НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФОНД ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ
ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ

(інформаційно-бібліографічний бюлетень)

Випуск 1
(червень)

Київ 2011

УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ
Інформаційно-бібліографічний бюлетень

Головний редактор
О.С. Онищенко, академік НАН України

Редакційна колегія
В.М. Удовик (заступник головного редактора),
О.П. Бодак, Л.М. Галаган

Реферативні та бібліографічні матеріали підготували
О.П. Бодак, О.І. Макарова, С.М. Польовик, Р.Є. Попов,
Т.І. Третяк, А.Г. Федорчук

Заснований у 2011 році
Виходить раз на місяць

Адреса редакції:
НБУВ, пр-т 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 525–54–70
E-mail: fpu@nbuv.org.ua

Передрук – тільки з дозволу редакції

© Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського, 2011
2

ЗМІСТ
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА: .............................................................................. 4
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ:................................................................................... 7
НАТО: ................................................................................................................... 8
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ:........................................................ 9
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:.................................. 10
ЕКОНОМІКА: .................................................................................................... 12
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА: ............................................................................... 13
УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ: ............................................................................... 14
КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД:............................................................................... 14
ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА:................................................................................. 15
ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ: ........................................................................................... 18
ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ: ................................................................. 18
ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА:................................................................................... 21
МИТНА ПОЛІТИКА:......................................................................................... 22
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ............................................................................. 22
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: .......................................................................... 22
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ:.......................................... 23
ІСТОРІЯ:............................................................................................................. 24
КУЛЬТУРА ТА НАУКА: ................................................................................... 25
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: ..................................................................................... 26
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ................................................................................ 26
ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ: ....................................................................................... 27
ТУРИЗМ: ............................................................................................................ 27
СПОРТ: ............................................................................................................... 27
ЄВРО-2012:......................................................................................................... 28
ІМІДЖ КРАЇНИ:................................................................................................. 29
ІНФОРМАЦІЯ:................................................................................................... 30
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: .......................................................... 31

3

ПЕРЕДМОВА
Фонд

Президентів

України

започатковує

видання

інформаційно-

бібліографічного бюлетеня „Україна у відгуках зарубіжної преси”, в якому буде
подавати оперативну інформацію про Україну, опубліковану на сторінках
зарубіжних ЗМІ.
У першому випуску серії подані матеріали ЗМІ країн світу, опубліковані в
червні 2011 р., в яких висвітлюються події та подається аналіз процесів, що
відбуваються в Україні, зокрема, діяльність органів законодавчої, виконавчої та
судової влади, місцевого самоврядування, актуальні питання міжнародного
співробітництва та суспільно-політичного життя, економічний стан та правові
відносини, події в соціальній сфері та проблеми науки і культури. Публікації зібрані
з електронних ресурсів 53 зарубіжних періодичних видань країн СНД, Європи, Азії
та Америки.
Матеріал у бюлетені представлений за тематичними рубриками, а в межах
рубрик – за хронологією. До всіх публікацій подано анотацію українською мовою.
Бібліографічні записи подаються мовою оригіналу зі збереженням особливостей
бібліографічного опису. Заголовки публікацій, окрім публікацій російською мовою,
подані з перекладом українською мовою. У кінці бюлетеня представлено перелік
використаних джерел, який включає назву, логотип та короткі відомості
українською мовою про кожне видання.
З повнотекстовими версіями публікацій, представленими в електронних базах
даних, усі бажаючі та зацікавлені можуть ознайомитися в читальному залі Фонду
Президентів України у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського.
Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів,
юристів та журналістів, які займаються вивченням та аналізом інституту
президентства, питань функціонування різних гілок вищої влади, проблем
внутрішньої та зовнішньої політики України, а також для співробітників
відповідних державних служб у ході виконання ними безпосередніх функціональних
повноважень, вирішення актуальних проблем та вдосконалення роботи державних
сктуктур і їхніх підрозділів.
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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА:
Мільйони росіян у наш час проживають на території інших країн. Найбільше число
співвітчизників сьогодні – в країнах близького зарубіжжя, переважно в Україні, в Республіці
Білорусь та Молдові. 26 і 27 травня в Мінську депутати національних парламентів, дипломати,
правозахисники, журналісти і громадські діячі трьох держав обговорили численні ініціативи та
пропозиції, спрямовані на збереження російського світу і підтримку російських співвітчизників.
Кутаренкова, Татьяна. Союзное вече / Т. Кутаренкова, М.
Бруяко // Народная газета. - Мінськ, 02.06.2011

Україна наполягає, що Республіка Молдова, як і раніше, не виконала взяті на себе зобов’язання з
передачі ділянки землі і автодороги біля села Паланки. Про це заявив сьогодні міністр
закордонних справ України Костянтин Грищенко під час зустрічі з журналістами в дунайському
порту Рені.
Украина, по прежнему, недовольна вопросом о Паланке //
Молдавские ведомости. - Кишинів, 03.06.2011

Глава МЗС Росії Сергій Лавров не бачить жодних протиріч між прагненням України до
інтеграційних процесів з ЄС і розвитком відносин у рамках СНД.
Лавров: Украина не должна выбирать между сотрудничеством
с ЕС или СНГ // Ведомости. - М., 04.06.2011

Москва і Київ хочуть домовитися з усіма зацікавленими сторонами, перш за все, Кишиневом і
Тирасполем, про офіційне відновлення на Московській зустрічі 21 червня політичного
врегулювання в форматі „5 +2”.
Россия и Украина подталкивают переговоры // Молдавские
ведомости. - Кишинів, 06.06.2011

Зміцнення стратегічно-партнерських стосунків між Україною та Китаєм буде основною метою
візиту Президента Китаю Ху Цзіньтао до України. Планується підписання спільної домовленості
про перехід на новий рівень стратегічного партнерства.
China, Ukraine to lift partnership during Hu's visit = [Під час
візиту Президента Китаю Ху Цзіньтао до України буде
розглянуто питання про зміцнення стратегічно-партнерських
стосунків між Україною та Китаєм] // China Daily. - Beijing,
07.06.2011

Громадяни Молдови можуть без візи в’їжджати на територію України на термін до 90 днів. Проте
існує обмеження за кількістю в’їздів: у загальній складності протягом півроку можна перебувати
на території України 90 днів. Якщо цей термін перебування порушений, іноземцеві загрожує
адміністративний штраф.
Паспорта, визы и „легальный” отдых
ведомости. - Кишинів, 08.06.2011

// Молдавские

Схоже, до осені Київ виконає вимоги МВФ щодо згортання залишків соціалізму, і багатовекторна
Україна почне перетворюватися на Грузію.
Стешенко, Анна. Reset для Украины / А. Стешенко // РОСБАЛТ.
- С.Пб., 16.06.2011

Президент України Віктор Янукович та глава Китайської Народної Республіки Ху Цзіньтао
підписали двосторонні контракти на суму близько 3,5 мільярдів американських доларів.
Ucrania y China firman contratos multimillonarios = [Україна та
Китай підписали багатомільйонні контракти] // Granma. - La
Habana, 20.06.2011
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Сьогодні в Києві в рамках державного візиту голови КНР Ху Цзіньтао буде підписано документ
про встановлення українсько-китайського стратегічного партнерства. Китайська делегація
прибула в Україну в суботу. Церемонія зустрічі відбулася в Криму. Команда Януковича визначила
співпрацю з Китаєм, як пріоритетний напрям зовнішньої політики.
Ивженко Т. Виктор Янукович нашел общий язык с Ху Цзиньтао
/ Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 20.06.2011

На 21 червня в Москві заплановані неформальні консультації щодо врегулювання конфлікту в
Придністров’ї у форматі „5+2” (Молдова, Придністров'я, РФ, Україна, ОБСЄ, ЄС, США). Однак
задовго до їх проведення основні учасники обмінялися критичними заявами на адресу один
одного, в черговий раз підтвердивши свої позиції.
Жильцов С., доктор политических наук, руководитель
Центра СНГ Института актуальных международных
проблем. Приднестровье снова востребовано / С. Жильцов //
Независимая газета. - М., 20.06.2011

Якщо Україна включить до свого складу один метр Придністров’я, Росія відразу ж включить 113
тисяч квадратних кілометрів української території. Таку думку висловив екс-посол України в
США Юрій Щербак в інтерв’ю виданню „Новий регіон”.
Эксперт: Если Киев присоединит хоть метр ПМР, РФ заберет
113 тыс. км украинской территории // РОСБАЛТ. - С.Пб.,
22.06.2011

Консультації щодо врегулювання придністровського конфлікту, організовані у вівторок, 22
червня, в Москві, були припинені через негнучкі позиції тираспольської делегації, наголошується
в повідомленні для преси уряду Республіки Молдова. Головною метою процесу переговорів в
офіційному форматі є вироблення особливого правового статусу Придністровського регіону при
дотриманні суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах міжнародно
визнаних кордонів. Такий підхід поділяють всі міжнародні партнери в процесі врегулювання –
посередники Росія, Україна і ОБСЄ та спостерігачі – Європейський союз та Сполучені Штати
Америки.
Консультации в формате „5+2” приостановлены // Молдавские
ведомости. – Кишинів, 22.06.2011

Стратегічна мета України – це інтеграція в європейські структури, і вона від цієї мети ніколи не
відмовлялася, навіть коли підписувала харківські угоди по флоту. І не відмовиться, тому що ця
модель соціально-економічного устрою для українців найбільш приваблива. Що б там не
говорили, що ЄС окремо, а НАТО окремо, але це дві сторони однієї медалі.
Кольченко, Игорь. Блок питания / И. Кольченко // Советская
Белоруссия. - Мінськ, 22.06.2011

28 червня Україна відзначатиме 15-ту річницю прийняття Конституції. Напередодні святкування
цієї важливої для Української держави дати Надзвичайний і Повноважний Посол України в
Литовській Республіці Валерій Жовтенко дав інтерв’ю „Литовському кур’єру”.
Третьяков В., главный редактор „Литовского курьера”.
„Пребывание в Литве станет лучшей страницей„ / В.
Третьяков // Литовский курьер. - Вільнюс, 23.06.2011. - № 25

МЗС РФ розповсюдило повідомлення, в якому висловило жаль, що „через серйозні розбіжності в
позиціях Кишинева і Тирасполя вийти на рішення про офіційне відновлення переговорів поки не
вдалося”. У Москві 21 червня відбулася консультативна нарада з молдавсько-придністровського
врегулювання у форматі „5+2” (Молдова, Придністров’я, Росія, Україна, ОБСЄ-посередник,
Євросоюз і США).
Московская встреча представителей Кишинева и Тирасполя
была приостановлена // Независимая газета. - М., 23.06.2011
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Село Нові Юрковичі Брянської області – унікальна точка, де сходяться кордони трьох держав:
Росії, України і Білорусі. 25 червня сюди прибув Патріарх Кирил, щоб взяти участь у відкритті
фестивалю „Слов’янська єдність”. Цього разу біля підніжжя спорудженого ще у 1969 році
монумента Дружби майоріли прапори „Єдиної Росії”, Білоруського республіканського союзу
молоді та молодіжної організації правлячої на Україні Партії регіонів. Втім, опозиціонери теж
позначили свою присутність. Найбільш яскраво це зробили українці з партії Наталії Вітренко.
Вони прикрасили свій мікроавтобус плакатом: „Україна, Росія, Білорусь – нам потрібен новий
Союз!”
Клин, Борис. Мощи для политического единства славян / Б. Клин
// Комсомольская правда. - М., 25.06.2011

Його величність король Абдула завершив у п’ятницю свій візит до України, під час якого він вів
переговори з Президентом Віктором Януковичем про розвиток двосторонніх зв’язків та про
регіональне співробітництво.
King concludes Ukraine visit = [Король завершує свій візит до
України] // The Jordan Times. - Amman, 26.06.2011

Порівняння України з країнами Північної Африки у Міністерстві закордонних справ України
вважають некоректним. Так прокоментував звіт міжнародної неурядової організації Freedom
House, в якому прогнозують повторення на Україні арабського сценарію заворушень, директор
департаменту інформаційної роботи МЗС України Олег Волошин.
Украинский МИД: Украина – не Африка // РОСБАЛТ. - С.Пб.,
30.06.2011

У Кишиневі 30 червня був підписаний акт визначення та закріплення на місцевості меж ділянки
автомобільної дороги „Одеса–Рені” в районі села Паланки (Молдова), а також земельної ділянки,
по якій вона проходить. Про це, як передає „Інтерфакс-Україна”, повідомив прес-секретар
Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров. В обмін на це Україна
забезпечила Молдові вихід до Чорного моря, віддавши у власність Молдови 400 метрів
дунайського берега в районі молдавського села Джурджулешть.
Украина и Молдавия поделили спорную территорию //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ:
Заборона на ввезення овочів з ЄС викликала різку реакцію з боку європейської влади:
представник Єврокомісії Фредерік Венсан назвав таку міру „надмірною і недоречною”. Україна
відмовилася вводити заборону на імпорт, обмежившись посиленням контролю.
Трутнев, Олег. Геннадий Онищенко докопался до огурца / О.
Трутнев // КоммерсантЪ. - М., 03.06.2011. - № 99

