його син Олександр, колишній секретар Ради
національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, екс-міністр енергетики та
вугільної промисловості України Едуард Ставицький та український бізнесмен Сергій
Курченко.
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Барсуков, Юрий Каждой „дочке” – затычка / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2778898). – М., 2015. – 03.08. – № 137.

***
Росія може напасти на Фінляндію, країни Прибалтики та чорноморського
басейну. Таку думку висловив в інтерв’ю австрійському виданню Kurier президент
України Петро Порошенко. Міністр оборони Фінляндії Юссі Нііністе допустив
можливість анексії Росією Аландських островів в Балтійському морі. Політики
Естонії, Литви та Латвії також неодноразово висловлювали побоювання, що
„кримський” або „донецький” сценарії можуть повторитися в цих країнах.
Порошенко допустил возможность вторжения России в Прибалтику =
[Порошенко допустив можливість вторгнення Росії в Прибалтику] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3281135/poroshenko-dopustil-vozmozhnost-vtorzhenija-rossii-vpribaltiku). – Таллинн, 2015. – 03.08.

***
Під час візиту делегації американських конгресменів до Києва українська влада
відновила переговори з приводу необхідності надання Україні американської зброї.
Ukraine argues for US weapons during Pelosi’s visit to Kiev = [Під час візиту Пелосі до
Києва Україна переконувала в необхідності надання їй американської зброї] / Associated
Press // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-arguesfor-us-weapons-during-pelosis-visit-to-kiev/2015/08/05/e31190a8-3b8c-11e5-b34f4e0a1e3a3bf9_story.html). – Washington, 2015. – 05.08.

***
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв провів телефонну розмову з
президентом України Петром Порошенко. Порошенко привітав Назарбаєва з
успішним завершенням переговорного процесу щодо вступу країни до Світової
організації торгівлі. Співрозмовники також обговорили питання двостороннього
економічного співробітництва, зокрема в галузі авіабудування. Як зазначає пресслужба АКОРД, розмова відбулася за ініціативою української сторони.
Назарбаев провел телефонный разговор с Порошенко = [Назарбаєв провів
телефонну
розмову
з
Порошенко]
//
Вечерний
Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/322100_nazarbaev_provel_telefonnyy_razgovor_s_poroshenko.html). –
Бишкек, 2015. – 05.08.

***
Влада Євросоюзу обговорює ідею створення російськомовного телеканалу для
протистояння Росії. Допомогу Україні по боротьбі з пропагандою обіцяли США і
НАТО. Далі, до початку 2016 року Нідерланди і Польща хочуть запустити
російськомовне інформаційне агентство для боротьби з російською пропагандою,
заявляв міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс.
Ахмадиев, Эльдар США запускают балтийский проект по борьбе с российской
пропагандой
/
Эльдар
Ахмадиев
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/589736#ixzz3iV97pBRj). – М., 2015. – 10.08.

***
Генсек Ради Європи Ягланд висловив думку, що криза в Україні почалася з
глибокого розчарування в політичних інститутах. Крім того, він заявив, що
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придністровські лідери скаржаться, що Молдова і Україна змовилися влаштувати
регіону економічну блокаду.
Соловьев, Владимир Молдавию предложили вернуть гражданам / В. Соловьев //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2786677). – М., 2015. – 12.08. – № 144.

***
Влада Нідерландів заявила про свою відмову розсекречувати документи,
пов’язані з слідством у справі про падіння „Боїнга” під Донецьком в липні минулого
року.
Голландцы не рассекретят документы по крушению „Боинга” под Донецьком =
[Голландці не розсекретять документи по краху „Боїнга” під Донецьком] // Вести
сегодня
(http://www.ves.lv/gollandcy-ne-rassekretyat-dokumenty-po-krusheniyu-boinga-poddoneckom/). – Рига, 2015. – 13.08.

***
За словами держсекретаря США, Вашингтон може не лише позбутися
підтримки Євросоюзу в українському питанні і продовжити антиросійські санкції, але
і й скасує статус долара як резервної валюти світу, якщо Конгрес не затвердить угоду
з Іраном. Американським конгресменам належить вирішити долю угоди, якої країни
„шістки”, включаючи Росію, домагалися більше 11 років.
Байкова, Татьяна США нужна сделка с Ираном для давления на Россию /
Т. Байкова // Известия (http://izvestia.ru/news/589899#ixzz3igEowq1w) – М., 2015. – 13.08.

***
Білорусь і Україна мають намір вивести двосторонній товарообіг на колишній
рівень, заявив глава білоруського МЗС Володимир Макєй в Києві, підбиваючи
підсумки зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним.
Беларусь и Украина намерены вывести двустороннюю торговлю на прежний
уровень = [Білорусь і Україна мають намір вивести двосторонню торгівлю на колишній
рівень] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0813/c31519-8935502.html). –
Пекин, 2015. – 13.08.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс у Вільнюсі під час зустрічі
з міністром економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічюсом сказав,
що найважливішим завданням України є продовжити і завершити розпочаті реформи,
які допоможуть наблизити Київ до євроінтеграційних процесів, повідомили ІА
REGNUM в МЗС Литви.
Глава МИД Литвы: Украина не должна упустить исторический шанс = [Глава
МЗС Литви: Україна не повинна втратити історичний шанс] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/glava-mid-litvy-ukraina-ne-dolzhna-upustit-istoricheskij-shans/). –
Вильнюс, 2015. – 04.08.

***
Президент України Петро Порошенко чекає, що ЄС скасує візи для українців у
2016 році. Він нагадав Брюсселю про давню обіцянку в інтерв’ю німецькому журналу
„Штерн”.
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Федякина, Анна Порошенко упрекнул Евросоюз в забывчивости / А. Федякина //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/08/05/poroshenko-site-anons.html). – М., 2015. –
05.08.

***
Європейський Союз засуджує ескалацію конфлікту на Донбасі. Про це йдеться
в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки
Федеріки Могеріні.
Unión Europea condena escalada de violencia en Ucrania = [Європейський Союз
засуджує
ескалацію
конфлікту
в
Україні]
//
El
Universal
(http://www.eluniversal.com/internacional/150811/union-europea-condena-escalada-deviolencia-en-ucrania). – Caracas, 2015. – 11.08.

***
Європейська комісія виділила Україні четвертий транш у розмірі 8550000 євро
в рамках програми „Підтримка секторальної політики управління державним
кордоном в Україні”. За допомогою цієї програми з підтримки секторальної політики
Євросоюз робить внесок у модернізацію Державної прикордонної служби та
Державної фіскальної служби України, зазначили в представництві ЄС.
Украина получила от ЕС деньги на управление границей = [Україна отримала від
ЄС гроші на управління кордоном] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-poluchila-otes-dengi-na-upravlenie-granicej/). – Рига, 2015. – 13.08.

НАТО
Європейський аналітичний центр European Leadership Network (ELN)
опублікував доповідь під назвою: „Готуємося до гіршого: Чи підвищують військові
навчання Росії і НАТО вірогідність війни в Європі?”. У доповіді наголошується, що
на тлі війни в Україні відносини між Росією і Заходом значно погіршилися. Одним з
аспектів протистояння стало небезпечне балансування Росії на межі війни. Іншим
аспектом є розширення військової сфери та збільшення маневрів, які проводять з
початку української кризи і Росія, і НАТО з партнерами в євроатлантичному регіоні.
Учения НАТО и России заставляют Европу думать о войне = [Навчання НАТО і
Росії
примушують Європу думати про війну] // Независимая
газета
(http://www.ng.ru/armies/2015-08-12/100_obzor120815.html). – М., 2015. – 12.08.

***
Вперше за пострадянську історію більшість українців вітають вступ своєї
країни до НАТО. Така різка зміна настроїв свідчить про кардинальну зміну ставлення
українців до цієї організації колективної безпеки – навіть при тому, що альянс ставить
перед країною дуже складні завдання. Результати опитування громадської думки,
проведеного нещодавно Фондом „Демократичні ініціативи”, викликали в Україні
сенсацію: 64% респондентів заявили, що у разі проведення референдуму вони
проголосували б за вступ в НАТО (і лише 28% виступили б проти). У 2009 році лише
21% українців заявляли, що підтримують ідею вступу до НАТО, а майже 60%
висловлювалися проти.
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Vorobiov, Ievgen Surprise! Ukraine Loves NATO = [Сюрприз! Україна любить НАТО]
/ I. Vorobiov // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2015/08/13/surprise-ukraine-lovesnato/). – Washington, 2015. – 13.08.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Останнім хітом російських новин став указ президента Путіна про знищення
зарубіжних продуктів, що підпадають під список санкцій, запроваджений Москвою у
відповідь на санкції Заходу через Крим і Донбас. У Кремлі пояснили це рішення
необхідністю „боротьби з контрабандою”.
Ханбабян, Армен О наилучшем способе уничтожения враждебных продуктов, или
Какую еду можно считать патриотичной? = [Про найкращий метод знищення
ворожих продуктів, або Яку їжу можна вважати патріотичною?] / А. Ханбабян //
Новое время (http://nv.am/region/45058-2015-08-01-07-42-05). – Ереван, 2015. – 01.08.

***
Спроба реанімувати на самарському „Авіакорі” російсько-український проект
регіонального літака Ан-140 припинена. Формальною причиною названо розрив
кооперації двох країн.
Кузнецова, Елизавета Ан-140 улетел в историю / Е. Кузнецова // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2781174). – М., 2015. – 03.08. – № 137.

***
Служба безпеки України (СБУ) та військова прокуратура має докази того, що
головним ідеологом збройного конфлікту в Донбасі на сході України є начальник
Генерального штабу Росії Валерій Герасимов.
Michalak, Ada Ideologiem wojny w Donbasie szef sztabu Rosji = [Ідеолог війни в
Донбасі
–
начальник
штабу
Росії]
/
A. Michalak
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/artykul/1220517-Ideologiem-wojny-w-Donbasie-szef-sztabu-Rosji.html). –
Warsaw, 2015. – 05.08.

***
В Інтернеті стартувала акція на підтримку створення трибуналу по збитому
Boeing, який Росія заблокувала в ООН.
Горбачев, Алексей Трибунал по Boeing объединил оппозицию = [Трибунал по Boeing
об’єднав опозицію] / А. Горбачев, Д. Гармоненко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2015-08-05/3_boeing.html). – М., 2015. – 05.08.