Асоціація „Український клуб аграрного бізнесу” днями оприлюднила заяву, в якій висловила
тривогу з приводу створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. На думку авторів, після
підписання підготовленої угоди для агрокомплексу почнуться важкі випробування. Асоціація не
виключає, що галузь опиниться перед загрозою руйнування – вимоги ЄС з питання підтримки
виробників та імпорту вкрай жорсткі.
Ивженко, Татьяна. ЕС угробит аграриев Украины / Т. Ивженко
// Независимая газета. - М., 16.06.2011

Поспілкувавшись з делегатами ПАРЄ, український Президент зустрівся з журналістами. Правда,
чомусь вирішив зробити це не в будівлі асамблеї, а у віддаленому від неї готелі „Sofitel”, де, в
основному, були присутні українські журналісти, що супроводжували свого Президента. Такий
маневр дозволив Віктору Януковичу уникнути багатьох неприємних запитань.
Соловьев, Владимир. Виктор Янукович готов в Европу / В.
Соловьев // КоммерсантЪ. - М., 22.06.2011. - № 111
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Інтерв’ю з депутатом Європарламенту Павлом Залевським, який займається відносинами ЄС з
Україною.
Kościński, Piotr. Kreml boi się zbliżenia Ukrainy z Unią / P.
Kościński = [Кремль боїться зближення України з ЄС] //
Rzeczpospolita. - Warsaw, 22.06.2011

Україна пропонує допомогу в налагодженні контактів між Радою Європи та Білоруссю. Про це
заявив на засіданні ПАРЄ в Страсбурзі глава Міністерства закордонних справ України Костянтин
Грищенко.
Украина готова стать посредником между Беларусью и
Советом Европы // The Belarus Today. Белоруссия Сегодня. Мінськ, 23.06.2011

Під час переговорів України з ЄС про ЗВТ європейці пропонували ввести дискримінаційні умови
доступу на західний ринок для української кондитерської галузі.
В Европе „зажимают” украинских кондитеров // РОСБАЛТ. С.Пб., 24.06.2011

Команда Віктора Януковича покладає великі надії на головування Польщі в Європейському
Союзі. „Ми сподіваємося, що наша співпраця з Польщею допоможе досягнути цілей, які ми
ставимо у відносинах з ЄС, – сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з
міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Києві, – а саме лібералізації
візового режиму, створення зони вільної торгівлі і підписання угоди про асоціацію.
Serwetnyk, Tatiana. Władze w Kijowie liczą na Polskę / T. Serwetnyk
= [Влада в Києві розраховує на Польщу] // Rzeczpospolita. - Warsaw,
24.06.2011

ЄС докладає значних зусиль, щоб розширити свою присутність у Чорноморському регіоні.
Просуванню інтересів ЄС сприяє лояльність країн – потенційних партнерів. Якщо Болгарія та
Румунія є прямими провідниками політики ЄС в регіоні, то такі держави, як Грузія, Азербайджан,
Вірменія, Молдова і Україна, а також країна-кандидат Туреччина чинять політичний опір
європейським ініціативам. Хоча їхні інтереси часто і не беруться до уваги. У контексті планів ЄС
розширювати свій вплив в Чорноморському регіоні для Росії особливу роль набуває регіональне
співробітництво з Україною, що буде відповідати економічним інтересам двох країн і посилить їх
геополітичні позиції.
Жильцов, Сергей Сергеевич, доктор политических наук,
руководитель Центра СНГ Института актуальных
международных проблем. ЕС расширяет черноморские
инициативы: РФ стремятся вытеснить из Черноморского
региона / С.С. Жильцов // Независимая газета. - М., 27.06.2011

Головування Польщі в Європейському Союзі почнеться в найближчу п’ятницю (1 липня).
Варшава планує насамперед зосередитися на питаннях поглиблення європейської економічної
інтеграції, збереженні дотацій з бюджету Союзу менш розвиненим країнам, а також на розвитку
контактів з державами „Східного партнерства” – Україною, Молдовою, Азербайджаном,
Вірменією, Грузією та Білоруссю.
Терехов, Андрей. Председательство на 110 миллионов / А.
Терехов // Независимая газета. - М., 28.06.2011

НАТО:
Україна та НАТО в понеділок розпочали спільні військово-морські навчання „Сі Бриз-2011”.
Місце проведення – Одеса та Миколаївська обл. У навчаннях беруть участь 15 країн-членів
НАТО.
Ukraine, NATO launch Sea Breeze 2011 military exercises =
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[Україна та НАТО проводять спільні військово-морські навчання
Сібріз-2011] // China Daily. - Beijing, 06.06.2011

Президент України Віктор Янукович взяв курс на зближення з НАТО, не дивлячись на
оголошений ним позаблоковий статус країни.
Черненко, Елена. Виктор Янукович отступает на позиции
НАТО / Е. Черненко // КоммерсантЪ. - М., 21.06.2011. - № 110

„Янукович переміг на виборах, критикуючи НАТО, а сьогодні співпрацює з ним”, – обурюються
росіяни. Це ефект від статті в російській газеті „Комерсант”, яка написала, що, „незважаючи на
анулювання членства в НАТО і проголошення нейтрального статусу, Президент України Віктор
Янукович вибрав курс на зближення з альянсом”.
Serwetnyk, Tatiana. Moskwa: Kijów spiskuje z NATO = [Москва:
Київ співпрацює з НАТО] / T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. Warsaw, 22.06.2011

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ:
Росія зацікавлена у відкритті російських консульств у Севастополі, Дніпропетровську та
Ужгороді, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час відкриття п’ятого
засідання українсько-російського підкомітету з міжнародного співробітництва в Одесі.
Россия планирует открыть еще три консульства в Украине //
Независимая газета. - М., 06.06.2011

Третій Президент України (2005–2010), лідер партії „Наша Україна” Віктор Ющенко вважає, що
сьогодні почалося розчарування у відносинах між Україною і Росією.
Ющенко: „медовый месяц” в отношениях между Украиной и
Россией уже прошел // День за Днем. - Таллінн, 12.06.2011

Міжнародні військово-морські навчання „Сі Бриз-2011”, що проходять у ці дні в українському
сегменті Чорного моря, викликали невдоволення Росії.
Кольченко, Игорь. Море волнуется... / И. Кольченко // Советская
Белоруссия. - Мінськ, 16.06.2011

До білоруської ситуації стали придивлятися в Україні, відчуваючи, як натягуються відносини з
Росією через бажання влаштувати зону вільної торгівлі з ЄС і відмову вступити до Митного
союзу. Втім, українська економіка лібералізована до такої міри, що білоруський сценарій їй
навряд чи може загрожувати. Та й відносини із Заходом у Києва зовсім інші, ніж у Мінська. Але
проблеми будуть, якщо з Москвою не знайти компромісу.
Симонян Ю., заместитель заведующего отдела политики
стран ближнего зарубежья „НГ”. В странах СНГ:
Повсеместный поиск компромисса / Ю. Симонян // Независимая
газета. - М., 20.06.2011

Вихідні 25–26 червня російський прем’єр Володимир Путін проведе в Криму. Українські експерти
роблять сенсаційні прогнози. Останній візит Володимира Путіна в Україну, який відбувся у
квітні, завершився на скандальній ноті: гість запропонував Києву подумати про вступ до Митного
союзу, надавши переконливі економічні аргументи, які підтверджували вигідність цього напряму
інтеграції. Господарі, проігнорувавши пропозицію, наполегливо вимагали переглянути формулу
ціноутворення на російський газ.
Ивженко, Татьяна. Премьерский уик-энд с экономическим
подтекстом / Т. Ивженко // Независимая газета. - М.,
24.06.2011

Держав, які вважаються найбільш проблемними з точки зору проявів неонацизму та правого
радикалізму, – шість: Австрія, Литва, Латвія, Україна, Естонія і Канада. Правда, через позицію
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української делегації, яка визнала, що Росія ініціювала доповідь виключно через події у Львові, де
9 травня відбулися зіткнення між українськими націоналістами та проросійськими радикалами,
згадки про конкретні країни з російського документа викреслені.
Соловьев, Владимир. Россия проиграла ПАСЕ по поправкам / В.
Соловьев // КоммерсантЪ. - М., 24.06.2011. - № 113

У суботу Віктор Янукович і Володимир Путін вирішили поспілкуватися неформально в Криму.
Інформація про підсумки зустрічі дуже скупа. Як заявили в прес-службі українського Президента,
учасники „обговорили важливі питання”. У російському посольстві обмежилися формулюванням:
говорили „про різні аспекти двосторонніх відносин”. У свою чергу, експерти стверджують, що на
порядку денному в Криму були газ, Митний союз і справа Юлії Тимошенко.
Щеглов, Глеб. Владимир Путин съездил в Крым / Г. Щеглов //
Комсомольская правда. - М., 26.06.2011

Завтра в Москві планується засідання українсько-російської міждержавної комісії під
керівництвом президентів Дмитра Медведєва і Віктора Януковича. Заключним актом підготовки
до переговорів стала неформальна зустріч Януковича з російським прем’єром Володимиром
Путіним у суботу в Криму. Поінформовані джерела стверджують, що 28–29 червня слід очікувати
нових сенсацій в українсько-російських відносинах.
Ивженко, Татьяна. Москва – Киев: возможны новые сенсации /
Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 27.06.2011

Днями посол РФ в Україні Михайло Зурабов побував у Севастополі. Ця новина, коротко
оприлюднена інформагентствами, не заслуговувала б уваги, якби інформовані джерела не
повідомляли про підготовку змін у питаннях базування Чорноморського флоту РФ в Криму. За
їхніми словами, до кінця тижня можуть бути прийняті рішення, як про переозброєння флоту, так і
про українсько-російський спільний проект у сфері суднобудування.
Ивженко, Татьяна. Россия и Украина перезагрузили отношения
в Севастополе: Президенты двух стран могут договориться о
совместном переоснащении Черноморского флота / Т. Ивженко
// Независимая газета. - М., 28.06.2011

П’яте засідання українсько-російської міждержавної комісії на рівні президентів зсувається в
термінах приблизно на місяць. Українські експерти роблять висновок: міждержавні відносини в
глухому куті. Порядок денний президентської комісії вже другий рік майже не змінюється: блок
газових питань, оновлення умов базування Чорноморського флоту, визначення морських
кордонів, напрями співпраці в стратегічних галузях.
Ивженко, Татьяна. Киев не хочет принимать решения под
лозунги / Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 29.06.2011

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:
Україна і Білорусь стали, за підсумками січня-квітня 2011 року, основними споживачами
молдавських вин, відсунувши на третє місце колишнього лідера – Росію. Поставки в Україну
зросли майже в чотири рази – до 12,5 млн. л. Білоруським партнерам відвантажено більше 12,3
млн. л вин (+2,7 млн. л).
Украина и Белоруссия опередили Россию по закупкам
молдавских вин // Молдавские ведомости. - Кишинів, 01.06.2011

У Єревані стартувало 44-е засідання Ради голів адміністрацій зв’язку Регіональної співдружності
в галузі зв’язку (АЗ РСЗ), в ході якого розглядаються питання співпраці в різних сферах
комунікацій. Повноправними членами РСЗ є Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Україна.
Грдзелян, Рубен. Связь в центре внимания / Р. Грдзелян // Голос
Армении. - Єреван, 02.06.2011. - № 58
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За повідомленням Міністерства економіки і комунікацій, міністр економіки Юхан Партс сьогодні
летить до Києва. В українській столиці він має зустрітися з віце-прем’єром Сергієм Тігіпком. На
зустрічі мають обговорюватися питання співробітництва двох країн, в тому числі допомога
Естонії, як розвиненої в плані інформаційних технологій держави, в побудові Україною власної
системи електронного держуправління. Україна зацікавлена у впровадженні нових технологій, які
дозволятимуть знизити рівень забюрократизованості держорганів та установ і зроблять державну
систему більш прозорою.
Тидо, Анастасия. Партс летит в Киев разрезать ленточку / А.
Тидо ; Reklaam // Деловые ведомости Эстонии. - Таллінн,
06.06.2011

У якихось галузях інтеграція, звичайно, відбувається. Наприклад, в атомній енергетиці. Але це
така галузь, де Україні без Росії технічно дуже важко обійтися, та й російській стороні від
співпраці з українськими атомниками є користь.
Погребинский, Михаил. Интеграция интеграции рознь / М.
Погребинский ; П.Дульман // Российская газета. - М., 10.06.2011