***
Федеральна митна служба РФ різко обмежила постачання продукції компанії
«Артемсіль», у тому числі через те, що технічна сіль „Артемсолі” тут
перефасовується і продається під виглядом харчової. Імпорт останньої
Роспортребнадзор заборонив ще в січні цього року.
Зиброва, Анна Соль как подменили / А. Зиброва
(http://www.kommersant.ru/doc/2782241). – М., 2015. – 06.08. – № 140.

//

КоммерсантЪ

***
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Конфлікт з Україною привів Росію до міжнародної ізоляції. За цей час рубль
впав нижче нікуди, а ціни в магазинах значно зросли. Ситуацію можна назвати
найбільшим ідіотизмом сторіччя – програли всі. І де кінець цього протистояння, ніхто
не знає, пише авторка статті.
Мохова, Софья Этот бой никогда не закончится = [Цей бій не закінчиться
ніколи] / С. Мохова // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/piter/2015/08/06/1426918.html). –
С.Пб., 2015. – 06.08.

***
Росія і США спробують знайти вихід з української кризи і незабаром проведуть
відеоконференцію, присвячену цьому питанню. Про це йшлося під час зустрічі
міністрів закордонних справ США та Росії Джона Керрі та Сергія Лаврова.
Андреева, Екатерина Керри: у нас с РФ разное видение условий = [Керрі: у нас з РФ
різне бачення умов] / Е. Андреева // Вести (http://vesti.lv/news/kerri-u-nas-s-rf-raznoevidenie-uslovii). – Рига, 2015. – 07.08.

***
Кримсько-українська криза призвела до необхідності зміни багатьох російських
доктринальних документів. Слідом за новою редакцією Військової доктрини
з’явилася нова редакція Морської доктрини РФ. З її військової частини випливає, що
особлива увага приділятиметься протистоянню НАТО в Атлантиці і Арктиці.
Храмчихин, Александр Анатольевич,заместитель директора Института
политического и военного анализа В поисках нового союзника Москва рискует потерять
стратегического партнера = [У пошуках нового союзника Москва ризикує втратити
стратегічного
партнера]
/
А. А. Храмчихин
//
Независимая
газета
(http://nvo.ng.ru/gpolit/2015-08-07/5_soyuznik.html). – М., 2015. – 07.08.

***
МЗС України закликав Росію вжити заходів через загрозу зриву перемир’я в
Донбасі. Про це йдеться в коментарі українського відомства.
Перемирие на Донбассе под угрозой срыва = [Перемир’я на Донбасі під загрозою
зриву] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/peremirie-na-donbasse-pod-ugrozoj-sryva/). – Рига,
2015. – 10.08.

***
Представники самопроголошених Донецькій і Луганській народних республік
вчора на круглому столі в Москві заявили, що підтримують пропозицію голови
Європарламенту Мартіна Шульца продовжити терміни виконання мінських угод на
2016 рік. Керівники України, „навіть якби у них було таке бажання, не встигли б
виконати свої зобов’язання в рамках „Мінська-2”, сказав повпред ДНР Денис
Пушілін. Пропозиції пролонгувати підписані в лютому в Мінську угоди останнім
часом звучать все частіше.
Козлов, Петр Представители самопровозглашенных республик за продление
минского процесса на 2016 год : Раньше выполнить соглашения уже не удастся,
констатируют их участники = [Представники самопроголошених республік за
продовження мінського процесу на 2016 рік. Раніше виконати угоди вже не вдасться,
констатують
їх
учасники]
/
П. Козлов
//
Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/13/604602-predstavitelisamoprovozglashennih-respublik-za-prodlenie-minskogo-protsessa). – М., 2015. – 12.08.
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***
Незважаючи на відмову взяти фільм „Крим. Шлях на Батьківщину” в офіційну
програму кінофестивалю в Локарно, Госфільмофонд влаштує альтернативний показ
картини в центрі швейцарського міста в арт-центрі Rivellino. На захід запрошені
журналісти, акредитовані на кінофестивалі. Фільм буде супроводжуватися
субтитрами англійською мовою. Після показу фільму відбудеться обговорення. За
словами директора Держфільмофонду Миколи Бородачова, фільм буде показаний
західній публіці, щоб розвіяти стереотипи про приєднання Криму.
Кормунин, Олег В Локарно покажут фильм „Крым. Путь на Родину” /
О. Кормунин // Известия (http://izvestia.ru/news/589828). – М., 2015. – 12.08.

***
Українська митна служба опублікувала список російських книг, заборонених
до ввезення на територію країни за пропаганду „людиноненависництва, фашизму,
ксенофобії і сепаратизму”.
Черных, Александр Авторы трудной библиографии / А. Черных, Я. Соколовская //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2786092). – М., 2015. – 12.08. – № 144.

***
Уряд України затвердив розширений список санкцій проти Росії. Двома
пакетами пропонується застосувати санкції щодо 1124 російських фізичних і 156
юридичних осіб. Тепер це питання перейде на розгляд Ради національної безпеки і
оборони України.
Кузнецова, Ольга Киев расширяет санкции в отношении России / О. Кузнецова //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2787400). – М., 2015. – 13.08. – № 145.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Відвідуючи Литву, міністр економіки Украіни Айварас Абромавічюс
інформував прем’єра Литви Альгірдаса Буткявічюса про реформи, які здійснює уряд
України, ознайомив із заходами щодо заохочення економіки, поліпшення бізнесклімату, боротьби з корупцією, представив програму енергетичної ефективності,
повідомили ІА REGNUM в уряді Литви. Він подякував Литві та уряду за підтримку
України.
Премьер Литвы: Реформы на Украине – прекрасный пример = [Прем’єр Литви:
Реформи в Україні – прекрасний приклад] // Литовский курьер (http://www.kurier.lt/premerlitvy-reformy-na-ukraine-prekrasnyj-primer/). – Вильнюс, 2015. – 04.08.

***
У вівторок, 4 серпня Кабінет міністрів Латвії прийняв рішення про реалізацію
конкретних проектів співробітництва в цілях розвитку в Україні. При реалізації
проектів будуть здійснюватися принципи належного управління, роблячи особливий
наголос на боротьбу з корупцією, яка є суттєвою перешкодою на шляху зміцнення
демократії та економіки.
Тарасов, Анатолий Латвия поделила украинские 300 тысяч евро = [Латвія
поділила українські 300 тисяч євро] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/latviyapodelila-ukrainskie-300-tysyach-evro). – Рига, 2015. – 05.08.
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УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Інтереси української діаспори в Канаді представляють численні організації,
найбільша з яких – Конгрес українців Канади. Також представлені Українська
Православна Церква Канади і Українська греко-католицька архиєпархія.
Федуненко, Евгений Украинская диаспора в Канаде / Е. Федуненко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2782352). – М., 2015. – 06.08. – № 140.

РЕФОРМИ
Українці, втомлені від необхідності давати хабарі, вітають нових поліцейських,
що з’явилися на вулицях, підготовкою яких частково займалися поліцейські зі
Сполучених Штатів.
Mills, Laura In Ukraine’s Capital, a New Show of Force : Kiev hires new police officers
with little experience, in a bid to head off systemic corruption = [В Українській столиці нові
показові правоохоронці. Київ наймає нових співробітників поліції з невеликим досвідом, в
спробі побороти системну корупцію] / L. Mills // The Wall Street Journal
(http://www.wsj.com/articles/in-ukraines-capital-a-new-show-of-force-1438903782). – New York,
2015. – 06.08.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив виділення Україні чергового
траншу фінансової допомоги в розмірі 1,7 млрд дол. Таке рішення фонд пояснив
появою „обнадійливих ознак” в українській економіці.
Соловьева, Ольга МВФ намерен помочь Украине с кредиторами = [МВФ має намір
допомогти Україні з кредиторами] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2015-08-03/1_mvf.html). – М., 2015. – 03.08.

***
Україна направила групі інвесторів, які контролюють приблизно 40 проц. її
боргових зобов’язань, нову пропозицію щодо реструктуризації держборгу. Про це
повідомило міністерство фінансів України. Мінфін не пояснив суть нової пропозиції.
У відомстві лише повідомили, що з урахуванням часу, необхідного для юридичного
оформлення можливої угоди, поточний тиждень буде мати вирішальне значення для
вирішення проблеми реструктуризації держборгу України, і закликали міжнародних
кредиторів 6 серпня зустрітися в Лондоні.
Украина направила новое предложение своим кредиторам = [Україна направила
нову
пропозицію
своїм
кредиторам]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0805/c31519-8931402.html). – Пекин, 2015. – 05.08.

***
Український Мінфін хотів провести зустріч з кредиторами на вищому рівні і
обговорити реструктуризацію боргів. Кредитори на чолі з американським
інвестфондом Franklin Templeton вважають зустріч передчасною і не бачать приводу
для якихось додаткових обговорень. Адже Franklin Templeton вже запропонував
списання 5 відс. боргу України. Київ, однак домагається більшого списання. Це
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питання Україні потрібно вирішити до великої виплати за євробондами. Затягування
переговорів загрожує країні дефолтом.
Башкатова, Анастасия Украине нужно решить, насколько она банкрот =
[Україні потрібно вирішити, наскільки вона банкрут] / А. Башкатова // Независимая
газета (http://www.ng.ru/economics/2015-08-06/1_ukraina.html). – М., 2015. – 06.08.

***
Україна готується до зустрічі з міжнародними кредиторами в Сан-Франциско
на цьому тижні. Охоплена війною країна попереджає, що, якщо угода з
реструктуризації боргу не відбудеться, вона готова накласти мораторій на виплату
боргу у вересні.
Moore, Elaine Ukraine and creditors locked in debt spat = [Україна і кредитори
замкнені
в
борговій
суперечці]
/
E. Moore
//
Financial
Times
(http://www.ft.com/cms/s/0/b1906e5e-3d0e-11e5-bbd1-b37bc06f590c.html#ixzz3iPMmacdR). –
London, 2015. – 10.08.

***
„Альфа-груп” і італійська група UniCredit вирішила укрупнити свої банки в
Україні шляхом об’єднання. Це дозволить їм вийти на третє місце за активами на
банківському ринку України.
Дементьева, Ксения Банковские группы объединяются на Украине /
К. Дементьева // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2785621). – М., 2015. –
10.08. – № 142.