А. Кінах: „Провівши багато зустрічей в Астані, я ще раз переконався, що Україна та Казахстан
мають все для повномасштабної економічної співпраці, розвитку та розширення відносин, а також
зміцнення наукових, культурних, дружніх зв’язків. Нам є над чим спільно працювати – з
казахськими промисловцями ми говоримо однією мовою.”
Анатолий Кинах: C казахскими промышленниками мы говорим
на одном языке / С. Лемешев // Казахстанская правда. - Астана,
11.06.2011

Експорт військової техніки, як і раніше, рятує економіку України. Держкомпанія
„Укрспецекспорт” уклала контракт з міністерством національної оборони Ефіопії на постачання
200 модернізованих танків загальною вартістю понад $ 100 млн. Які саме машини будуть
поставлені в цю країну, в держкомпанії не уточнюють.
Эфиопам нужны танки
13.06.2011

// Деловые ведомости. - Таллінн,

Росія може заборонити імпорт сиру з України через використання при його виробництві
пальмового масла. В основі претензій до українського сиру – застосування у виробництві
рослинних жирів, які нібито використовують українські молокозаводи з метою зниження
собівартості.
Россия намерена ограничить ввоз сыра из Украины / РОСБАЛТ
// Независимая газета. - М., 15.06.2011

На адресу інноваційного центру „Сколково” звучить багато критики. Прем’єр-міністр України
Микола Азаров не далі, як наприкінці травня, запропонував Білорусі разом побудувати
інноваційний центр, який був би схожий на інноград „Сколково” в Підмосков’ї – „в складчину, на
паях”.
„Сколково” как геополитический синдром // Независимая
газета. - М., 16.06.2011

Україна не планує погашати борг корпорації „Єдині енергетичні системи України” (ЄЕСУ), яку
очолювала екс-прем’єр Юлія Тимошенко, перед Міноборони Росії, заявив журналістам у вівторок
прем’єр-міністр України Микола Азаров.
Украина не планирует погашать долг компании Тимошенко
перед Минобороны России // Ведомости. - М., 21.06.2011

Віктор Янукович вирішив поговорити з олігархами про погоду. Про це Президент України заявив
у ході пленарного засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
Янукович собрал олигархов для разговоров о погоде // РОСБАЛТ.
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- С.Пб., 23.06.2011

Росія і Україна подолали розбіжності з режиму вільної торгівлі, і Київ готовий підписати
відповідну угоду, заявив директор департаменту співробітництва та інтеграції країн СНД
Мінекономрозвитку Андрій Точін.
Минэкономразвития: Украина готова подписать соглашение о
зоне свободной торговли // Ведомости. - М., 29.06.2011

Євросоюз пропонує Україні приєднатися до створення єдиного європейського енергетичного
ринку з метою знизити залежність від імпортованих з Росії енергоносіїв. Цей ринок члени ЄС
планують сформувати до кінця 2014 року, повідомив на прес-конференції в Києві посол
Угорщини на Україні Міхал Баєр, передає радіо „Свобода”.
ЕС зовет Украину в энергетический союз против России //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

ЕКОНОМІКА:
У черговому повідомленні для фінансової громадськості та ЗМІ служба кредитних рейтингів
міжнародного рейтингового агентства „Standard&Poor’s” визнає, що банківські системи
Казахстану, Росії та України повільно, але вірно повертаються до нормальної діяльності після
важкої фінансово-економічної кризи 2009–2010 років.
Юсупова, Динара. Standard&poor’s: прогноз позитивный / Д.
Юсупова // Казахстанская правда. - Астана, 02.06.2011

Вчора „Л’Етуаль” оголосила про поглинання відразу двох парфюмерно-косметичних мереж на
Україні – „Brocard” і „Bonjour”, які об’єднують 71 магазин. Угода робить „Л’Етуаль” найбільшим
спеціалізованим парфюмерно-косметичним рітейлером України з часткою ринку близько 60%.
Бусько, Кристина. „Л’Этуаль” сказала Украине Bonjour / К.
Бусько // КоммерсантЪ. - М., 02.06.2011. - № 98

Інтернет-сервіс „Vigoda.ru”, співвласником якого є „Access Industries” Леонарда Блаватника,
виходить на ринок України. Компанія придбала приблизно за $ 1 млн. дисконтний сервіс в Києві
„Місто 24”.
Ерохина, Инна. Vigoda.ru стрижет украинские купоны / И.
Ерохина // КоммерсантЪ. - М., 09.06.2011. - № 103

О. Ковтуненко, директор компанії „Економіка і право”: „Ми багаті, але тільки потенційно. В
Україні землю поділили між селянами, але забули включити її в обіг. Тому сертифікати нічого не
коштуватимуть, за них нічого реально не можна отримати.”
Сюльжина, Аэлита. Не надо нервничать, надо принимать
верные решения / А. Сюльжина // Советская Белоруссия. Минск, 10.06.2011

У 2012 р. планується завершити розширення виробництва глинозему на Миколаївському заводі на
Україні – в 1,7 рази до 1,7 млн. т на рік, розповів фінансовий директор „UC Rusal” Євген
Корнілов.
Терентьева, Александра. UC Rusal потратит $700 млн. / А.
Терентьева // Ведомости. - М., 15.06.2011

Цього тижня Господарський суд Харківської області порушив справу про банкрутство одного з
найбільших підприємств українського ОПК – харківського державного підприємства „Завод імені
Малишева”. Експерти припускають, що до банкрутства не дійде, оскільки позивачем виступає теж
державне підприємство – Львівський бронетанковий ремонтний завод.
Ивженко, Татьяна. Танки банкротства не боятся / Т. Ивженко
// Независимая газета. - М., 17.06.2011

12

Запаси бензину на Україні знизилися до „критичного мінімуму”, що пов’язане з експортом до
Росії значних обсягів палива, виробленого на українських НПЗ, повідомляють аналітики.
Запасы бензина на Украине упали до минимума 2 лет из-за
экспорта в РФ // The Belarus Today. Белоруссия Сегодня. Мінськ, 24.06.2011

Український мільярдер Ринат Ахметов може продати телекомунікаційний бізнес – мобільного
оператора „Астеліт” (бренд life:) і компанію „ММДС Україна”, що володіє частотами для
будівництва мереж зв’язку в найсучаснішому стандарті LTE. Джерела стверджують, що
переговори про покупку цих активів ведуть структури „Альфа-груп”.
Ерохина, Инна. „Альфа-групп” связалась с Ринатом
Ахметовым / И. Ерохина // КоммерсантЪ. - М., 24.06.2011. - №
113

Тема боротьби з „тіньовою економікою” у Литві – одна з найулюбленіших в їхнього уряду.
„Литовський кур’єр” вирішив поцікавитися, а як інші країни борються з цією недугою.
Напередодні професійного свята Державної податкової служби України він вирушив на зустріч з
першим заступником голови Державної податкової адміністрації України – начальником
податкової міліції Андрієм Головачем, заодно промацавши пульс сучасної України, поговоривши
про інші важливі теми.
Жуков Н. Литва-Украина: Против «тени» / Н. Жуков //
Литовский курьер. - Вільнюс, 30.06.2011. - № 26

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА:
Міжнародні кредитори поставили перед Україною низку умов. „У нас немає ніякої потреби
негайно отримувати кредити Міжнародного валютного фонду”, – сказав український прем’єрміністр Микола Азаров на відкритті ради міністрів фінансів СНД.
Азаров: Украина не испытывает острой необходимости в
траншах МВФ // Ведомости. - М., 04.06.2011

Білорусь може повторити досвід України у вибудовуванні відносин з МВФ, яка зараз реалізує
другу кредитну програму з МВФ, розраховану до кінця 2012 р. обсягом в $ 15,15 млрд. Настільки
безпрецедентну підтримку країні вдалося отримати, незважаючи на провал першої програми
stand-by, – Україна так і не отримала всього обсягу затвердженої фондом суми, оскільки відкрито
не виконувала взяті на себе зобов’язання.
„Поддержка МВФ позволит Беларуси выиграть время” //
БелГазета. - Мінськ, 06.06.2011

Проблеми у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) зруйнували єдність української
влади. Чиновники розходяться в думці, чи потрібні Києву чергові транші стабілізаційного кредиту
і чи варто домагатися їх перерахування ціною вкрай непопулярних соціальних реформ.
Ивженко, Татьяна. МВФ расколол команду Януковича / Т.
Ивженко // Независимая газета. - М., 07.06.2011

Шандор Чані, співвласник OTP bank: „Український банк – одна з наших стратегічних інвестицій
на довгі роки вперед, у нас на Україні хороша клієнтська база і чудовий менеджмент. Тут ще грає
роль те, що ми купили банк у групи „Райффайзен”, яка робила особливий акцент на тому, щоб
залучати якісних, надійних клієнтів.”
„Сбербанк нам купить не позволят”, – Шандор Чани,
совладелец OTP bank / Т. Воронова // Ведомости. - М., 15.06.2011

Україна і Світовий банк (СБ) планують спільно реалізувати 11 проектів на загальну суму 1,37
млрд. доларів, повідомив глава української держави Віктор Янукович у четвер у ході зустрічі з
віце-президентом Світового банку регіонів Європи та Центральної Азії Філіпом ле Уору.
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Украина и Всемирный банк планируют реализовать проекты на
$1,37 млрд. // The Belarus Today. Белоруссия Сегодня. - Мінськ,
17.06.2011

Якщо зараз за усім ринком стежить один орган, то в разі держмонополії виходить, що кожне
міністерство чи відомство буде розбиратися зі своїм персональним лотерейним оператором.
Схожа система вже діє на Україні, де всі лотереї гордо іменуються державними, незважаючи на
те, що їх операторами є приватні компанії.
Белавин, Павел. Правила игры / П. Белавин // КоммерсантЪ. М., 22.06.2011. - № 111

Авантюри з банком Goldman Sachs у кабміну Миколи Азарова не буде. Про це „Росбалту” заявив
перший заступник голови фракції Партії регіонів, заслужений економіст України Михайло
Чечетов, відповідаючи на питання, чи не боїться Україна співпрацювати зі скандальною
структурою, яку в ЗМІ нарекли „кровососним спрутом, який втупився в обличчя людства”.
Украина считает себя умнее Ливии и не боится Goldman Sachs
// РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

Україна візьме великий кредит для реалізації спільного з Бразилією проекту по будівництву
ракетоносія „Циклон-4”, який повинен бути запущений з космодрому в Бразилії у 2012 році.
Кабінет Міністрів України надасть у 2011 році державну гарантію для залучення ДП
„Конструкторське бюро „Південне” імені М.К. Янгеля” кредиту, повідомляє портал українського
уряду.
Украина возьмет „космический” кредит под бразильский
проект // РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ:
Президент України Віктор Янукович несподівано звільнив посла в Білорусі Романа Безсмертного.
Причини цього рішення не повідомляються.
Ambasador Ukrainy na Białorusi odwołany = [Посол України в
Білорусі звільнений] // Rzeczpospolita. - Warsaw, 04.06.2011

У минулу п’ятницю Президент України Віктор Янукович звільнив Романа Безсмертного з посади
посла України в Білорусі. Це той самий випадок, коли кажуть: „з місією не впорався”. У Мінську
він запам’ятався екзотичними витівками і висловами, які не принесли користі йому самому і не
пішли на благо двостороннім відносинам. Про те, що дипломати покликані наводити мости між
державами, а не руйнувати їх, Безсмертний, схоже, навіть не здогадувався.
Ветрова, Алина. Дипломат без ручки / А. Ветрова // Советская
Белоруссия. - Мінськ, 07.06.2011

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД:
Прокуратура в Києві звинувачує Тимошенко у зловживаннях при підписанні газового контракту з
Росією в 2009 році, при закупівлі машин швидкої допомоги для сільських клінік, а також у
використанні для інших цілей 300 мільйонів євро, призначених для охорони навколишнього
середовища, які держава отримала в 2009 році від японського уряду. Заступник генерального
прокурора Ринат Кузьмін стверджує, що Тимошенко погрожувала слідчим. На його думку,
колишній прем'єр-міністр попередила, що "коли вона прийде до влади, ті, хто її переслідує,
будуть заарештовані".
Serwetnyk, Tatiana Czy Tymoszenko groziła śledczemu = [Чи
погрожувала Тимошенко слідчому] / T. Serwetnyk //
Rzeczpospolita. - Warsaw, 03.06.2011
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Український Конституційний суд заборонив використовувати червоний прапор у День Перемоги
СРСР над Третім Рейхом.
Serwetnyk, Tatiana. Zakaz wywieszania flagi Związku Radzieckiego
= [Заборона на використання прапору Радянського Союзу] / T.
Serwetnyk // Rzeczpospolita. - Warsaw, 17.06.2011