***
Американський мільярдер Джордж Сорос вважає, що кредитори України
повинні списати частину наявної у країни заборгованості. Про це йдеться в його
статті, опублікованій в електронній версії американської газети Wall Street Journal.
Сорос придумал, как вывести Украину из кризиса = [Сорос придумав, як вивести
Україну з кризи] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/soros-pridumal-kak-vyvesti-ukrainu-izkrizisa/). – Рига, 2015. – 13.08.

***
Кабінет міністрів України передасть Мінрегіонполітики 4 млн 107,7 тис. грн на
забезпечення функціонування державного агентства з питань відновлення Донбасу.
Украина выделила деньги на восстановление Донбасса = [Україна виділила гроші
на відновлення Донбасу] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/ukraina-vydelila-dengi-navosstanovlenie-donbassa/). – Рига, 2015. – 13.08.

ЕКОНОМІКА
Останній робочий енергоблок Придніпровської ТЕС (Дніпропетровськ) був
зупинений через відсутність палива. Прем’єр Арсеній Яценюк скликає антикризовий
енергетичний штаб. Прем’єр визнав, що ситуація в енергетичному секторі
катастрофічна. Міненерго України розробило графік відключень світла.
Украина: ТЭС остановила работу, власти разработали график отключений
света = [Україна: ТЕС зупинила роботу, влада розробила графік відключень світла] //
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Молдавские ведомости (http://www.vedomosti.md/news/ukraina-tes-ostanovila-rabotu-vlastirazrabotali-grafik-otkl). – Кишинев, 2015. – 01.08.

***
За липень обсяг золотовалютних резервів України зріс на 1,1 % – до 10,375
млрд. доларів. Про це на своєму сайті повідомив Національний банк України.
Золотовалютные резервы ЗВР Украины растут третий месяц подряд =
[Золотовалютні резерви ЗВР України ростуть третій місяць поспіль] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0806/c31519-8932180.html). – Пекин, 2015. –
06.08.

***
У липні в Україні була зафіксована дефляція один % проти інфляції 0,4 %
місяцем раніше. Про це на офіційному сайті повідомила Державна служба
статистики.
В Украине впервые за почти два года зафиксирована дефляция = [В Україні вперше
за
майже
два
роки
зафіксовано
дефляцію]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0807/c31519-8932776.html). – Пекин, 2015. – 07.08.

***
В Україні зростання цін перевищило за 40 %, а гривня подешевшала до долара
на 36 %. Країна опинилася на межі найглибшого за останні 24 роки економічної
кризи, заявив екс-президент Віктор Ющенко.
Башкатова, Анастасия Экономический коллапс Украины дает России новый
шанс = [Економічний колапс України дає Росії новий шанс] / А. Башкатова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-08-10/1_collapse.html). – М., 2015. –
10.08.

***
Кабінет міністрів України оприлюднив на своєму сайті прогноз основних
макроекономічних показників країни на 2016 рік, що містить два можливих варіанти
розвитку подій. За песимістичним прогнозом, українська економіка впаде на 0,3 %
при інфляції (грудень до грудня) 14,7 %. При цьому, згідно оптимістичним
прогнозом, ВВП збільшиться на 2 % при інфляції 12 %.
Правительство Украины обнародовало два прогноза развития национальной
экономики в 2016 году = [Уряд України оприлюднив два прогнози розвитку національної
економіки в 2016 році] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0811/c315198934111.html). – Пекин, 2015. – 11.08.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Китай входить до числа пріоритетних партнерів України у сфері сільського
господарства, заявив міністр аграрної політики і продовольства України Олексій
Павленко. Про важливість співпраці з Китаєм свідчить стрімке нарощування обсягів
двосторонньої торгівлі сільгосппродукцією.
Китай – один из основных партнеров Украины в аграрной сфере – министр
аграрной политики и продовольствия Украины = [Китай – один з основних партнерів
України в аграрній сфері – міністр аграрної політики та продовольства України] //
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Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0812/c31519-8934686.html). – Пекин,
2015. – 12.08.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна зацікавлена в міжнародному розслідуванні постачань російським ВАТ
„Газпром” природного газу на неконтрольовані території Донецької та Луганської
області, заявив глава правління НАК „Нафтогаз України” Андрій Коболєв.
Украина инициирует международное расследование поставок газа в Донбасс =
[Україна ініціює міжнародне розслідування поставок газу в Донбас] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3249193/ukraina-iniciiruet-mezhdunarodnoe-rassledovanie-postavokgaza-v-donbass). – Таллинн, 2015. – 03.08.

***
Опалювальний сезон в Україні знаходиться під загрозою зриву. Як пише
„Finance.ua”, через гостру нестачу вугілля почали зупинятися підприємства
енергетичного комплексу. Все це може призвести до того, що „зиму українці
проведуть не тільки з холодними батареями, але ще й без світла.
Украинцы рискуют провести зиму с холодными батареями и без света = [Країні
знову не вистачає вугілля та газу] // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/201508-03/100_obzor030815.html). – М., 2015. – 03.08.

***
У нинішньому опалювальному сезоні Україна може зіткнутися з дефіцитом
електро- і теплової енергії. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк назвав ситуацію
катастрофічною. Створений раніше Антикризовий енергетичний штаб він перевів у
постійний режим роботи.
В Украине готовятся к зиме без тепла и света = [В Україні готуються до зими
без тепла і світла] // Советская Белоруссия (http://www.sb.by/luchshee-iz-interneta-vyborredaktsii-portala/article/v-ukraine-gotovyatsya-k-zime-bez-tepla-i-sveta.html). – Минск, 2015. –
04.08.

***
C січня по липень поточного року обсяг газу, імпортованого Україною, склав 10,7
млрд. куб. м, скоротившись на 27,3 % в порівнянні з аналогічним показником минулого року.
Про це на офіційному сайті повідомила компанія „Укртрансгаз”, яка є оператором
української газотранспортної системи.
За январь-июль импорт газа в Украине упал более чем на четверть = [За січеньлипень імпорт газу в Україні впав більш ніж на чверть] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0804/c31519-8930817.html). – Пекин, 2015. – 04.08.

***
Українські чиновники оголосили, що міжнародні організації пообіцяли їм
близько 800 млн. дол. для закупівель газу на майбутню зиму. Світовий банк готовий
виділити 500 млн. дол., Європейський банк реконструкції та розвитку – ще близько
300 млн. дол. Раніше повідомлялося, що Києву не вистачає 1,5 млрд. дол. для
створення зимових запасів газу.
Забелина, Нина Киев нашел много денег для отопления в карманах иностранцев =
[Київ знайшов багато грошей для опалення в кишенях іноземців] / Н. Забелина //
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Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2015-08-11/4_kiev.html). – М., 2015. –
11.08.

***
Москва планує обговорити з Єврокомісією поставки російського газу на
південь Європи з трансбалтійського газопроводу Nord Stream-2. Така схема дозволить
замінити транзит через Україну, але для цього необхідно розширення
внутрішньоєвропейських газопроводів.
Барсуков, Юрий Соблюдайте свой энергопакет / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2786671). – М., 2015. – 12.08. – № 144.

***
Україна збирається накопичити до зими 17 млрд кубометрів газу і 3,2 млн тонн
вугілля. Але якщо при м’якій зимі країна, мабуть, може обійтися без газу „Газпрому”,
то для поставок вугілля в Києві тепер розраховують на Москву. Уряд країни хоче
налагодити поставки вугілля з Донбасу через територію РФ.
Барсуков, Юрий Киеву потребовалось ОАО РЖД / Ю. Барсуков, Н. Скорлыгина //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2787309). – М., 2015. – 13.08. – № 145.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Україна планує в декілька разів збільшити обсяги закупівель ядерного палива у
американської компанії Westinghouse. Про це заявив міністр енергетики та вугільної
промисловості України Володимир Демчишин.
Украина увеличит объемы закупок ядерного топлива у Westinghouse = [Україна
збільшить обсяги закупівель ядерного палива у Westinghouse] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0811/c31519-8934079.html). – Пекин, 2015. – 11.08.

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Будівництво другої черги „сухого” сховища відпрацьованого ядерного палива
на Чорнобильській АЕС планується завершити в липні 2016 року. Державна інспекція
ядерного регулювання України схвалила використання розробленого Holtec
International двошарового контейнера для зберігання відпрацьованого ядерного
палива. За інформацією генерального підрядника, на даний момент в США завершено
виробництво і готується до відправки в Україну перша партія з десяти контейнерів.
Строительство хранилища ядерного топлива на ЧАЭС завершится в 2016 году =
[Будівництво сховища ядерного палива на ЧАЕС завершиться в 2016 році] //
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/rubric/mir/stroitelstvo-hranilishchayadernogo-topliva-na-chaes-zavershitsya-v-2016-godu/). – Астана, 2015. – 07.08.

***
На території зони відчуження Чорнобильської АЕС виявлено нове вогнище
загоряння. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. Вогонь охопив лісовий масив біля колишніх сіл Ковшилівка і Буда
Варовичі. До гасіння залучено 97 осіб та 17 одиниць техніки, ситуація контролюється.
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В зоне Чернобыльской АЭС обнаружен очаг возгорания = [У зоні Чорнобильської
АЕС виявлено вогнище загоряння] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/v-zone-chernobylskojaes-obnaruzhen-ochag-vozgoraniya/). – Рига, 2015. – 10.08.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Українська служба безпеки має дані розвідки про те, що озброєні прихильники
так званої ДНР витягають радіоактивні промислові відходи з бункера в Донецьку,
пишуть американські та британські ЗМІ, стверджуючи, що бойовики нібито
отримують консультативну допомогу від російських фахівців у галузі ядерної зброї
для подальшого використання цих відходів у виробництві так званої брудної бомби.
Западные СМИ: в Донецке извлекают радиоактивные отходы для бомбы =
[Західні ЗМІ: у Донецьку витягують радіоактивні відходи для бомби] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3280355/zapadnye-smi-v-donecke-izvlekajut-radioaktivnye-othody-dljabomby). – Таллинн, 2015. – 01.08.

***
В міжнародному аеропорту Відня затримано дев’ять морських піхотинців
США, які прямували в Україну на військові навчання Saber Guardian – 2015. Про це
повідомляє американське видання Stars and Stripes, цитоване inforesist.org.
Відзначається, що затримка сталася через неправильно оформлені документи на
перевезення вогнепальної зброї. У ході щоденного прес-брифінгу представник
Держдепартаменту Марк Тонер відмовився давати будь-які коментарі, пославшись на
відсутність у нього інформації з цього приводу.
В Австрии задержали американских военных направлявшихся в Украину = [В
Австрії затримали американських військових, які прямували в Україну] // Кишиневский
обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/66221). – Кишинев, 2015. – 03.08.