Конституційний суд України заборонив використання червоного Прапора Перемоги нарівні з
символами державної влади, угледівши в цьому невідповідність основному закону країни. Таким
чином, вища судова інстанція визнала незаконними внесені цієї весни з ініціативи правлячої
Партії регіонів поправки до законодавства, що передбачають використання під час святкування
Дня Перемоги поряд з державним прапором України копій червоного прапора, піднятого над
Рейхстагом 9 травня 1945.
Калныш, Валерий. Украина покончила с красным / В. Калныш //
КоммерсантЪ. - М., 18.06.2011. - № 109

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА:
Досі достеменно невідомо, що ж сталося, чому Тимошенко затримали і чому відпустили. „Зараз з
Юлією Володимирівною будуть проведені слідчі дії, після чого вона, цілком імовірно, піде
додому”, – повідомив 24 травня журналістам начальник відділу Генпрокуратури Олег Пушкар.
„Стурбованість” долею Юлії Тимошенко висловили Президент Європейського парламенту Єжи
Бузек і Президент ПАРЄ Мевлют Чавушоглу. Також обіцяють уважно стежити за процесом
навколо звинувачень у злочинах колишніх українських посадових осіб Німеччина та Іспанія.
Чернореченцев, Дмитрий. Язык в Киеве до СИЗО доведет / Д.
Чернореченцев // День за днем. - Таллінн, 04.06.2011

„Не дамо себе залякати”, – говорить арештований лідер української опозиції Юрій Луценко в
інтерв’ю газеті „Rzeczpospolita”. Відповіді, написані ним власноруч, були відскановані і надіслані
електронною поштою до Польщі.
Serwetnyk, Tatiana. Proszę Polskę o pomoc = [Прошу Польщу про
допомогу] / T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. - Warsaw, 09.06.2011

Екс-прем’єр України, лідер опозиційної партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко, щодо якої
Генпрокуратура країни порушила кримінальну справу з приводу газових контрактів з Росією,
буде наполягати на проведенні очної ставки з колишнім Президентом Віктором Ющенком, при
якому були підписані відповідні документи.
Тимошенко хочет очной ставки с Ющенко // The Belarus Today.
Белоруссия Сегодня. - Мінськ, 13.06.2011

Микола Мельниченко працював охоронцем Президента України Леоніда Кучми і більше двох
років нелегально записував розмови в його кабінеті. Зараз адвокати екс-президента збираються
подати на охоронця до суду – за розголошення держтаємниці. Його арешту вимагають також сто
українських депутатів. Але поки що він на волі і дав ексклюзивне інтерв’ю газеті „Известия”.
„Будет несправедливо, если Тимошенко посадят, а Кучма
останется на свободе” / Я.Соколовская // Известия. - М.,
16.06.2011

Юлію Тимошенко звинувачують у перевищенні службових повноважень при підписанні
українсько-російських газових контрактів. Соратники Тимошенко, намагаючись забезпечити їй
міжнародну підтримку, в структурах ЄС говорять про політичні репресії в Україні. Сьогодні
Президенту Віктору Януковичу доведеться пояснюватися з європейцями.
Ивженко Т. Юлию Тимошенко приглашают в суд / Т. Ивженко //
Независимая газета. - М., 21.06.2011
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У кримінальній справі проти Леоніда Кучми з’явилася нова сюжетна лінія: Печерський районний
суд Києва ухвалив рішення поновити кримінальну справу проти екс-офіцера Держохорони
Миколи Мельниченка. Українські експерти вважають, що кримінальна справа проти Мельниченка
може стати переломним моментом у найгучнішому розслідуванні сучасної України.
Ивженко Т. Мельниченко приравняли к Кучме / Т. Ивженко //
Независимая газета. - М., 23.06.2011

Колишня глава уряду і нинішній лідер опозиції Юлія Тимошенко звинувачується у тому, що в
2009 році вона підписала контракти з Росією про газопостачання, не маючи потрібних
повноважень.
Comienza el juicio a la ex primera ministra ucraniana Timoshenko =
[Розпочався суд над колишнім Прем’єр-міністром України] // El
Universal. - Caracas, 24.06.2011

У п’ятницю розпочався суд на колишнім Прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко за
звинуваченням у зловживанні владою.
Schwirtz, Michael. Former Prime Minister Goes on Trial in Ukraine
= [Колишнього прем'єр-міністра судять в Україні] / M. Schwirtz //
International Herald Tribune. - New York, 24.06.2011

Юлія Тимошенко, яку звинувачують у зловживанні службовим становищем, назвала суддю
„маріонеткою радянського стилю управління”.
Osborn, Andrew. Yulia Tymoshenko attacks Ukraine judge as
„puppet of president” = [Юлія Тимошенко назвала суддю
„маріонеткою” Президента] / A. Osborn // The Telegraph. - London,
24.06.2011

Колишній Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко прийшла до суду, де її звинувачують у зловживанні
владою, а вона, в свою чергу, звинувачує свого опонента Президента Віктора Януковича у
розправі над нею, як над політичним супротивником на майбутніх президентських виборах.
Ukraine „Iron Lady” goes on trial = [Розпочався суд над
„залізною леді”] // Daily Nation. - Nairobi, 24.06.2011

Колишній український Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко на досудовому слуханні у п’ятницю
звинуватила Президента Віктора Януковича в тому, що він стоїть за звинуваченням її у
зловживанні владою.
Balmforth, Richard. Sparks fly at pre-trial hearing of Ukraine's „gas
princess” = [На досудовому слуханні проти української „газової
принцеси” літають іскри] / R. Balmforth // The West Australian. Perth, 24.06.2011

Суд почав слухання у справі Юлії Тимошенко, звинувачуваній у великих грошових втратах для
країни. Проте прихильники Юлії Тимошенко не мають наміру залишати її.
Kościński, Piotr. Tymoszenko walczy z sędzią = [Тимошенко бореться
з суддею] / P. Kościński, T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. - Warsaw,
24.06.2011

Колишній Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко постала перед судом у п’ятницю за
звинуваченням у зловживанні владою. Тимошенко назвала суд „фарсом”, організованим
Президентом України Віктором Януковичем.
Ukraine: l'ex-Premier ministre Ioulia Timochenko devant les juges =
[Україна: колишній Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко постала перед
судом] // France Soir. - Paris, 24.06.2011
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Юлія Тимошенко, колишній Прем’єр-міністр України, яка пішла під суд у п’ятницю, змогла
поєднувати в собі жіночу чарівність з безкомпромісним прагматизмом протягом десятиліття в
жорстокій українській політиці.
Yulia Tymoshenko: Ukrain's „Iron Lady„ = [Юлія Тимошенко:
українська „Залізна леді”] // The Telegraph. - London, 24.06.2011

У Києві закінчилося попереднє судове засідання за обвинуваченням екс-прем’єра України у
перевищенні влади під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.
Чернов, Илья. Юлия Тимошенко предсказывает свой скорый
арест / И. Чернов // Комсомольская правда. - М., 26.06.2011

Генеральна прокуратура України висунула проти екс-прем’єра звинувачення в нецільовому
використанні коштів, отриманих державою в рамках Кіотського протоколу та перевищенні
службових повноважень при укладенні газових контрактів з Росією в 2009 році. У матеріалах
слідства приблизний збиток, нанесений Україні, оцінюється більш, ніж у півтора мільярди
гривень (близько двохсот мільйонів доларів). Якщо прокуратура визнає Тимошенко винною щодо
„газової справи”, то їй буде загрожувати, як мінімум, 7 років позбавлення волі.
Федякина, Анна. Перед Тимошенко закрыли границы
Федякина // Российская газета. - М., 27.06.2011

/ А.

Голова депутатської слідчої комісії Верховної Ради з розслідування газових контрактів з Росією
Інна Богословська – головний свідок у справі Тимошенко. Вона стверджує, що її життю
загрожують.
Соколовская, Янина. „Нынешний капитал Юлии Тимошенко –
$55 млрд., и она будет затягивать дело любыми способами” / Я.
Соколовская // Известия. - М., 29.06.2011

Ще недавно здавалося, що піком найбільш „брудних” політтехнологій була передвиборча
метушня за місце президента України. Однак сьогоднішній суд над Юлією Тимошенко в інтер’єрі
безлічі інших назріваючих скандальних сюжетів, що прямо відносяться до неї і до її опонента –
глави держави Віктора Януковича, – мають всі шанси стати справжньою кульмінацією
українського „серіалу”. Очікується, що найпотужнішим знаряддям Тимошенко в боротьбі за
власну свободу стане ... американський суд.
Ярошинская А. Тимошенко затеяла опасную игру / А.
Ярошинская // РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

Призначений на вчора розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єра України Юлії Тимошенко
було перенесено на наступний понеділок. Сам судовий процес уже перетворився на політичне
шоу. І обвинувачення, і захист вимагають притягнути до нього російську сторону.
Ивженко, Татьяна. Дело Тимошенко переведено в режим паузы
/ Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 30.06.2011

За словами джерел газети „Известия”, арешт майна політиків – формальність, яку прокуратура
повинна була здійснити без надії, що цінності, які офіційно належать Тимошенко і Луценко,
зможуть перекрити інкриміновані їм суми. Голова слідчої комісії Верховної Ради Інна
Богословська повідомила, що, за її оцінками, нинішній капітал Юлії Тимошенко – $ 55 млрд.
Соколовская, Янина. Украинская Генпрокуратура арестовала
имущество Тимошенко / Я. Соколовская // Известия. - М.,
30.06.2011

На майно екс-прем’єра офіційно накладено арешт. Описано також рахунки і квартири екс-глави
МВС України Юрія Луценка.
Медведь, Сергей. Генпрокуратура арестовала имущество Юли и
Юры / С. Медведь // Комсомольская правда. - М., 30.06.2011
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Печерський районний суд Києва вчора приступив до розгляду кримінальної справи відносно експрем’єра України Юлії Тимошенко, яку звинувачують у зловживаннях при підписанні газових
угод з Росією в 2009 році, які спричинили збитки на суму понад 1,5 млрд. гривень (близько $ 200
млн.).
Попова, Мария. Юлии Тимошенко предъявили обвинения / М.
Попова // КоммерсантЪ. - М., 30.06.2011. - № 117

Власність Юлії Тимошенко під арештом. Про відповідне рішення суду щодо майна колишнього
Прем’єр-міністра України заявили у Генеральній прокуратурі.
La Justicia ucraniana embarga parte de las propiedades de
Timoshenko = [Український суд наклав арешт на частину майна
Тимошенко] // El Mundo. - Madrid, 30.06.2011

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ:
Тема розділеності України, як і раніше, обговорюється щиро і пристрасно, аж до
рукоприкладства. Те, що подобається в Криму, – наприклад, червоні полотнища, не радує більшу
частину населення Галичини та Буковини. Це з особливою виразністю проявилося у відомих
подіях 9 травня нинішнього року у Львові, коли на ветеранів Великої Вітчизняної війни підло
напала група прихильників Степана Бандери, який, як відомо, воював і з гітлерівцями, і з
Радянською армією під прапорами зовсім інших кольорів.
Швыдкой, Михаил. Наши страхи / М. Швыдкой // Российская
газета. - М., 01.06.2011

Представники Слов’янського комітету України провели сьогодні в Києві біля будівель
дипломатичних представництв країн Євросоюзу (Великобританії, Франції, Італії та інших країн
„великої сімки”) мітинги й пікети на підтримку незалежного зовнішньополітичного курсу
Республіки Білорусь.
Международная славянская общественность осуждает
санкции ЕС и США в отношении Беларуси // Советская
Белоруссия. - Мінськ, 21.06.2011

У Львові заборонені всі масові акції 22 червня. Влада міста боїться заворушень у 70-ту річницю з
дня початку Великої Вітчизняної війни. Напередодні свята до Львівської міськради надійшли
заявки на проведення заходів від протидіючих організацій. Ряд націоналістичних рухів
запланували акції біля пам’ятника жертвам комуністичних злочинів. У цей же час Комуністична
партія України хотіла провести антифашистський конгрес інтелігенції.
Златкина, Наталья. Во Львове запрещены все массовые акции
22 июня / Н. Златкина // Российская газета. - М., 21.06.2011

Сумні події, які відбувалися 9 травня у Львові, можливо, стануть предметом розслідування
українського парламенту. Принаймні, з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії сьогодні
виступила група депутатів Верховної Ради.
Дульман, Павел. Беспорядки во Львове дошли до Рады
Дульман // Российская газета. - М., 23.06.2011

/ П.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ:
Україна не надаватиме Євросоюзу ніяких додаткових гарантій транзиту російського газу по своїй
території, в тому числі і фінансових, заявив перший віце-прем’єр України Андрій Клюєв.
Без гарантий // Ведомости. - М., 02.06.2011

Україна домагається перегляду угоди з Росією щодо газу, укладеного в січні 2009 року главою
уряду України Юлією Тимошенко, яку Київ вважає дискримінаційною. Але Президент Росії
Дмитро Медведєв заявив про необхідність виконання домовленостей у газовій сфері. В кінці
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квітня Росія і Україна розпочали новий раунд переговорів з питання ціни на газ. Але якщо
Україна, спираючись на позицію Євросоюзу, влаштує Росії нову „газову війну”, то вірогідо, що
Росія взагалі відмовиться від послуг української газотранспортної системи і буде направляти газ
до Європи по Північному та Південному потокам, а також експортувати в ЄС зріджений
природний газ.
ЕС избавил Украину от гарантий по транзиту газа // Бизнес и
Балтия. - Рига, 02.06.2011

Ціна на газ для України в IV кварталі 2011 р. може скласти $ 500 за 1000 куб. м, повідомив
журналістам голова правління ВАТ „Газпром” Олексій Міллер. Міллер зазначив, що „Газпром” не
планує змінювати формулу ціни на газ для України і не буде прив’язуватися до інших
енергоносіїв.
Миллер: цена на газ для Украины в IV квартале может
составить $500 за 1000 кубометров // Ведомости. - М.,
06.06.2011

Не порадував акціонерів „Газпром”. Його капіталізація до кінця дня „просіла” на 0,38%, хоча
корпоративний новинний фон досить позитивний: введено в експлуатацію газопровід „Джубга–
Лазаревські–Сочі”. Україна з IV кварталу 2011 р. може почати платити за газ європейську ціну –
500 дол. за 1 тис. куб. м.
Российский рынок пока выглядит слабо // Деловые ведомости. Таллінн, 07.06.2011

„Газпром” не буде переглядати формулу ціни на газ для України або знижувати вартість палива в
2011 р., заявив голова правління компанії Олексій Міллер. До кінця року вона може вирости до $
500 за 1000 куб. м.
„Газпром” запустил газопровод…
07.06.2011

// Ведомости. - М.,

Відносини Росії і України цілком можна порівняти з драматичним романом. Події чергової глави
розгорталися в Москві, в „Президент-готелі”. Головна інтрига – чи погодиться Росія знизити ціни
на газ для України, і чи погодиться Київ за це приєднатися до Митного союзу. Це питання так і
залишилося відкритим.
Бероева, Нигина. Украина просит снизить цены на газ / Н.
Бероева // Комсомольская правда. - М., 07.06.2011

Росія і Україна підтвердили намір суворо дотримуватися чинних газових угод, у тому числі про
ціни на постачання газу, повідомив Прем’єр-міністр Володимир Путін на прес-конференції за
підсумками російсько-українських переговорів. При цьому Путін заявив, що в разі підвищення
тарифу на транзит газу через Україну зросте і його ціна.
Путин: Россия и Украина будут строго следовать соглашениям
по газу // Ведомости. - М., 07.06.2011

Учора в столичному „Президент-готелі” відбулася довга дискусія між прем’єрами Росії та
України, що перейшла у формат прес-конференції. Микола Азаров запевняв, що Києву не
потрібні знижки на газ, а потрібна справедливість. А Володимир Путін роз’яснював: „Україні
платити доводиться не більше, ніж сусідам, навіть менше”.
Латухина, Кира. Формула раздора / К. Латухина // Российская
газета. - М., 08.06.2011. - № 5498 (122)

Затиснутий між „Газпромом” і МВФ Київ кличе Європу в геополітичний похід на Москву і
готується до нової газової війни. Росії загрожують міжнародним судом, а особисто Путіну –
допитами у „справі Тимошенко”. Але відчайдушний блеф не гарантує знижки на газ. Мабуть
вперше Росія чекає від України економічної кооперації, а не відкатів.
Стешенко, Анна. Украина идет на войну

/ А. Стешенко //
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РОСБАЛТ. - С.Пб., 08.06.2011

Питання газових поставок до цих пір не знято з порядку денного у відносинах Москви і Києва.
Україна продовжує вимагати знизити ціни на російський газ. Учора Володимир Путін і Микола
Азаров зустрілися в російській столиці один на один. І судячи з усього, вони обговорювали не
тільки проблеми енергетики. Переговори стосувалися всього спектру відносин між двома
країнами. Саме цей факт, як відзначають експерти, означає, що ніяких глобальних і
документально оформлених угод досягнуто, швидше за все, не буде.
Куликов, Сергей. Премьеры России и Украины встретились один
на один / С. Куликов // Независимая газета. - М., 08.06.2011

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству енергетики та вугільної
промисловості проаналізувати контракти „Газпрому” на поставки газу в європейські країни. Цим
він хоче довести невигідність чинної газової угоди України з РФ.
Украина проанализирует контракты
Комсомольская правда. - М., 09.06.2011

„Газпрома”

//

Провал в газових переговорах з Росією може обернутися для України серйозними економічними
проблемами вже восени, прогнозують експерти. Песимісти стверджують, що в країні можливий
білоруський сценарій з обвалом національної валюти і панікою населення. Оптимісти роблять
ставку на допомогу ЄС і на тіньовий сектор української економіки. А уряд, як і раніше,
намагається знайти важелі тиску на Росію.
Ивженко, Татьяна. Украина в зоне экономической
турбулентности / Т. Ивженко // Независимая газета. - М.,
10.06.2011

Пільги на експорт газу зараз встановлені для поставок до Білорусі (в рамках Митного союзу), на
Україну (за угодою 2010 року) і до Туреччини (для газопроводу Blue Stream). Однак Президент
Дмитро Медведєв вже заявив про неприпустимість перегляду російсько-українських угод по газу і
тим самим відкинув можливість повернення мита на поставки до цієї країни.
Вислогузов, Вадим. Минфин обновил газовые ставки / В.
Вислогузов // КоммерсантЪ. - М., 15.06.2011. - № 106

Президент Білорусі О. Лукашенко: Україна зараз сперечається з Росією, і ми теж – за ціну на газ.
В Україні вона досягне, напевно, до кінця року 400 доларів. У нас 270. Чому? Мито. У них же ще
й мито на газ. Але, якщо б вони були у Митному союзі з нами, у них була б приблизно така ж
ціна, як у нас.
Всё у нас будет хорошо! // Советская Белоруссия. - Мінськ,
18.06.2011

На початку червня ЄС відмовився вимагати з України грошову заставу за безперебійні поставки
російського газу. Чому – „Росбалту” розповів автор книги „Природний газ в Азії”, директор
програми газових досліджень при Оксфордському інституті енергетичних досліджень, професор
Джонатан Стерн.
Украина: банкрот на обочине / Юлия Нетесова // РОСБАЛТ. С.Пб., 20.06.2011

Глава East European Gas Analysis Михайло Корчемкін не виключає, що „Gazprom Schweiz”, як
монопольна структура в поставках середньоазіатського газу в Європу, „цілком може замінити
собою „Rosukrenergo”, яка до 2009 р. займалася продажем цього газу на Україну, проте після
газової війни Москви і Києва була виключена зі схеми поставок. Втім, у „Газпромі” неодноразово
підкреслювали, що повертатися до схеми поставок газу на Україну за участю посередника не
мають наміру.
Беликов, Дмитрий. „Газпром” доверил экспорт разведчику / Д.
Беликов // КоммерсантЪ. - М., 22.06.2011. - № 111
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Україна збільшить видобуток власного газу для скорочення обсягів закупівлі російського палива.
Про це в ході засідання нафтогазової конференції повідомив заступник ДК „Укргазвидобування”
Олексій Нестеренко.
Украина постарается обойтись без российского газа //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 23.06.2011

Щорічні доходи від транзиту знизяться на 700 мільйонів доларів, – припускає провідний експерт
енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Українські експерти
відзначають при цьому переваги білоруського плеча: воно коротше, а сама труба належить у тому
числі й „Газпрому”.
Кольченко, Игорь. Невидимая нить / И. Кольченко // Советская
Белоруссия. - Мінськ, 24.06.2011

Угода про формулу ціни газу для Білорусі з 2012 р. поки не досягнута, повідомив голова
правління газового холдингу Олексій Міллер на прес-конференції в четвер. Міллер також
повторив умови зниження ціни на газ для України. За його словами, „Газпром” може піти на
зниження ціни газу для України тільки за умови об’єднання з національною компанією „Нафтогаз
Україна”.
Дмитриенко Д. Миллер: соглашение о формуле цены на газ для
Белоруссии не достигнуто / Д. Дмитриенко // Ведомости. - М.,
30.06.2011

За харківські угоди по флоту потрібно судити, як за невигідний газовий контракт. Про це, як
передає кореспондент „Росбалта”, в ході прес-конференції заявив газовий експерт Валерій
Боровик.
Януковича предлагают судить за харьковские соглашения //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

Компанія НАК „Нафтогаз Україна” висунула колишньому Прем’єр-міністру, лідеру партії
„Батьківщина” Юлії Тимошенко позов у справі про газові контакти з Росією на суму 1,5 млрд.
грн. Про це пише газета „Комерсант-Україна”. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко
висловив здивування самим фактом подачі такого позову.
„Нафтогаз” предъявил иск Тимошенко на 1,5 млрд. грн. //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА:
Українська державна компанія „Енергоатом”, що є оператором всіх атомних станцій України і
керує рядом суміжних підприємств, днями підписала меморандум про взаєморозуміння з
Китайською національною ядерною корпорацією (CNNC). Експерти відзначають, що на даному
етапі документ є лише декларацією намірів. У самому факті його підписання не бачать прямого
зв’язку зі складнощами, які виникли останнім часом у спільних українсько-російських атомних
проектах.
Ивженко, Татьяна. Ядерный намек Киева Москве / Т. Ивженко
// Независимая газета. - М., 01.06.2011

19 квітня 2011 р. в Києві за ініціативою Президента України Віктора Януковича відбулися заходи
високого міжнародного рівня, приурочені до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Так, у
роботі „Київського саміту з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії”
взяли участь делегації 60 країн та міжнародних організацій. Основним лейтмотивом заходу стало
обговорення актуальних проблем ядерної безпеки.
25 лет спустя... / Соб. инф. // Литовский курьер. - Вільнюс,
16.06.2011. - № 24
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Вірменія, Білорусь, Хорватія, Швейцарія, Туреччина і Україна проведуть стрес-тести своїх АЕС,
аналогічні тестам в Євросоюзі, говориться в повідомленні Єврокомісії, передає АРКА.
По модели ЕС // Голос Армении. - Єреван, 25.06.2011. - № 68

МИТНА ПОЛІТИКА:
Митний союз застосовує перші санкції до українських імпортерів. Захисні заходи, що діють нині
відносно українських металургів у Росії, незабаром почнуть діяти в Білорусі та Казахстані. У
підсумку український експорт фактично буде витіснений з цих ринків, побоюються виробники.
Таможенный союз применил первые санкции к Украине // The
Belarus Today. Белоруссия Сегодня. - Мінськ, 02.06.2011

Україна і Росія загалом узгодили питання кордонів в Азовському морі, залишилися технічні
деталі. Про це повідомив днями глава МЗС України Костянтин Грищенко. Експерти, коментуючи
сенсаційну заяву, відзначають, що переговори зараз ведуться в режимі найсуворішої секретності,
а це може свідчити про підготовку до поступок з боку Києва. Джерела в дипломатичних колах
спростовують це і запевняють, що мова йде про компромісний варіант.
Ивженко, Татьяна. Общий Керченский пролив / Т. Ивженко //
Независимая газета. - М., 08.06.2011

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА:
Президент України Віктор Янукович вчора підписав прийнятий Верховною Радою в середині
травня закон про скорочення чисельності української армії. Експерти стверджують, що мова йде
не про реформу Збройних сил, а тільки про механічне зменшення кількості. Це може призвести до
того, що Україна перетвориться на одну з найменш обороноздатних країн Європи.
Ивженко, Татьяна. Украина решила еще раз сэкономить на
армии / Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 02.06.2011

Проголошений рік тому позаблоковий статус не врятував Україну від міжнародного скандалу, що
розгорається в ці дні між Росією і США. Приводом послужила участь у військових навчаннях на
українській території крейсера американських ВМС „Монтеррей”, обладнаного протиракетною
системою „Іджіс”.
Ивженко, Татьяна. „Монтеррей” нарушил внеблоковый статус
Киева / Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 15.06.2011