***
Міністерство культури України визначилося зі списком артистів, які
становлять загрозу національній безпеці. До списку, крім російських діячів культури,
як, наприклад, депутат держдуми Йосипа Кобзона, також потрапив французький
актор Жерар Депардьє, який отримав російське громадянство.
Ucrania considera a Gérard Depardieu una amenaza para su seguridad = [Україна
вважає
Жерара
Депардьє
загрозою
для
своєї
безпеки]
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/loc/2015/08/08/55c6602846163f3b138b4577.html). – Madrid, 2015. –
08.08.

***
Влада Великобританії заявила про намір відправити в Україну додаткових
інструкторів для навчання військовослужбовців після чергового порушення
перемир’я з сепаратистами на Донбасі. Британський міністр оборони Майкл Феллон
заявив, що готовий надати додаткових інструкторів, повідомляє британська газета
The Independent.
Великобритания заявила о готовности тренировать вдвое больше украинских
солдат = [Великобританія заявила про готовність тренувати вдвічі більше українських
солдатів] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3291033/velikobritanija-zajavila-o-gotovnostitrenirovat-vdvoe-bolshe-ukrainskih-soldat). – Таллинн, 2015. – 11.08.
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***
Президент України Петро Порошенко підписав закон про збільшення
військових витрат у держбюджеті на 2015 рік на 5,3 мільярда гривень (понад 240
мільйонів доларів). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України. Гроші
підуть на фінансування силової операції в Донбасі.
Порошенко увеличил расходы на войну = [Порошенко збільшив витрати на війну]
// День за днем (http://rus.postimees.ee/3290991/poroshenko-uvelichil-rashody-na-vojnu). –
Таллинн, 2015. – 11.08.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Служба безпеки України повідомляє про затримання у західних областях
країни групи з чотирьох осіб, які намагалися продати ізотоп урану-238. Про подію
одразу було повідомлено главі держави.
Sale of uranium by Ukrainian gang reportedly thwarted by security service : Ukraine’s
security service says it has detained a criminal group that was attempting to sell a small quantity
of what appeared to be non-fissile uranium = [Служба безпеки повідомила про продаж урану
українськими правопорушниками. Служба безпеки України заявляє, що було затримано
злочинну групу, представники якої намагалися продати невелику кількість урану.] /
Agence France-Prfesse // The Guardian (http://www.theguardian.com/world/2015/aug/06/saleof-uranium-by-ukrainian-gang-reportedly-thwarted-by-security-service). –
London,
2015. –
06.08.

***
Харьюський повітовий суд задовольнив клопотання Державної прокуратури
Естонії, що є першим кроком, щоб видати Україні підозрюваного в тероризмі
естонського громадянина. Згідно підозрами, 34-річний Володимир входив у
терористичне угрупування в Луганській області. „Це озброєне угрупування воює
проти збройних сил України, використовуючи при цьому як легке, так важке
озброєння, незаконно захоплює і займає державні будівлі. Воно має на меті змусити
Україну відмовитися від територіальної цілісності, серйозно підриваючи політичну,
конституційну, економічну ситуацію в Україні і залякуючи народ”, – пояснив
провідний прокурор Державної прокуратури Стевен-Христо Евестус.
Подозреваемый в терроризме гражданин Эстонии, вероятно, предстанет перед
судом на Украине = [Підозрюваний у тероризмі громадянин Естонії, ймовірно, постане
перед судом на Україні] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3292645/podozrevaemyj-vterrorizme-grazhdanin-jestonii-verojatno-predstanet-pered-sudom-na-ukraine). –
Таллинн,
2015. – 13.08.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Правоохоронні органи Донецької області України оголосили в розшук 11
членів уряду самопроголошеної Донецької народної республіки, яка контролює
частину регіону. Всі 11 осіб розшукуються за підозрою в створенні терористичної
групи чи організації.
МВД Украины ищет министров ДНР и бойцов „Правого сектора” = [МВС
України шукає міністрів ДНР і бійців „Правого сектору”] // День за днем
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(http://rus.postimees.ee/3280641/mvd-ukrainy-iwet-ministrov-dnr-i-bojcov-pravogo-sektora). –
Таллинн, 2015. – 02.08.

***
Печерський суд Києва заарештував італійське майно Олексія Азарова, сина
колишнього прем’єр-міністра України, який знаходиться в Росії. „В даний час
рішення спрямоване для виконання компетентним органам Італійської Республіки в
рамках міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій”, –
заявили в Генпрокуратурі.
Украина арестовала дома и счет сына Азарова в Италии = [Україна
заарештувала будинки і рахунок сина Азарова в Італії] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3282039/ukraina-arestovala-doma-i-schet-syna-azarova-v-italii). –
Таллинн, 2015. – 03.08.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Ініційований Фондом розвитку підприємництва (EAS) проект Work in Estonia
продовжиться в Україні, щоб залучити на роботу в Естонії українських інженерів і
фахівців у галузі інформаційних технологій. „Work in Estonia обрав Україну, оскільки
там багато інженерів і фахівців ІТ-сектора, які в силу схожого культурного фону
безболісно зможуть влитися в естонське суспільство”, – сказала BNS керівник
проекту Карін Патуне.
Украинским инженерам и специалистам в области инфотехнологий предложат
работу в Эстонии = [Українським інженерам і фахівцям в області інфотехнологій
запропонують
роботу
в
Естонії]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3284107/ukrainskim-inzheneram-i-specialistam-v-oblasti-infotehnologijpredlozhat-rabotu-v-jestonii). – Таллинн, 2015. – 05.08.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
В Одесі правозахисник і волонтер Валерій Макєєв презентував свою книгу
„100 днів полону або позивний 911„. Чоловік був затриманий в серпні 2014 року і
звільнений у листопаді. Зараз Валерій Макєєв продовжує волонтерську діяльність і
займається звільненням полонених.
Тарасов, Анатолий Вышла скандальная книга украинского пленного = [Вийшла
скандальна книга українського полоненого] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/vyshlaskandalynaya-kniga-ukrainskogo-plennogo). – Рига, 2015. – 05.08.

***
Список книг російських авторів, заборонений до ввезення на територію
України, був затверджений державним комітетом телебачення і радіомовлення
країни.
На Украину запрещен ввоз книг ряда российских авторов = [В Україну заборонено
ввезення книг ряду російських авторів] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/na-ukrainuzapreshhen-vvoz-knig-ryada-rossijskix-avtorov/). – Рига, 2015. – 11.08.

РЕЛІГІЯ
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Вбивства православного священика і черниці в Києві викликали серйозну
стурбованість в Росії. Комісія Громадської палати з гармонізації міжнаціональних і
релігійних відносин звернулася до влади Росії з проханням враховувати ситуацію зі
свободою совісті в Україні при вибудовуванні відносин з цією країною.
В Общественной палате РФ призвали власти Украины обеспечить безопасность
православных верующих = [У Громадській палаті РФ закликали владу України
забезпечити
безпеку
православних
віруючих]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0801/c31519-8929868.html). – Пекин, 2015. – 01.08.

***
В Україні відзначають 150-річчя з дня народження митрополита Андрея
Шептицького, колишнього глави Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в
першій половині XX століття. Заходи проходили не тільки на церковному, а й на
державному рівні. У Львові президент України Петро Порошенко відкрив пам’ятник
митрополиту.
Хливный, Анатолий Украинский Моисей или мастер компромиссов? =
[Український Мойсей або майстер компромісів?] / А. Хливный, О. Коткина, А. Мельников
// Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-08-05/7_ukraina.html). – М., 2015. –
05.08.

***
Українська греко-католицька церква збирає документи, необхідні для
проголошення блаженним отця українського націоналіста Степана Бандери –
уніатського священика Андрія Бандери. Як пишуть українські ЗМІ, документи
планується незабаром направити до Ватикану. Тим часом у греко-католицькому храмі
села Козова Тернопільської області встановили вітраж із зображенням Андрія
Бандери.
Украинская церковь намерена признать отца Бандеры блаженным = [Українська
церква має намір визнати батька Бандери блаженним] // Вести сегодня
(http://www.ves.lv/ukrainskaya-cerkov-namerena-priznat-otca-bandery-blazhennym/). –
Рига,
2015. – 10.08.

***
Міноборони України планує введення служби військового духовенства до
кінця року в Збройних силах країни. Про це повідомив у вівторок заступник міністра
оборони України – керівник апарату Петро Мехед на брифінгу в Києві.
В украинской армии появятся военные священники = [В українській армії
з’являться військові священики] // Вести сегодня (http://www.ves.lv/v-ukrainskoj-armiipoyavyatsya-voennye-svyashhenniki/). – Рига, 2015. – 11.08.

СВОБОДА СЛОВА
У міжнародній правозахисній організації негативно оцінили заборону Києвом
38 книг. Україна збирається побити рекорди Росії по цензурі і забороні свободи
самовираження. Про це пише дослідник HRW Юлія Горбунова на офіційному сайті
організації.
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Human Rights Watch: Украина догоняет Россию по цензуре = [Human Rights Watch:
Україна наздоганяє Росію з цензури] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3291493/humanrights-watch-ukraina-dogonjaet-rossiju-po-cenzure). – Таллинн, 2015. – 12.08.

СПОРТ
Чемпіон світу у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC)
Деонтей Уайлдер почав диктувати умови українцеві Володимиру Кличку. Слова
американського спортсмена наводить портал BoxingScene. „Я володію
найпрестижнішим поясом у всьому боксі. Це саме те, що потрібно Володимиру.
Умова для проведення бою: Кличко неодмінно повинен приїхати в США”, – заявив
боксер. Поєдинок між Уайлдером і Кличком може відбутися не раніше 2016 року.
Манаспаев, Марат Чемпион мира по боксу начал диктовать условия Владимиру
Кличко = [Чемпіон світу з боксу почав диктувати умови Володимиру Кличку] /
М. Манаспаев // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/rubric/sport/chempion-mirapo-boksu-nachal-diktovat-usloviya-vladimiru-klichko/). – Астана, 2015. – 04.08.