Директор київського Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак: „Ще
раніше існувала ідея, щоб китайський аналог літака „СУ–27”, і це схвалили фахівці військовоповітряних сил, впроваджувався з нашими двигунами „Мотор Січ”. Цілком імовірно, що на цих
літаках буде встановлено українське і, частково, російське оснащення, наприклад, ракети
„повітря-повітря”. Такий підхід вигідний для України, щоб замінити в перспективі парк
повітряних кораблів.”
Военный гопак с драконом / А.Стешенко // РОСБАЛТ. - С.Пб.,
23.06.2011

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА:
Суд вищої інстанції дозволив меру Миколаєва (Україна) Володимиру Чайці виголошувати
промови на різних заходах, використовуючи російську мову.
Суд разрешил мэру украинского города говорить по-русски //
День за Днем. - Таллінн, 15.06.2011

Комуністи хочуть референдуму щодо зміни герба і прапора України, тому що нинішній
„дискредитували націоналісти”.
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Kościński, Piotr. Krzyż zamiast tryzuba? = [Хрест замість тризуба?]
/ P. Kościński // Rzeczpospolita. - Warsaw, 20.06.2011

На Україні катастрофічно мало людей з системним, а головне – синтетичним мисленням. Мало в
кого уживається в свідомості: як можна не бути „західником”, не скочуватися в русофобію або не
співати осанну ідеології „русского мира”.
Казарин, Павел. Украина: территория сект / П. Казарин //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 22.06.2011

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ:
Колишнього палестинського професора-інженера схоплено в Україні і відравлено до Ізраїлю, де
його звинувачують у створенні ракет для Хамасу, спростовуючи його заяву, що він лише вивчав
зброю.
Ukraine professors defend Palestinian engineer = [Українські
професори захищають палестинського інженера] // The Jordan
Times. - Amman, 07.06.2011

Працівники одного з м’ясокомбінатів у Дніпропетровській області України викрали м’ясо з
державного резерву на суму більше 10,6 млн. гривень (більше $ 1,3 млн.), повідомляє прес-служба
обласної прокуратури.
Из госрезерва Украины похищено мясо на сумму более 1,3 млн.
долл. / Интерфакс // Независимая газета. - М., 10.06.2011

Українські чекісти провели унікальну операцію з ліквідації міжнародного злочинного
угрупування хакерів, які викрали більше 72 мільйонів доларів. Проведена вона була спільно з
правоохоронними органами США, Великобританії, Франції, Німеччини, Кіпру і Латвії.
Богданов, Владимир. На Украине ликвидировали группу хакеров,
укравших свыше 70 млн. долларов / В. Богданов // Российская
газета. - М., 23.06.2011

Міліція затримала начальника Криворізького бюро судмедекспертизи Олександра Камолова, який
став головним підозрюваним у справі „чорних трансплантологів”. Нагадаємо, в 2010 р. в
німецькому журналі „Шпігель” було опубліковано матеріал під назвою „49,90 євро за руку”.
Німецькі журналісти стверджували: „Україна вже багато років є основним постачальником
біоматеріалів за кордон”.
СМИ: Череп украинца за рубежом стоит 32 евро, кожа – 18 //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

У Росії заарештовано судно „Аттика” з трьома українцями на борту за звинуваченням у
незаконній ловлі крабів у Сахалінській області. У жовтні 2010 р. біля берегів Примор’я за
браконьєрський промисел крабів було затримано судно під прапором Камбоджі з екіпажем з 15
громадян Росії та 1 громадянина України.
Украинцы попались на незаконной ловле крабов на Сахалине //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011

Міністерство національної безпеки Азербайджану за шість місяців вилучило з незаконного обігу
понад 565 кг наркотичних засобів. Так, в результаті спільного оперативного заходу, здійсненого
МНБ, Службою контролю над обігом наркотиків Російської Федерації і спецслужбами Туреччини
і України, була викрита злочинна банда, яка тривалий час здійснювала велику контрабанду
наркотиків за маршрутом Іран–Туреччина–Україна.
В Азербайджане за полгода изъято полтонны наркотиков //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 30.06.2011
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ІСТОРІЯ:
Про фронтовика Меруенгалі Батталова пам’ятають далеко за межами Казахстану. У минулому
році в День Перемоги посол України в Республіці Казахстан Микола Селівон на зустрічі в Астані
відзначив, що український народ поважає заслуги казахстанців у Великій Вітчизняній війні і
дякує їм за це. У числі інших він вручив вдові ветерана Бібігаїн-апай медаль „60 років визволення
України від фашистських загарбників” та книгу „Україна–Казахстан: дороги і перехрестя”, в якій
розповідається про допомогу казахстанцями евакуйованим у Казахстан у роки війни українцям.
Серов, Антон. В традициях отцов / А. Серов // Казахстанская
правда. - Алмати, 03.06.2011

Чому Гітлер почав з Білорусі, коли йому, на загальну думку, потрібна була Україна? Окупувавши
її величезною масою військ з самого початку, позбавивши СРСР потужної виробничої і
сировинної бази на Україні, Гітлер міг розраховувати на багато що.
Брезкун, Сергей. Кто прошляпил начало войны, которая стала
Отечественной / С. Брезкун // Независимая газета. - М.,
10.06.2011

Україна готується зустріти 20-річчя незалежності. Але Міністерство оборони вже поскаржилося
на брак коштів для проведення військового параду. Вірогідною жертвою „парадної” економії
стануть нові українські танки „Оплот”.
Дульман, Павел. Парад экономкласса / П. Дульман // Российская
газета. - М., 16.06.2011

Минулого тижня Конституційний суд України прийняв рішення, якого від нього не чекав ніхто –
заборона Прапора Перемоги. Вердикт виглядає особливо несвоєчасним з урахуванням майбутньої
трагічної дати в історії нашої країни – 70 років тому 22 червня німецька армія напала на
Радянський Союз. Країни тієї вже немає, а колишні республіки, які стали незалежними
державами, не завжди однаково з Росією сприймають подібні сумні дати.
Шестаков, Евгений. Кто под Красным знаменем?
Шестаков // Российская газета. - М., 17.06.2011

/ Е.

В 20-му столітті важко знайти більш неочікувану і, на перший погляд, незрозумілу революцію,
ніж розпад Радянського Союзу. Причини і наслідки її досліджуються й досі.
Aron, Leon. Everything You Think You Know About the Collapse of
the Soviet Union Is Wrong = [Все, що ви думали, що знали про розпад
СРСР – невірно] / L. Aron // Foreign Policy. - Washington, 20.06.2011

З кожною круглою датою Великої Вітчизняної війни її битви повторюються на ідеологічному
фронті. У 2011 році ця боротьба стала особливо запеклою. Мова йде вже не стільки про минуле,
скільки про сьогодення і майбутнє.
Сафонов, Андрей, историк, политолог. 22 июня: от скорби к
славе / А. Сафонов // РОСБАЛТ. - С.Пб., 21.06.2011

Українські археологи знайшли в Криму сліди діяльності й рештки, можливо, найдавніших
представників людини розумної в Європі. Останки виявили в печерах Буран-Кая в Кримських
горах. Вони можуть стати доказом того, що предки сучасних людей почали заселяти Європу з
Російської рівнини, а не через Балкани, як передбачалося раніше.
Guerrero, Teresa. Hallan en Ucrania los fósiles de humanos
modernos más antiguos del sureste de Europa = [В Україні знайшли
останки найдавніших європейців] / T. Guerrero // El Mundo. Madrid, 21.06.2011

Білорусь не вдасться поставити на коліна, як це зробили з Україною. Про це заявив Президент
Білорусі Олександр Лукашенко, спілкуючись напередодні в Брестській фортеці з учасниками
заходів, присвячених 70-річчю початку Великої Вітчизняної війни.
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Лукашенко: Украину поставили на колени // РОСБАЛТ. - С.Пб.,
23.06.2011

Білорусь намагається „зшивати” різні шматки нашого минулого. Багато пострадянських країн
страждають від однієї серйозної речі: ми не можемо „зшити” в єдине ціле шматки нашого
історичного минулого. І деякі країни, сусідня Україна тому приклад, демонструють внутрішній
розкол саме з питання оцінки минулого. Коли одні періоди історії жорстко протиставляються
іншим.
Михеев,
Сергей.
Минск
в
поисках
геополитической
альтернативы / С. Михеев // Советская Белоруссия. - Мінськ,
28.06.2011

КУЛЬТУРА ТА НАУКА:
До зйомок історичної драми про легендарний „матч смерті” між київськими футболістами і
німецькою командою в серпні 1942 року приступають російські та українські кінематографісти. В
основу сюжету картини її автори поклали „історію кохання й особистої драми” воротаря
„Динамо” Миколи Раневича і Анни Шевцової. Зйомки почнуться в Києві, а сам матч буде
відтворено на стадіоні містечка Василькова, що під Києвом. Потім кіногрупа переїде до Харкова,
щоб зняти там збережений архітектурний колорит 40-х років минулого століття.
Россия и Украина снимут фильм о „матче смерти” 1942 года //
Советская Белоруссия. - Мінськ, 02.06.2011

У музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку проходить виставка українського фотографа Бориса
Михайлова під назвою „Історія хвороби”. На фотографіях зображені безпритульні люди України.
Автор фотографує безпритульних з 1996 року, за цей час він опублікував книжку з 400-ми
фотографіями, деякі з яких представлені на виставці.
Johnson, Ken. Behold the Anonymous Downtrodden / K. Johnson =
[Спостереження за розтоптаними безіменними] // International
Herald Tribune. - New York, 03.06.2011

У нинішньому році відзначається 150-річчя з дня смерті видатного українського поета, прозаїка,
художника і мислителя Тараса Шевченка. Парламентарії Казахстану разом з колегами з України
та Росії пройшли по маршруту, яким у 1861 році проїхала жалобна процесія з тілом Тараса
Григоровича Шевченка.
Соколай, Ольга. В его творениях – история духовного родства /
О. Соколай // Казахстанская правда. - Астана, 04.06.2011

У Москві відбулося п’яте засідання підкомітету з питань гуманітарного співробітництва
Російсько-української міждержавної комісії. При обговоренні одного з питань порядку денного
засідання – проекту створення в Києві Міжнародної російсько-української гімназії – міністр
освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник запропонував „подумати над
створенням українських гімназій у Москві і Санкт-Петербурзі”.
Киев предлагает создать украинские гимназии в Москве и
Санкт-Петербурге // Независимая газета. - М., 07.06.2011

У новому навчальному році учні 124 шкіл Одеси самі виберуть, якою мовою їм навчатися –
українською чи російською. Така можливість у них з’явилася завдяки затвердженій до 2015 року
програмі збереження та розвитку російської мови.
Федякина, Анна. Одесситам разрешили говорить по-русски / А.
Федякина // Российская газета. - М., 10.06.2011

В Україні передача „Обмін дружинами” протягом трьох сезонів б’є рекорди за рейтингами, а
подружжя зазначають, що після проекту їхні стосунки покращилися. За провокаційною назвою
стоїть бажання допомогти людям зрозуміти один одного.
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Андреев, Виктор. Между Минском и Римом / В. Андреев //
Советская Белоруссия. - Мінськ, 17.06.2011

XIII Світовий конгрес російської преси (ВАРПО) пройшов минулого тижня на Україні. У форумі
взяли участь близько 300 делегатів з 61 країни. У церемонії відкриття взяв участь Президент
України Віктор Янукович. Головна мета конгресу – розширення російськомовного простору в
усіх країнах світу.
Русский язык становится модным
Обозреватель. - Кишинів, 23.06.2011. - № 24

//

Кишиневский

Мешканка Запоріжжя Поліна Горлова перемогла з колекцією „Дощ з кришталю” на
Міжнародному форумі моделей, талантів і дизайнерів у Москві. Талант 11-річної українки
настільки потряс журі конкурсу, що всесвітньо відомий французький кутюр’є П’єр Карден
запросив її взяти участь у його фестивалі, який пройде в листопаді у Парижі, на Єлисейських
полях.
Пьер Карден позвал юную украинку в замок маркиза де Сада //
РОСБАЛТ. - С.Пб., 23.06.2011

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:
Фахівці Росспоживнагляду в Ростовській області РФ посилили контроль в пунктах пропуску з
України до Росії, у зв’язку з підтвердженням чотирьох випадків захворювання холерою в сусідній
Донецькій області. Як повідомляє радіо „Ера”, про це заявив журналістам голова ростовського
управління Росспоживнагляду Михайло Соловйов.
Из-за холеры на Украине Россия усилила контроль на границе /
РОСБАЛТ // Независимая газета. - М., 02.06.2011