***
Олімпійський чемпіон у стрибках з жердиною і кандидат в президенти IAAF
Сергій Бубка розповів, що можна поліпшити в боротьбі з допінгом. „Зараз
антидопінгова система занадто складна, а перевірки тривалі. Потрібно все спростити і
зробити більш ефективним, проводити наукові дослідження, щоб бути попереду
атлетів, що використовують допінг. У IAAF потрібно більше людей, які займалися би
цією проблемою. Ми не можемо програти в цій битві. Легка атлетика – один з
найважливіших видів спорту, тому наш приклад вплине на весь спорт”, – сказав
Бубка.
Bubka wants ’faster, more efficient’ system against doping = [Бубка хоче „швидшу та
ефективнішу”
систему
по
боротьбі
з
допінгом]
//
The
Hindu
(http://www.thehindu.com/sport/bubka-wants-faster-more-efficient-system-againstdoping/article7508997.ece). – Chennai, 2015. – 07.08.

***
Влітку цього року Джермейн Ленс, гравець київського Динамо, переходить до
нідерландської команди Сандерланд. Ленс приєднався до Сандерленду за 8 мільйонів
фунтів стерлінгів.
Caulkin, George Jeremain Lens relieved to be focusing on winning after life in Ukraine =
[Після життя в Україні Джермейн Ленс намагається концентруватися на перемогу] /
G. Caulkin // The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/sport/football/premierleague/article45
20869.ece). – London, 2015. – 08.08.

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Група СКМ бізнесмена Ріната Ахметова намагається підтримувати мирне
населення Донбасу – направляє туди гуманітарні колони, які доставляють нужденним
продуктові та дитячі набори, ліки. На початку війни співробітники фонду також
вивозили нужденних із зони бойових дій. Про те, як підтримувати жителів Донецької
і Луганської областей, незважаючи на те, під чиєю владою вони живуть,
кореспонденту „НГ” Олександру Малишеву розповіла Римма Філь – координатор
Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.
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Малышев, Александр Фонд Ахметова за год помог 900 тысячам жителей
Донбасса = [Фонд Ахметова за рік допоміг 900 тисячам жителів Донбасу] / А. Малышев
// Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-08-07/6_fond.html). – М., 2015. – 07.08.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Не дивлячись на високі ціни, на заході набуває популярності одяг з
українськими мотивам. Вишиванки та лляні сукні від українських дизайнерів миттєво
розкуповують на закордонних інтернет ресурсах.
Sykes, Pandora Kiev calling : Creativity is thriving amid the chaos as Ukrainian designs
capture the western imagination = [Голос Києва. Творчість процвітає в хаосі, українські
мотиви
заполонили
уяву
заходу]
/
P. Sykes
//
The
Times
(http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/style/article1586207.ece). – London, 2015. – 02.08.

ІНФОРМАЦІЯ
Три основні правозахистні організації – Amnesty International, Human Rights
Watch і Freedom House – закликали президента України Петра Порошенка більш
чуйно поставитися до західних цінностей і захистити права геїв, лесбіянок і
трансгендерів в країні. Ці групи, свідчать дані правозахисників, регулярно піддаються
на Україні гонінням, а їх кривдники нерідко уникають покарання.
Порошенко попросили встать на сторону геев = [Порошенко закликали встати
на сторону геїв] // Вести (http://www.ves.lv/poroshenko-poprosili-vstat-na-storonu-geev/). –
Рига, 2015. – 07.08.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Українські військові не перестають дивувати інноваційними прийомами
військової справи. На цей раз ЗМІ повідомили про чергове їх ноу-хау – ті мають намір
задіяти при пошуку вибухових пристроїв... єнотів! Ідея використовувати цих тварин в
саперній справі належить харківським вибухотехнікам. За їх словами, нюх у єнотів
такий же, як у собак, залишилося тільки навчити їх правильно реагувати на вибухівку.
Пара єнотів вже оселилася на території однієї з частин.
Васин, Андрей На Украине появятся боевые еноты / А. Васин // Комсомольская
правда (http://www.msk.kp.ru/daily/26417.5/3291074/). – М., 2015. – 11.08.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Глава комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ Костянтин Косачьов
піддав критиці ініціативу щодо створення трибуналу для розслідування аварії
малайзійського „Боїнга”.
Попытки сформировать трибунал по малайзийскому „Боингу” К.Косачев назвал
„плясками на костях” = [Спроби сформувати трибунал по малайзійському „Боїнгу”
К.Косачьов
назвав
„танцями
на
кістках”]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0804/c31519-8930822.html). – Пекин, 2015. – 04.08.

***
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Слідчий комітет Росії видав „Білу книгу злочинів”, скоєних на південному
сході України під редакцією Олександра Бастрикіна. „Ця книга унікальна, вона
заснована на доказах, зібраних Слідчим комітетом Росії в ході розслідування
злочинів, пов’язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни”, –
заявив офіційний представник СК РФ Володимир Маркін.
Егоров, Иван Правда о Донбассe / И. Егоров
(http://www.rg.ru/2015/08/03/kniga-site.html). – М., 2015. – 05.08.

//

Российская

газета

***
Володимир Мединський, міністр культури РФ, голова Російського військовоісторичного товариства в інтерв’ю газеті сказав: „Люди, які перебувають зараз при
владі в Україні, називають себе українським урядом, своєрідно підходять до питань
культури. Я не бачив ще, скажімо, ні одного виробленого на замовлення нинішнього
міністерства культури України кінофільму. На жаль, не мав можливості побачити
фестивалі, які там проходять, вистави, які ставлять, музику, яку слухають. Але зате
постійно чую про те, що там що-небудь забороняється. Забороняються до показу
російські кінофільми, число їх уже перевалило за сотню і список постійно
поповнюється ”.
Вирабов, Игорь Черно-белое кино / И. Вирабов // Российская
(http://rg.ru/2015/08/11/medinskiy-site.html#superheader). – М., 2015. – 11.08.

газета

***
Москва закликає Київ проявляти стриманість і не порушувати
безвідповідальними діями хід виконання Мінських угод. Про це йдеться в коментарі
департаменту інформації і друку МЗС Росії, опублікованому на офіційному сайті
відомства.
Федякина, Анна МИД России: Воинствующая риторика Киева усиливается /
А. Федякина // Российская газета (http://rg.ru/2015/08/11/kiev-site-anons.html). – М., 2015. –
11.08.

***
Російські силовики продовжують переслідування лідерів націоналістів: Дмитра
Демушкіна заарештували на 15 діб за екстремістські публікації в інтернеті, а Денис
Тюкін, який виступає на підтримку України, втік до Києва. Адвокати націоналістів і
експерти вважають, що „керований націоналізм” більше не потрібен, а тому від
публічних праворадикальних лідерів вирішено позбавлятися.
Туманов, Григорий Правый отворот / Г. Туманов
(http://www.kommersant.ru/doc/2785588). – М., 2015. – 12.08. – № 144.

//

КоммерсантЪ

***
Черновський райсуд Чити ухвалив вирок 21-річному місцевому жителю
Олександру Додонову, який намагався вступити в заборонений в Росії „Правий
сектор”. Як повідомили в суді, встановлено, що на представників „Правого сектора”
підсудний вийшов через соцмережі, а пізніше зв’язувався з ними по телефону. Потім
він збирався відправитися в Україну, щоб пройти там навчання і надалі брати участь у
бойових діях на південному сході країни.
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Еременко, Екатерина За попытку вступить в „Правый сектор” читинца
отправят
на
поселение
/
Е. Еременко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/2787391). – М., 2015. – 13.08. – № 145.

***
Російська сторона розраховує на проведення в Швеції ретельного
розслідування участі неонацистів з цієї країни в бойових діях в Україні. Про це
заявили в МЗС РФ. У Москві звернули увагу „на публікацію в шведських ЗМІ про
розпочаті слідчі дії відносно одного з представників місцевих неонацистських
угруповань, підозрюваного у скоєнні військових злочинів на сході України в 2014
році”. „МЗС Росії неодноразово заявляло про неприйнятність участі іноземних
громадян як найманців у внутрішньоукраїнському конфлікті”, – зазначили в
дипвідомстві.
МИД РФ рассчитывает на тщательное расследование действий шведских
неонацистов на Украине = [МЗС РФ розраховує на ретельне розслідування дій шведських
неонацистів
в
Україні]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0813/c31519-8935307.html). – Пекин, 2015. – 13.08.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Вирішується ключове питання для майбутнього України – прийняття змін до
Конституції. В США і ЄС просто не розуміють до кінця руйнівних наслідків внесення
особливого статусу Донбасу до Конституції України. Західні еліти стурбовані тим, як
швидше закрити виразку Донбасу, навіть якщо при цьому потрібно погодитися на
умови Росії. Чому Захід готовий грати на умовах Росії? Та тому що в Києві біля керма
немає політиків, які були б здатні виконувати домовленості і привести Україну в
життєздатний вигляд.
Запад толкает Порошенко к превращению Украины в „Ирак Восточной Европы”
= [Захід штовхає Порошенка до перетворення України на „Ірак Східної Європи”] //
Кишиневский обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/66126). – Кишинев, 2015. – 01.08.

***
Нинішній етап мілітаризації Європи проходить під тезою про російську
військову загрозу і безпосередньо пов’язаний з подіями на південному сході України.
Насправді цей конфлікт вже давно вийшов за рамки локального і перетворився на
міжнародний. Американці навіть не приховують, що навчають на Яворівському
полігоні під Львовом українських військовослужбовців, та й Росія, хоча це і не
декларується відкрито, звичайно ж, не стоїть осторонь. Така ж картина і з
постачаннями озброєнь. Сенатор Джон Маккейн все-таки продавив рішення про
постачання Україні летальної зброї.
Одноколенко, Олег Неделя в армии. Большой войны не будет, а вот маленькие не
исключены = [Тиждень в армії. Великої війни не буде, а от маленькі не виключені] /
О. Одноколенко // Независимая газета (http://www.ng.ru/week/2015-08-02/7_army.html). –
М., 2015. – 02.08.

***
У Сполучених Штатів великі проблеми з піаром на пострадянському просторі.
До такого невтішного висновку прийшла команда професора соціології Теодора
Гербера з Вісконсинського університету в Медісоні. Як з’ясували дослідники, не
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тільки росіяни, а й азербайджанці, киргизи і навіть українці вважають США
зарозумілою наддержавою, яка втручається в справи інших країн, цинічно переслідує
власні інтереси. Щоб дізнатися про ставлення Євразії до Америки, команда вчених
провела опитування 18 фокус-груп у Росії, Азербайджані, Киргизії і Україні.
Newsweek: США теряют популярность на постсоветском пространстве =
[Newsweek: США втрачають популярність на пострадянському просторі] // Вечерний
Бишкек (http://www.vb.kg/doc/322020_newsweek:_ssha_teriaut_popyliarnost_na_
postsovetskom_prostranstve.html). – Бишкек, 2015. – 04.08.