Росспоживнагляд через спалах кишкової інфекції в Європі, а також з-за холери на Україні ввів
додаткові заходи контролю на кордоні за людьми, що прибувають з країн ЄС і з України.
Роспотребнадзор усилил контроль за прибывающими из ЕС и с
Украины // Ведомости. - М., 02.06.2011

Курортний сезон на Україні може бути зірваний через спалах холери в Маріуполі, де вже півтора
десятка хворих. Заборонено купання та риболовля на всьому узбережжі Азовського моря в
Донецькій області. Небезпека загрожує кожному жителю українського півдня або просто
безтурботному туристу. Всьому виною проблеми з екологією.
Дульман, Павел. Черное от грязи море
Российская газета. - М., 06.06.2011

/ П. Дульман //

Наказ про тимчасову заборону на продаж риби в будь-якому вигляді, якщо вона була виловлена в
акваторії Азовського моря, підписаний головними лікарями Донецької області. У Маріуполі
(Донецька область України) у кінці травня було виявлено кілька випадків захворювання на
холеру.
В Донецкой области запрещено продавать рыбу, пойманную в
Азовском море // Ведомости. - М., 07.06.2011

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА:
Найбільші економіки СНД – Росія, Україна, Казахстан, Білорусь та Азербайджан – є прикладами
антисоціальної моделі розподілу доходів. У перерахованих країнах переважна частина населення
належить до категорії найбільш низькозабезпечених, а середньо і високозабезпечені громадяни
або становлять меньшість, або статистично відсутні.
Башкатова, Анастасии. На месте СССР образовался союз
антисоциальных государств / А. Башкатова // Независимая
газета. - М., 02.06.2011
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ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ:
Представники різних політичних і громадських організацій України відвідали посла Куби Фелікса
Леона Карбальо та передали йому 40 000 підписів, зібраних під час європейської кампанії „Один
мільйон підписів за звільнення Кубинської П’ятірки”.
Ucrania recoge firmas para liberación de Los Cinco = [Україна
збирає підписи за звільнення Кубинської П’ятірки] // Granma. - La
Habana, 09.06.2011

У Більбао, столицю країни басків, прилетіли 265 дітей Чорнобиля віком від 5 до 17 років для того,
щоб провести літо в іспанських сім’ях.
Ureta, Myriam. Los niños de Chernóbil aterrizan en Loiu para pasar
el verano con familias vascas = [Діти Чорнобиля прилетіли до
аеропорту Більбао для того, щоб провести літо в баскських родинах] /
M. Ureta // El Mundo. - Madrid, 20.06.2011

ТУРИЗМ:
У березні більшість з 6,3 тис. росіян, які побували в Єгипті, могли становити туристи, які
самостійно відправилися до Хургади і Шарм-ель-Шейху через Україну. Справа в тому, що поряд з
багатьма європейськими країнами Україна відкликала свої рекомендації співвітчизникам не
їздити до Єгипту ще наприкінці лютого. Відповідно, українські туроператори відновили продаж
путівок на місяць раніше, ніж російські.
Соболев, Сергей. Революционные настроения не помешали
чемоданным / С. Соболев, Е. Хвостик // КоммерсантЪ. - М.,
23.06.2011. - № 112

Цього року всі ялтинські пляжі оголошені безкоштовними, а „за безплатно” і сервіс відповідний.
Але орендарі (господарі готелів і санаторіїв) обійшли адміністративні перепони і оголосили
платними всі послуги, включаючи залишені ще з радянських часів пляжні навіси.
Дульман, Павел. С зонтиком наперевес
Российская газета. - М., 24.06.2011

/ П. Дульман //

Туристичні поїздки до Чорнобиля, який постраждав в одній з найбільших екологічних катастроф
в історії, на даний момент припинені. Суд аналізує доцільність та можливість цих поїздок.
Polémica en Ucrania sobre si abrir la zona más afectada de
Chernóbil al turismo = [Суперечки в Україні щодо відкриття
найбільш ураженої зони Чорнобиля для туристів] // El Mundo. Madrid, 26.06.2011

СПОРТ:
На черговій прес-конференції перед боєм Володимир Кличко намагався принизити Девіда Хея
перед засобами масової інформації.
Holt, Oliver. Wladimir Klitschko left unsettled in mind games battle
with David Haye = [Володимир Кличко не закінчив словесну боротьбу з
Девідом Хеєм] / O. Holt // Daily Mirror. - London, 28.06.2011

Керівництво Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) може відкликати санкцію на поєдинок між
британцем Девідом Хеєм і українцем Володимиром Кличком, якщо не зможе затвердити суддю.
AMB amenaza con desconocer pelea Haye-Klitschko = [Світова
боксерська асоціація (WBA) погрожує відмінити поєдинок Хей- Кличко]

// El Universal. - Caracas, 28.06.2011

Англієць Девід Хей спробує відібрати чемпіонський пояс в українця Володимира Кличка. Цей бій
– найголовніший поєдинок майже за десятиліття. Можливо, 2 липня відбудеться перший за
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останні дев’ять років справжній супербій в суперважкій вазі. Брати Клички вже 6 років домінують
у важкому дивізіоні. Хей – перший, хто має реальний шанс на перемогу проти одного з них.
Гендлин-младший,
Владимир.
Первый
супербой
супертяжеловесов за девять лет / В. Гендлин-младший //
Известия. - М., 30.06.2011

З точки зору букмекерів, Кличко – явний фаворит. Ті, хто розраховує на його перемогу, в разі
успіху отримають в 1,42 рази більше, ніж поставили. Шанувальники Хея ризикують набагато
більше, але у разі перемоги Девіда помножать свою ставку на 2,65.
Коробатов, Ярослав. Кличко устроит мордобой ценой в 50
миллионов евро / Я. Коробатов // Комсомольская правда. - М.,
30.06.2011

ЄВРО-2012:
За рік до початку Чемпіонату Європи 2012 року затримки у модернізації стадіонів та
інфраструктури в Україні та Польщі можуть поставити під загрозу проведення турніру в цих
країнах.
Brown, Oliver. Hooliganism casts shadow as construction delays
threaten 2012 European Championship finals = [Хуліганство та
затримки у будівництві ставлять під сумнів проведення Євро2012] / O. Brown // The Telegraph. - London, 07.06.2011

Підготовку до проведення чемпіонату Європи веде і Україна. Там ситуація теж напружена, але
влада обіцяє до початку футбольної фієсти все виправити. На вулицях українських міст, де
пройдуть матчі, встановлено близько 4 тис. камер відеоспостереження та 5 тис. систем
екстренного виклику міліції. Забезпечувати безпеку любителів футболу будуть 19 тис.
міліціонерів.
Польша может провалить чемпионат Европы по футболу //
Бизнес и Балтия. - Рига, 07.06.2011

Причини затримки у будівництві стадіонів, доріг та аеропортів викладені у доповіді Рахункової
палати України. Рахункова палата України перевірила десятки установ, що відповідають за
будівництво до Євро-2012 в Україні, на основі чого зробила висновок, що використання багатьох
інвестицій вкрай незадовільне. Наприклад, кошторисна вартість будівництва стадіону у Львові
протягом року збільшилася в 2,8 рази – до 2,2 млрд. гривень.
Zawadka, Grażyna. Ukraina: poślizgi przy budowach na Euro =
[Україна: ковзання у будівництві до Євро] / G. Zawadka //
Rzeczpospolita. - Warsaw, 08.06.2011

За рік до проведення Євро-2012 Україна прагне зменшити кількість проблем у галузях
інфраструктури та планування.
Warshaw, Andrew. We will be ready, Ukraine tells anxious Uefa =
[„Ми будемо готові”, – тривожно говорить Україна УЄФА] / A.
Warshaw // The Independent. - London, 08.06.2011

У нашому розумінні слово „олігарх” несе негативне забарвлення, але український бізнесмен
Олександр Ярославський доводить, що можна бути і олігархом, і справжнім чоловіком. Завдяки
тому, що він активно займається підготовкою до Євро-2012 свого міста Харкова. На сьогоднішній
день Харків є найбільш підготовленим до Євро-2012 містом.
Brown, Oliver. Ukrainian oligarch and friend of Roman Abramovich
who is trying to remain a man of the people = [Український олігарх
та друг Романа Абрамовича, який намагається залишитися
людиною з народу] / Brown O. // The Telegraph. - London,
08.06.2011
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Боси УЄФА задоволені підготовкою до ЄВРО-2012, яке пройде в Польщі та Україні. Але в них ще
немає впевненості, що все буде на вищому рівні. Залишилось ще багато проблем, які потрібно
вирішувати.
UEFA happy with Euro 2012 progress = [УЄФА задоволена
прогресом у підготовці до Євро-2012] // China Daily. - Beijing,
09.06.2011

8 червня в Києві, Гданську, Варшаві, Львові та в усіх містах, де пройдуть матчі Євро-2012,
почався відлік останніх 365 днів до початку футбольного свята. Спочатку говорилося, що від
цього грандіозного спортивного заходу виграють не тільки гості ЧЄ, а й самі українці. Однак, за
останніми оцінками, українським платникам податків воно обійдеться в 9 млрд. євро. Витрати
ростуть, як на дріжджах: якщо попередній уряд закладав на будівництво „Олімпійського” у 2008
році 180 млн. євро, то в кінці травня цього року Кабмін схвалив проект фінансування об’єкта, що
перевищує 427,9 млн.
Катков, Сергей. За ширмой новостей / С. Катков // Советская
Белоруссия. - Мінськ, 11.06.2011

Активісти радикального руху FEMEN в Києві зірвали урочисте відкриття годинника, який
відлічуватиме час до початку чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Під час вступної промови
столичного чиновника дівчина у формі футбольного арбітра, зі свистком, червоною карткою і
голими грудьми зажадала „видалити з поля” організаторів заходу.
Голой грудью на защиту чести и достоинства // Новое время. Єреван, 11.06.2011

Майбутній чемпіонат світу з футболу, який пройде в Україні влітку 2012 року, зажадав
проведення великих навчань з протидії викликам терористичної спрямованості. Підготовка до
масштабних маневрів вже йде, вони плануються на вересень поточного року. Про це повідомив
керівник Антитерористичного центру (АТЦ) СНД генерал-полковник міліції Олександр Новіков.
Еленский, Олег Олегович, военный журналист. Антитеррор со
„спортивным” уклоном / О.О. Еленский // Независимая газета. М., 24.06.2011

Менше року залишається до старту чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який пройде в
Польщі і на Україні. Підготовка до турніру йде повним ходом, і обидві країни сподіваються
встигнути вирішити всі проблеми, пов’язані з організацією першого у Східній Європі великого
футбольного форуму.
Журналисты Молдовы – пятые в Европе! // Молдавские
ведомости. - 24.06.2011. - № 68

ІМІДЖ КРАЇНИ:
У Львові є ресторан „Криївка”, створений у стилі схрону УПА: їжу там подають у військових
мисках, офіціанти ходять зі шмайсерами. Для того, щоб зайти потрібно знати пароль – „Слава
Україні!”
Davis, Brett. „Slava Ukrainie” opens doors in Lviv = [„Слава
Україні” відкриває двері у Львові] / B. Davis, J. Bilowol // The West
Australian. - Perth, 16.06.2011

Враження туристки після відвідування України, зокрема, Києва та Харкова.
Одыня, Татьяна. Украинский вояж / Т. Одыня // Час. - Рига,
09.06.2011

У досвідченого мандрівника головне місто Західної України викликає подвійне почуття. З одного
боку, він цілком міг би скласти конкуренцію, якщо не Відню, то Кракову. Не дарма історичний
центр Львова ЮНЕСКО визнала пам’ятником світової культурної спадщини. Але й інший бік теж
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є: фасади більшості будинків обшарпані, тротуари розбиті. Хоч схоже на Європу, тільки все ж не
Європа.
Снегирев, Владимир. Москаль во Львове
Российская газета. - М., 24.06.2011

/ В. Снегирев //

ІНФОРМАЦІЯ:
Старший син Президента України Віктора Януковича, Олександр, увійшов до списку 100
найбагатших людей у країні за рейтингом, представленим тижневиком „Кореспондент”.
Олександр Янукович знаходиться на 70-й позиції зі статком, оціненим у 130 млн. доларів США.
Bardzo bogaty syn prezydenta = [Дуже багатий син Президента] //
Rzeczpospolita. - Warsaw, 09.06.2011
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. China Daily.
Пекін

Національна англомовна газета Китаю, яка
була заснована у 1981 р. і на сьогоднішній день
виходить накладом понад 500 тисяч
примірників по всьому світу.
http://www.chinadaily.com.cn/

2. China Post. Taipei

Одна з трьох англомовних газет, що
публікуються на Тайвані. Була заснована
паном Хуаном у 1952 р. Має понад 400 тис.
читачів щодня. Статті носять суспільнополітичний характер. Публікується
англійською мовою.
http://www.chinapost.com.tw