***
Письменник і політик Едуард Лімонов розповів про те, як світовий наглядач
грає на великих шахових дошках, зокрема він вважає, що країни старої Європи, так
само як і США, з ентузіазмом підтримали Україну в конфлікті з Росією, однак зараз
ситуація швидко змінюється. Країни старої Європи раптом почали виявляти бажання
перевірити свою позицію.
Лимонов, Эдуард Национальные психологии наших противников / Э. Лимонов //
Известия (http://izvestia.ru/news/589605#ixzz3i1I3x27s). – М., 2015. – 05.08.

***
Якщо США вийдуть з угоди з Іраном і не знімуть санкцій з Ісламської
Республіки (ІРІ), це підірве авторитет американської адміністрації, створить загрозу
для статусу долара як основної світової резервної валюти і позбавить Вашингтон
підтримки союзників. Про це заявив держсекретар Джон Керрі в інтерв’ю Reuters.
Його прогноз прозвучав як застереження на адресу конгресу. Держсекретар вважає,
що в разі провалу операції партнери США втратять бажання співпрацювати з ними з
багатьох гострих питань міжнародного порядку денного. В першу чергу союзники
вийдуть з процесу щодо врегулювання ситуації в Україні, де вже ведуть себе вкрай
ненадійно. Керрі зазначив, що в Європі і так стоїть гомін: мовляв, саме Старий Світ
розплачується за жорсткий курс Америки – прозорий натяк на санкції щодо РФ і
відповідні російські заходи.
Цирюлик-Франц, Дарья В сделке с Ираном на кону судьба доллара = [В угоді з
Іраном на кону доля долара] / Д. Цирюлик-Франц // Независимая газета
(http://www.ng.ru/world/2015-08-13/7_iran.html). – М., 2015. – 13.08.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Відповідно з досьє СБУ, сепаратисти розробляють радіоактивну грязьову
бомбу. Такий висновок зробили з перехопленого електронного листування
повстанців. В ньому говориться, що російські спеціалісти вилучили радіоактивні
відходи на Донецькому хімічному заводі і перевезли їх на військову базу повстанців,
де вони можуть бути поєднані з вибуховими речовинами для створення нової зброї.
Tucker, Maxim Ukraine rebels ’building dirty bomb’ with Russian scientists =
[Українські повстанці з російськими вченими „розробляють брудну бомбу”] / Maxim
Tucker // The Times (http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4514313.ece). –
London, 2015. – 01.08.

***
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Заступник командувача штабом ополчення так званої ДНР Едуард Басурін
назвав публікації в західній пресі з посиланнями на документи Служби безпеки
України спробою дискредитувати самопроголошену Донецьку народну республіку,
повідомляє Бі-бі-сі.
В ДНР назвали информацию СМИ о „грязной бомбе” ложью = [У ДНР назвали
інформацію
ЗМІ
про
„брудну
бомбу”
брехнею]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/3280405/v-dnr-nazvali-informaciju-smi-o-grjaznoj-bombe-lozhju). –
Таллинн, 2015. – 01.08.

***
Якщо Україна відмовиться від донбаського вугілля, то вона може „замерзнути”
під час опалювального сезону. Таку думку висловив представник ДНР на мінських
переговорах Владислав Дейнего.
Мельников, Руслан ЛНР: Украина замерзнет без угля из Донбасса / Р. Мельников //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/08/01/ugol-site-anons.html). – М., 2015. – 03.08.

***
Майже 200 дитячих і дошкільних установ на території самопроголошеної
Донецької народної республіки отримали пошкодження з початку конфлікту в
Донбасі.
Андреева, Екатерина 200 детсадов повреждены и разрушены на Украине = [200
дитсадків пошкоджено та зруйновано в Україні] / Е. Андреева // Вести
(http://vesti.lv/news/200-detsadov-povrezhdeny-i-razrusheny-na-ukraine) – Рига, 2015. – 07.08.

***
У Луганську влаштували фотосесію на тлі руїн аеропорту. Знімки дівчат у
купальниках і з автоматами в руках опублікували на порталі Drive2.ru. Дівчата в
купальниках стоять поруч з позашляховиками з російськими номерами. У їхніх руках
автомати, на задньому плані – руїни зруйнованого аеропорту в Луганську. Українські
ЗМІ засудили дану фотосесію, зазначивши, що там, де загинули сотні українських
військових і повстанців, знімати такі фотографії „неналежно”.
Фотосессия на фоне руин аэропорта Луганска вызвала недовольство у украинских
СМИ = [Фотосесія на тлі руїн аеропорту Луганська викликала невдоволення в
українських ЗМІ] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n/2015/0807/c315198933143.html). – Пекин, 2015. – 07.08.

***
У Донецьку в ніч на неділю невідомі спалили сім автомобілів спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ, яка відслідковує ситуацію в Донбасі. Три автомобілі були
знищені повністю, одному заподіяно істотну шкоду, ще три постраждали незначно. У
місії припустили, що за інцидентом можуть стояти сили, які „бажають, щоб ОБСЄ
перестала доповідати про те, що відбувається в Донецьку”.
Козлов, Петр Миссия ОБСЕ в Донбассе испытывает кризис доверия, считает
дипломат : Претензии к наблюдателям есть у всех сторон украинского конфликта =
[Місія ОБСЄ в Донбасі відчуває кризу довіри, вважає дипломат. Претензії до
спостерігачів є у всіх сторін українського конфлікту] / П. Козлов // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/08/10/604084-missiya-obse-donbasse-ispitivaetkrizis-doveriya-schitaet-diplomat). – М., 2015. – 10.08.
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***
Більше половини податків Донецької області платять підприємства,
розташовані на території ДНР, але зареєстровані в Україні. У ЛНР також працюють
„українські” компанії. Схоже, з таким станом справ поки змушені миритися обидві
сторони, пише авторка статті.
Громова, Анна,Луганская область Донбасс продолжает платить Киеву = [Донбас
продовжує
платити
Києву]
/
А. Громова
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/ukraina/2015/08/11/1428274.html). – С.Пб., 2015. – 11.08.

***
Ситуація уздовж лінії розмежування на південному сході України знову
загострилася. Новою гарячою точкою стало село Старогнатівка в 60 км на північ від
Широкино. Представники збройних сил України та військові самопроголошеної ДНР
звинувачують один одного в черговій ескалації конфлікту. Міністр закордонних справ
України Павло Клімкін обговорив цю ситуацію з главами МЗС країн „нормандської
четвірки” (Росія, Німеччина, Франція). Лідери ж ДНР і ЛНР закликають скликати
зустріч „нормандської четвірки” на вищому рівні, відзначаючи, що мінські мирні
домовленості „не виконуються і летять за всіма строками”.
Барабанов, Илья Линия разграничения сошлась в горячей точке / И. Барабанов //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2786056). – М., 2015. – 12.08. – № 144.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Солдати української армії, які служать на сході країни, втрачають довіру до
президента і уряду, пише Financial Times. На думку кореспондента британського
видання, такі настрої типові для української армії. Згідно зі спостереженнями
журналіста, багато солдат, що воюють в Донбасі, висловлюють захоплення
екстремістською організацією „Правий сектор”, лідер якої закликав до всенародного
вотуму недовіри президенту і до нової революції. Довіра до керівництва країни падає
не тільки в армії, але і в суспільстві в цілому, пише Financial Times.
Financial Times: армия Украины деморализована и теряет доверие к Киеву =
[Financial Times: армія України деморалізована і втрачає довіру до Києва] // Кишиневский
обозреватель (http://www.noi.md/ru/news_id/66147). – Кишинев, 2015. – 01.08.

***
Багато українців досі не забули передвиборний девіз Петра Порошенка „Жити
по-новому”. „Порошенко обіцяв покінчити з укоріненою в країні практикою, коли
багаті бізнесмени купували політичний вплив, щоб робити з його допомогою ще
більші гроші”, – пише оглядач Der Spiegel Беньямін Біддер, повідомляє InoPressa.
Біддер додає, що ця „деолігархізація”, за словами глави держави і одночасно олігарха,
повинна була „торкнутися всіх”. Однак нові правила, як виявилося, діють не для всіх:
незважаючи на передвиборчі обіцянки Порошенко в найкоротші терміни продати свої
компанії, цього не сталося. Інтереси бізнес-імперії Порошенка поширюються і на
енергетичний сектор.
InoPressa: cомнительные связи Порошенко = [InoPressa: cумнівні зв’язки
Порошенко] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3281687/inopressa-comnitelnye-svjaziporoshenko). – Таллинн, 2015. – 03.08.
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***
Колишній депутат Верховної Ради Ігор Марков виступив з пропозицією
посадити колишнього президента Віктора Януковича на лаву підсудних. Про це він
заявив в ході прес-конференції зі створення Комітету порятунку України, яка
пройшла в Москві. „У нашого комітету делікатна місія спілкування з паном
Януковичем доручена мені (...) Я скажу, що ця людина винна не менше, а може бути,
і більше, в тому, що сталося в Україні”, – заявив Марков. На його думку, місце
Януковича – „на одній лаві підсудних разом з Порошенком”.
Комитет спасения Украины предложил судить Януковича и Порошенко =
[Комітет порятунку України запропонував судити Януковича і Порошенка] // День за
днем (http://rus.postimees.ee/3281853/komitet-spasenija-ukrainy-predlozhil-sudit-janukovicha-iporoshenko). – Таллинн, 2015. – 03.08.

***
На думку екс-прем’єра України Сергія Арбузова, Україна перетворилася на
потопаючий корабель, яким, як багатьом не без підстави здається, управляє команда
мародерів замість капітана. Покинути його за всяку ціну – вже не просто бажання, а
мрія значної частини населення. Причому першими найчастіше біжать молоді люди,
які ще не так давно стояли на майдані. Саме вони завдяки мобільності та знанню мов
зараз активно „евроінтегруються”, повально їдучи працювати в Польщу, Німеччину,
навіть у Росію.
Арбузов, Сергей Спасайся, кто может / С. Арбузов
(http://izvestia.ru/news/589531#ixzz3i1L7daOj). – М., 2015. – 05.08.

//

Известия

***
Старший лейтенант ЗСУ Мар’ян Рак, один з можливих винуватців ДТП за
участю військової техніки в Костянтинівці, в результаті якого загинула дитина,
представлений президентом України Петром Порошенком до нагороди – ордена
Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Як пояснюється в повідомленні прес-служби
міноборони України, нагорода Раку видана за самовіддану службу. Зокрема, за
підтримку артилерійським вогнем військ ЗСУ під час їх переміщення з „Нового
терміналу” аеропорту Донецька, а також за евакуацію поранених.
Волков, Константин Порошенко наградил орденом предполагаемого виновника
гибели ребенка / К. Волков // Российская газета (http://www.rg.ru/2015/08/04/poroshenkosite-anons.html). – М., 2015. – 05.08.

***
Сенатор від Брянської області Михайло Марченко пропонує Слідчому комітету
РФ перевірити висловлювання екс-віце-губернатора Кіровської області, а нині
радника губернатора Одеської області України Марії Гайдар на сепаратизм і
екстремізм. Як вважає сенатор, Гайдар, відпрацьовуючи українське громадянство,
наговорила на кримінальну справу в Росії і повинна бути позбавлена російського
громадянства. Сама Гайдар хотіла б залишатися громадянкою Росії.
Дорофеев, Константин Высказывания Марии Гайдар просят проверить на
сепаратизм
и
экстремизм
/
К. Дорофеев
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/589564#ixzz3i1Iq6BYL). – М., 2015. – 05.08.

***
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Ростислав Іщенко вважає, що у Києва немає самостійної стратегії на
переговорах. Зокрема, він сказав: „Влада Києва повністю залежна від США і частково
від ЄС, якому необхідно якнайшвидше врегулювання української кризи, оскільки її
продовження завдає Євросоюзу критичний збиток”.
Дульман, Павел В Минск прилетели киевские „ястребы” / П. Дульман //
Российская газета (http://www.rg.ru/2015/08/04/minsk-site.html). – М., 2015. – 05.08.

***
Переговори тристоронньої Контактної групи з врегулювання ситуації в Україні
не наблизили закінчення кровопролиття на Донбасі. Автор вважає, що представники
України, як і раніше, відмовляються підписувати угоду про відвід танків і артилерії
калібром до ста міліметрів, і тому самопроголошені народні республіки закликають
втрутитися в процес безпосередньо Росію, Німеччину та Францію.
Дульман, Павел Испытание терпения / П. Дульман // Российская газета
(http://www.rg.ru/2015/08/06/peregovori.html). – М., 2015. – 05.08.

***
Журналіст Михайло Шахназаров вважає, що Михайло Саакашвілі – це
визнаний майстер містифікації, який працює на міжнародному рівні. І посада
губернатора Одеської області не дасть замилити злочини Михайла Саакашвілі проти
мирного населення. Адже саме він віддавав накази про початок обстрілів сплячого
Цхінвалі. Саме на його руках кров загиблих жінок, дітей і російських миротворців.
Шахназаров, Михаил Как Мишико встречал Пурушоттама / М. Шахназаров //
Известия (http://izvestia.ru/news/589556#ixzz3i1Jl94av). – М., 2015. – 05.08.

***
Письменник Всеволод Непогодін вважає, що українці відвикли від жорсткої
руки і відповідного стилю управління. Звикли до м’якотілості Януковича,
безхребетності Ющенко і толерантності Кучми, тому на їх фоні Лукашенко
представляється авторитарним правителем. Коли білоруси заявляють, що у них
маленька зарплата, мало прав і свобод, тому вони хочуть піти українським шляхом, то
доводиться їм пояснювати, що київський сценарій обернеться для них втратою
роботи і доходу, ліберальних цінностей не додасться, зате напевно будуть спалювати
живцем і розстрілювати артилерією.
Непогодин, Всеволод Его пример – другим наука / В. Непогодин // Известия
(http://izvestia.ru/news/589650#ixzz3iVQrQqex). – М., 2015. – 06.08.

***
Україна змушена повернутися до постійного імпорту електроенергії з Росії в
обсязі до 1 ГВт. Країні так і не вдалося впоратися з нестачею вугілля. У підсумку,
Києву довелося перейти від тимчасової схеми імпорту в „аварійному режимі” до
закупівлі енергії за комерційним контрактом з „Інтер РАО”. В Україні відзначають,
що взимку країні буде потрібно в півтора рази більше електроенергії, а запаси вугілля
вкрай низькі.
Фомичева, Анастасия Украина вернулась к российским ваттам / А. Фомичева //
КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2783330). – М., 2015. – 07.08. – № 141.

***
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На тлі заборон радянської та комуністичної символіки в країнах Балтії та в
Україні росіяни толерантно ставляться до різних символів – до серпа і молота і
червоної п’ятикутної зірки, до символу ООН і т.д., однак виступають різко проти
свастики. За заборону свастики виступила більшість росіян (62%). А проти її
заборони – кожен п’ятий (19%). У той же час герб України заборонили б 20%
опитаних. Проте трохи менше половини росіян (46%) проти такої заборони. Третина
росіян не змогли визначитися, що ж робити з гербом України, тому що або не знають,
що він означає (17%), або просто не змогли відповісти (17%).
Григорян, Анжелина ВЦИОМ: за запрет свастики выступает большинство
россиян
/
А. Григорян;
А. Григлорян
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/589691#ixzz3iZxmzgEK). – М., 2015. – 10.08.

***
Письменник Всеволод Непогодін вважає, що „зубожілі українці тепер часто
згадують, як їм добре жилося при президенті Януковичі. В Одесі зараз повно
туристів, але у них порожні кишені. Замість москвичів, які добиралися до Одеси
авіарейсами, зупинялися в готелях і витрачали чималі суми в ресторанах, місто
заполонили тернопільчани і львів’яни, які приїжджають у плацкартних вагонах зі
своїм запасом провіанту, селяться в тісних кімнатках на околицях і намагаються
заощадити кожну копійку”.
Непогодин, Всеволод Не плюй в собственный компот / В. Непогодин // Известия
(http://izvestia.ru/news/589774#ixzz3iV68M2tS). – М., 2015. – 10.08.

***
Понад півроку знадобилося англійській архітектурній компанії, бюро d’Estate,
щоб зважитися на спробу відстоювання своїх прав в Україні в цивілізованому
порядку. Наприкінці лютого британський архітектор Філіп Хадсон звинуватив
корпорацію „Рошен”, яка, як відомо, належить Президенту України Петру
Порошенку, в тому, що вона веде свій бізнес „гангстерськими методами”. За його
словами, корпорація відмовилася платити йому за архітектурний проект
молокозаводу у Вінниці та просто вкрала цей проект.
Гришин, Александр Единство стиля / А. Гришин // Комсомольская правда
(http://www.msk.kp.ru/daily/26417.5/3291160/). – М., 2015. – 11.08.

***
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що стратегія нацбезпеки
України до 2020 року надає НАТО можливість використовувати ресурси України, а
також провокує подальшу ескалацію конфлікту на південному сході.
Егоров, Иван Враг в голове / И. Егоров
(http://rg.ru/2015/08/12/sovbez.html). – М., 2015. – 11.08.

//

Российская

газета

***
Директор департаменту інформації і друку МЗС Росії Марія Захарова на
оприлюднений Києвом список російських книг, заборонених до ввезення в Україну,
заявила: „Державний комітет телебачення і радіомовлення України, мабуть, на правах
реклами, опублікував список книг російських авторів, заборонених до ввезення на
територію країни. Зроблено це було, як я розумію, без будь-якого судового розгляду”.
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Забродина, Екатерина В МИД вспомнили Грибоедова в связи с запретом ввоза
книг на Украину / Е. Забродина // Российская газета (http://rg.ru/2015/08/11/griboedov-siteanons.html). – М., 2015. – 11.08.

***
Журналіст Максим Кононенко іронізує з приводу того, що безпеці української
держави багато загрожує. Їй загрожують співачка Валерія та економіст Михайло
Хазін, серіал „Фізрук”, кінокартина „Гірко!”. Тепер безпеці України стали
погрожувати книги Едуарда Лимонова і Наталії Нарочницької.
Кононенко,
Максим
Паранойя
/
М. Кононенко
(http://izvestia.ru/news/589833#ixzz3ia1KI5zL). – М., 2015. – 12.08.

//

Известия

***
Олег Царев висловив думку, що швидше за все, що вибори в Донбасі будуть
проведені за законами республік. Після цього Мінські угоди можна буде вважати
похованими, а до визнання республік залишається один крок. І цей крок має зробити
Росія. З одного боку, визнання республік з боку Росії може зупинити військове
протистояння. З іншого боку, від Росії тільки й чекають цього кроку, для того щоб
часто посилити проти неї санкції.
Царев, Олег Соглашения – не для исполнения / О. Царев // Известия
(http://izvestia.ru/news/589834#ixzz3ia2Is2R8). – М., 2015. – 12.08.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Україна сподівається до початку листопада підписати угоду про відновлення
поставок російського газу. Про це в Києві заявив глава НАК „Нафтогаз України”
Андрій Коболєв. Він нагадав, що в ході переговорів, які відбулися 30 червня у Відні
на рівні міністрів енергетики, Україні і РФ не вдалося узгодити умови подальших
поставок російського блакитного палива, через що імпорт газу в Україну був
припинений. Однак, Нафтогаз” розраховує відновити діалог з газового питання.
Украина надеется до ноября подписать с РФ новое соглашение по газу = [Україна
сподівається до листопада підписати з РФ нову угоду щодо газу] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n/2015/0804/c31519-8930770.html). – Пекин, 2015. – 04.08.

КРИМ
C початку російської анексії Криму з півострова виїхали не менше 10 тисяч
кримських татар, заявив колишній глава кримського меджлісу Мустафа Джемілєв.
„Жорстка дискримінація і беззаконня щодо кримських татар, особливо викрадення і
вбивства молодих людей, примусові заклики молоді в армію з перспективою
відправити їх на війну зі своїми братами-українцями, повна відсутність
демократичних свобод і відсутність будь-яких перспектив для молодих людей в
окупованому Криму змушує багатьох знову покидати свою батьківщину і
переселятися на материкову частину України”, – сказав Джемілєв у своєму виступі на
II Всесвітньому конгресі кримських татар у турецькій Анкарі. На конгресі він був
переобраний президентом Всесвітнього конгресу кримських татар.
Джемилев: с момента аннексии Крым покинули 10 000 татар = [Джемілєв: з
моменту анексії Крим покинули 10 000 татар] // День за днем
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(http://rus.postimees.ee/3281167/dzhemilev-s-momenta-anneksii-krym-pokinuli-10-000-tatar). –
Таллинн, 2015. – 03.08.

***
Депутати бундестагу Німеччини від фракції партії „Ліві” услід за
французькими парламентаріями також розглядають можливість відвідин Криму. Про
це повідомив „Известиям” депутат від німецької партії Олександр Ной.
Немецкие депутаты задумались о поездке в Крым = [Німецькі депутати
задумалися про поїздку в Крим] // День за днем (http://rus.postimees.ee/3281105/nemeckiedeputaty-zadumalis-o-poezdke-v-krym). – Таллинн, 2015. – 03.08.

***
Керівництво Турецької республіки підкреслює, що не визнає незаконну
анексію півострова Крим і робитиме все можливе для захисту корінного населення
півострова – кримських татар, повідомляє „Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу Меджлісу кримськотатарського народу.
Эрдоган: Турция никогда не признает результаты референдума по Крыму =
[Ердоган: Туреччина ніколи не визнає результати референдуму по Криму] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/3281387/jerdogan-turcija-nikogda-ne-priznaet-rezultaty-referendumapo-krymu). – Таллинн, 2015. – 03.08.

***
Російський президент шляхом включення до культурної спадщини російського
народу поставив під федеральний контроль заповідник у Севастополі – Таврійський
Херсонес.
Luhn, Alec ’Russia’s Troy’ under Putin’s control after row over priest’s appointment :
Tauric Chersonesos archaeological site in Sevastopol, Crimea, to come under Russian control
after anger at decision to put Orthodox priest in charge = [Після сварки через призначення
священика, „Російська Троя” опинилася під контролем Путіна. Таврійський Херсонес,
археологічні розкопки у Севастополі, Крим, підпав під російський контроль після
суперечок з приводу призначення православного священика на посаду директора у
заповіднику.]
/
Al. Luhn
//
The
Guardian
(http://www.theguardian.com/world/2015/aug/04/russia-troy-kremlin-control-orthodox-priesttauric-chersonesos-sevastopol-crimea). – London, 2015. – 05.08.

***
За відсутності потужностей на внутрішньому ринку, Україна не подає
електроживлення до Криму. Київ пояснює це рішення складною ситуацією в
енергетичному секторі, викликану діями сепаратистів.
Trusewicz, Iwona Ukraina przerwała dostawy prądu na Krym = [Україна перервала
поставки
електроенергії
до
Криму]
/
I. Trusewicz
//
Rzeczpospolita
(http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1220474-Ukraina-przerwala-dostawy-pradu-naKrym.html). – Warsaw, 2015. – 05.08.

***
II Всесвітній конгрес кримських татар, який відбувся в Анкарі, позначив нові
пріоритети, які ставлять щодо Криму влада України та лідери меджлісу кримськотатарського народу. „У наших планах – розробка „дорожньої карти” щодо надання
Криму – історичній батьківщині кримсько-татарського народу – статусу національно33

територіальної автономії у складі Української держави”, – йдеться в заяві Петра
Порошенка, опублікованому на офіційному сайті президента України і в той же день
зачитаному його представником на конгресі в Туреччині. Екс-лідер меджлісу
оголосив, який саме інструмент може бути використаний для реалізації подібних
планів: „Зараз прийнято рішення про створення мусульманського батальйону, який
буде підпорядкований Міністерству оборони України і який переважно буде
дислокований у прикордонній з Кримом Херсонської області”. Він уточнив, що „цей
же батальйон може бути використаний... після звільнення Криму від окупації – для
забезпечення правопорядку і запобігання на півострові різного роду можливих
заворушень”.
Мальцев, Владислав Для „зачистки” Крыма формируют мусульманский батальон
= [Для „зачистки” Криму формують мусульманський батальйон] / В. Мальцев //
Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2015-08-05/3_crimea.html). – М., 2015. –
05.08.

***
Президент Білорусії Олександр Лукашенко дав інтерв’ю трьом місцевим
недержавним ЗМІ. Білоруський лідер заявив, що з боку Білорусії немає ніякої
військової загрози для України, але в швидке повернення Криму до складу цієї країни
він не вірить. Туманом, за його оцінкою, оповите і приєднання Криму до Росії.
„Надто багато там хитросплетінь і глибоко закопані причини того, про що не
прийнято говорити публічно”, – заявив Лукашенко, говорячи про причини того, що
сталося, і в черговий раз дорікнув Україні в тому, що вона віддала Крим без бою. І
якщо, на думку Лукашенка, ситуація в Донбасі налагодиться і він залишиться в складі
України, то з Кримом такий розвиток подій „практично неможливий”.
Ходасевич, Антон Лукашенко упрекнул Украину в сдаче Крыма без боя =
[Лукашенко дорікнув Україні в здачі Криму без бою] / А. Ходасевич // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-08-05/6_lukashenko.html). – М., 2015. – 05.08.

***
Микола Патрушев на виїзному засіданні в Сімферополі заявив про
терористичну загрозу Криму з боку українських націоналістичних організацій і
назвав складною ситуацію з економікою та держуправлінням у двох нових суб’єктах
РФ.
Никифоров, Вадим Крым обезопасят от националистов и коррупции /
В. Никифоров // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/2782716). – М., 2015. –
06.08. – № 140.

***
Українські правозахисники подали в суд на уряд за порушення права громадян
на свободу пересування. Тяганина пов’язана з особливим порядком в’їзду-виїзду між
українською територією і Кримом.
Ивженко, Татьяна Арсения Яценюка привлекают к суду = [Арсенія Яценюка
притягують до суду] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2015-0807/1_ukraina.html). – М., 2015. – 07.08.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
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Експерти критикують чиновників РФ, стверджуючи, що ті розробляють лише
тимчасові заходи щодо вирішення гострої проблеми щодо біженців, а потрібні
постійні механізми. У Раді з прав людини (РФ) скаржаться, що розроблені ними
рекомендації щодо адаптації українців залишаються непоміченими. Для роботи в
Росії потрібно легалізуватися, однак, за словами експерта, багато хто відмовляється
отримувати офіційний статус біженця, оскільки він означає відмову від українського
громадянства: „А тому всі ці заходи, запропоновані чиновниками, тимчасові, а
ситуація в Донбасі стає хронічною. Потрібні системні механізми, які б діяли на
постійній основі, – щоб забезпечити знаходження переселенців в Росії не за рахунок
платників податків, а дозволити українцям самим заробляти, забезпечивши їм вихід
на російський ринок праці”.
Трифонова, Екатерина Проблема украинских беженцев становится системной =
[Проблема українських біженців стає системною] / Е. Трифонова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2015-08-04/3_refugees.html). – М., 2015. – 04.08.

***
У Держдумі вважають, що мешканці Донецької та Луганської народних
республік повинні стати повноправними громадянами Росії без зміни місця
проживання. Однак, у Кремля інші плани. Може бути виданий указ президента про
визнання дієвими на території РФ прострочених паспортів мешканців Донбасу. У
Компартії стверджують, що ситуація з паспортами в Донбасі хаотична: Глава
юрслужби КПРФ Вадим Соловйов підготував проект про видачу паспортів РФ
мешканцям окупованих територій. За його словами, на території Донбасу проживає
не менше 90 відс. росіян, і в складній ситуації вони пишуть звернення до російських
парламентаріїв з надією отримати правові гарантії. Соловйов назвав свою ініціативу
„вимушеними заходами з порятунку місцевого населення від української влади”.
Трифонова, Екатерина Жителям Донбасса разрешат использовать просроченные
паспорта = [Мешканцям Донбасу дозволять використовувати прострочені паспорти] /
Е. Трифонова // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2015-08-11/1_donbass.html). –
М., 2015. – 11.08.

МИРНИЙ ПЛАН ПОРОШЕНКО
Слідом за США Великобританія збирається розширити тренінги для
українських військових. Про це повідомив британський міністр оборони Майкл
Феллон.
Ивженко, Татьяна Киев намерен заменить Минские соглашения Лондонскими =
[Київ має намір замінити Мінські угоди Лондонськими] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2015-08-12/1_kiev.html). – М., 2015. – 12.08.

***
У Києві припускають, що сили, що воюють на боці ЛНР і ДНР, планують знову
перетворити День незалежності України 24 серпня в траурну дату. Торік урочистості
в столиці проходили на тлі подій Іловайського котла в Донбасі. Зараз зоною ризику
стають околиці Маріуполя. На політичному і дипломатичному рівні, як повідомила
прес-служба президентської адміністрації, Київ вирішив оповістити західних
партнерів про ситуацію і звернути увагу російського керівництва на те, що
відбувається в Донбасі. „Верховний головнокомандувач дав доручення
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проінформувати представників місії ОБСЄ та представників Російської Федерації про
порушення Мінських домовленостей з боку проросійських бойовиків”, – було сказано
в офіційному повідомленні. МЗС України за дорученням президента звернувся до
керівництва ОБСЄ, ЄС, НАТО, країн „нормандської четвірки” з заявою, в якій
говорилося про загрозу зриву мирного плану врегулювання. Крім того, український
МЗС зазначив, що вплинути на ситуацію, щоб не допустити зриву Мінських угод,
повинна російська сторона.
Ивженко, Татьяна Украине грозит новый иловайский котел = [Україні загрожує
новий Іловайський котел] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201508-11/1_ukraina.html). – М., 2015. – 11.08.

***
Президент України екстрено скликав засідання військового кабінету, до складу
якого входять деякі члени уряду і керівники всіх силових структур. Про те, що зустріч
була позаплановою, обмовився прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. Допускали, що
зустріч пов’язана з тим, що досягнуті домовленості лідерів „нормандської четвірки”
по Донбасу були зірвані. В Донбасі планувалося створити 30-кілометрову буферну
зону, яка передбачалася ще першими мінськими угодами. У Києві запідозрили, що
згода російської сторони з планами щодо створення демілітаризованої зони – це
політичні маневри.
Ивженко, Татьяна Договоренности „нормандской четверки” сорваны =
[Домовленості „нормандської четвірки” зірвані] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2015-08-05/1_poroshenko.html). – М., 2015. – 05.08..
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