3. Daily Mirror. London

Британський таблоїд, заснований у 1903 р.
Наклад газети станом на лютий 2010 р. складає
1 234 967 примірників. Два рази за історію
свого існування, з 1985 по 1987 рр. та з 1997 по
2002 рр., назва газети змінювалася на просто
„The Mirror”, як її часто називають у
просторіччі. Видавець – Трініті Міррор,
редактор – Ричард Велес. Ідеологічно близька
до Лейбористської партії.
http://www.mirror.co.uk/

4. Daily Nation. Nairobi

Незалежна та найвпливовіша щоденна газета в
Кенії і найбільша газета в Східній Африці.
Наклад – 205 тис. примірників. Штаб-квартира
знаходься в двох 17-типоверхових вежахблизнюках у бiзнес районі столиці Найробі.
Має понад 7500 акціонерів. Публікується
англійською мовою.
http://www.nation.co.ke

5. Daily News and
Analysis. - Mumbai

Щоденна індійська газета, яка виходить
друком у Мумбаї. Була заснована в 2005 р.
Цільова аудиторія – молодь. Має суспільнополітичний характер. Підтримує реформістські
ідеї. Наклад – 400 тис. примірників.
Публікується англійською мовою.
http://www.dnaindia.com

6. Danas. Belgrad

Щоденна сербська газета. Публікується з
середини 1997 р. Редактор – Веселько
Копривица. Містить статті загальнополітичного характеру.
http://www.danas.rs/danasrs/naslovna.1.html

7. El Mundo. Madrid

Щоденна газета іспанською мовою, одна з
найбільш популярних та авторитетних газет
Іспанії. Разовий наклад газети складає 330 000
прим. Перший випуск „El Mundo” побачив світ
23 жовтня 1989 р. Газета була заснована
Альфонсо де Саласом, Педро Раміресом (який
досі є видавцем та головним редактором),
Альбіно Фрага та Хуаном Гонсалесом. Газета
підтримує ліберальну та правоцентристську
редакторську політику, критикує
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Соціалістичну партію Іспанії та регіональних
націоналістів і демонструє віддаленість від
консервативних принципів. „El Mundo”
належить італійській видавничій компанії
„RCS MediaGroup” через її іспанську дочірню
компанію „Unidad Editorial S.L.”
http://www.elmundo.es
8. El Universal. Caracas

Найбільша газета Венесуели. Щоденний
наклад складає 150 000 прим. Газета була
заснована у квітні 1909 р. в Каракасі поетом
Андре Мата та його другом Андре Вігасом.
Політично підтримує консерваторів. Також має
бізнесове спрямування. „El Universal” входить
до Латиноамериканської асоціації газет,
організації до якої належать 14
найвпливовіших газет Південної Америки.
http://www.eluniversal.com

9. Foreign Policy.
- Washington

Американський журнал зі штаб-квартирою в
столиці США. Наклад складає більше ста
тисяч примірників, виходить кожні два місяці
(спочатку друкувався один раз в квартал).
Щорічно публікує власну версію списку ста
світових мислителів. Головний редактор –
Сьюзен Глессер. Видавець – The Washington
Post Company.
http://www.foreignpolicy.com

10. France Soir. Paris

Щоденна французька газета, заснована у 1944
році. У 2009 р. власником газети „France Soir”
став Олександр Пугачов, син російського
підприємця Сергія Пугачова. Головний
редактор – Жиль Борне. Наклад газети – 26 250
прим.
http://www.francesoir.fr

11. Gazeta Polska.
- Warsaw

Тижневик, який має суспільно-політичний
формат і висвітлює погляди правої частини
політичного спектру Польщі. Видається з 1993
р. Видавець – Niezależne Wydawnictwo Polskie.
Головний редактор – Томаш Сакевич. Мова
видання – польська.
http://www.gazetapolska.pl/

12. Granma. - La
Habana

Кубинська щоденна газета, офіційний
друкований орган Центрального комітету
Комуністичної партії Куби. Створена в жовтні
1965 р. шляхом об’єднання двох газет – „Ноу”
та „Revolución”. Отримала назву на честь яхти
„Granma”, на якій Фідель Кастро разом зі
своїми бійцями висадився на Кубі в грудні
1956 р.
http://www.granma.cubaweb.cu/

13. Iran Daily. Teheran

Щоденна урядова газета Ірану. Видається
Медіа Агенцією Республіки Іран. Статті
спрямовані на підтримку політики уряду та
Президента Ахманіджада. Публікується
англійською мовою.
http://www.iran-daily.com
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14. Kurir. - Belgrad

Газета друкується в Белграді (Сербія). Перший
випуск вийшов 6 травня 2003 р. Редактор –
Бранислав Белич. Містить статті загальнополітичного характеру.
http://www.kurir-info.rs/impresum/

15. Le Parisien. Paris

Французька щоденна газета, яка охоплює
міжнародні та національні новини, а також
новини про життя Парижа і його передмість.
Газета була заснована, як „Le Parisien libéré”
Емільєном Аморі в 1944 р., а в 1986 р. назва
була змінена на поточну. Національне видання
виходить під назвою „Le Parisien. Aujourd'hui
en France”. Газета користується великим
попитом, як національна газета Франції з
щоденним накладом 500 000 тис. прим. (2009).
http://www.leparisien.fr/

16. Mail Guardian.
- Johannesburg

Південно-африканська щотижнева газета.
Друкується завдяки „M&G медіа” в
Йохансбурзі. Статті містять суто політичний
характер. Головний редактор – Нік Дрейв.
Мова видання – англійська.
http://mg.co.za

17. Público. Madrid

Іспанська щоденна газета, заснована 26
вересня 2007 р. Належить медіа-холдингу
Mediapro. Була заснована, як альтернатива
найпопулярнішої лівоцентристської газети „El
País” та як перша національна газета, націлена
на молодь. Наклад газети складає близько 250
000 прим.
http://www.publico.es

18. Rzeczpospolita.
– Warsaw

Одна з найбільших щоденних польських газет,
видається з 1982 р. (спочатку, як урядове
видання). Належить компанії „Mecom Group”
(51% акцій) і державі (41%). Видавець –
Presspublica. Головний редактор – Павло
Лисицький. Має суспільно-політичний формат.
Політична приналежність – ліберальноконсервативна. Мова видання – польська.
http://www.rp.pl/

19. Spiegel. Hamburg

Один з найвідоміших німецьких щотижневих
журналів, публікується в Ґамбурзі. Має один із
найбільших накладів у Європі (1 млн. прим.
щотижня). Штаб-квартира видавництва з 1952
р. знаходиться в Гамбурзі. Головні редактори –
Матіас Мюллер фон Блуменкрон та Георг
Масколо. Статті носять суспільно-політичний
характер. Мова видання – німецька.
http://www.spiegel.de

20. The Australian.
- Sydney

Австралійська газета, що виходить з понеділка
по суботу кожного тижня, починаючи з 1964 р.
Головний редактор – Кріс Мітчел, редактор –
Пол Уіттекер. „The Australian” є
найпопулярнішою національною газетою
країни, з накладом 135 000 прим. протягом
тижня та 305 000 на вихідних. Власник –
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компанія „News Limited”. Політична
приналежність – консерватизм.
http://www.theaustralian.com.au/
21. The Belarus
Today. Белоруссия
Сегодня. - Мінськ

Щотижнева газета. Видається англійською та
російською мовами. Видавець – компанія
„Мэджик”.
http://www.belarustoday.info/

22. The Globe and
Mail. - Toronto

Канадська щоденна англомовна газета.
Власником газети є „CTVglobemedia”. Газета є
найпопулярнішим щотижневим виданням
Канади та другою за популярністю щоденною
газетою після „Торонто Стар”. Друкується в
шести містах Канади. Редактор – Джон
Стекхаус. Політична приналежність –
центристська та правоцентристська партії.
http://www.theglobeandmail.com

23. The
Himalayan. Kathmandu

Англомовна газета, розповсюджена в Непалі.
Газета лише нещодавно вийшла на ринок ЗМІ
Непалу. Друкується Міжнародними Медіа
Непалу. Газета користується найбільшим
попитом серед англомовних видань.
http://thehimalayantimes.com

24. The
Independent. London

Щоденна британська газета. Заснована у 1986
р. Редактор буденного випуску – С. Келнер,
недільного („The Independent on Sunday”) – Т.
Девіс. Ідеологічно близька до Ліберальнодемократичної партії, особлива увага
приділяється проблемам прав людини. Наклад
газети у 2009 р. складав 183 547 прим.
(найменший тираж серед загальнобританських щоденних газет), наклад
недільного випуску – 155 661 прим.
http://www.independent.co.uk

25. The Japan
Times. - Tokіo

Газета публікується в Японії і є конкурентом
газет „Daily Yomiuri” та „International Herald
Tribune/Asahi Shimbun”. Член Медіа організації
японської мови. Головний редактор – Даніель
Робінсон. Публікується двома мовами –
англійською та японською.
https://form.japantimes.co.jp

26. The Jordan
Times. - Aman

Газета публікується в Йорданії. Була заснована
у 1975 р. Засновник – Йорданський Медіа
Фонд. У статтях висвітлюються локальні
регіональні та світові події. Головний редактор
– Самир Бархоум. Публікується англійською
мовою.
http://www.jordantimes.com/

27. The News. Karachi

Газета Урду. Публікується в Пакистані.
Найстаріша газета, заснована в 1939 р.
Головний редактор – Шакіл ур Рахман.
Публікується англійською та арабською
мовами.
http://www.jang.com.pk/jang

28. The Prague

Англійська версія чеської тижневої газети, що
виходить друком у Чехії, Центральній та
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Post. - Prague

Східній Європі. Головний редактор –
Бенджамін Кунингхем. Публікується
англійською мовою. http://www.praguepost.com/

29. The Telegraph.
- London

Щоденна британська газета, заснована у 1855
р. Одна з найбільш популярних та
багатотиражних газет в Великобританії.
Середній щоденний наклад складає більше 800
тис. прим.
http://www.telegraph.co.uk

30. The West
Australian. - Perth

Щоденний австралійський таблоїд, який
публікується в м. Перс Західної Австралії.
Видавець – Seven West Media. Це друга
найстаріша газета Австралії, яка друкується з
1833 р. Притримується консервативних
політичних поглядів, постійно підтримує
Коаліцію.
http://thewest.com.au

31. Times Live. Johannesburg

Щоденна газета Південної Африки. Є
додатком до газети „Санді Таймс”,
передплатникам якої вона дістається
безкоштовно. Головний редактор – Рей
Хартли. Мова видання – англійська.
http://www.timeslive.co.za/

32. Wiener
Zeitung. - Vienna

Одна з найстаріших і відомих газет в Європі.
Офіційна урядова газета. Заснована у 1703 р. У
статтях висвітлюється міжнародне та
регіональне життя. Головний редактор –
Рейнхард Гьовіл.
http://www.wienerzeitung.at/

33. БелГазета. Мінськ

Інформаційно-аналітичний тижневик.
Видається з вересня 1995 р. в Мінську.
Головний редактор – Висоцький Ігор
Валерійович.
http://www.belgazeta.by/

34. Ведомости. –
М.

Щоденна ділова газета. Видається спільно з
„Financial Times” і „The Wall Street Journal” з
1999 р. Засновник та видавець – ЗАТ „Бізнес
Ньюс Медіа”. Медіахолдинг – „Independent
Media Sanoma Magazines”. Головний
редактор – Лисова Тетяна. Виходить 5 разів на
тиждень. Формат – A2. Середній обсяг – 16
шпальт.
http://www.vedomosti.ru/

35. Вести Сегодня.
- Рига

Щоденна суспільно-політична російськомовна
газета Латвії. Видається з червня 1999 р.
Наклад – понад 39 000 прим. Формат – А2, в
кольорі. Обсяг – 12–16 шпальт. Виходить 5
разів на тиждень.
http://www.ves.lv/vs/
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36. Вести. - Рига

Міжнародний суспільно-політичний тижневик
російською мовою. Видається з 1993 р. Наклад
– понад 38 000 прим. Формат – А3, в кольорі.
Обсяг – 84–88 шпальт. День виходу – четвер.
http://www.ves.lv/vesti/

37. Голос
Армении. - Єреван

Суспільно-політична газета Вірменії.
Видається з 1991 р. Засновник – ТОВ „Голос”.
Головний редактор – Флора Нахшкарян.
http://www.golosarmenii.am/

38. Деловые
ведомости. Таллінн

Тижневик. Виходить в Таллінні російською
мовою. Висвітлює проблеми економіки та
бізнесу.
http://www.vedomosti.ee

39. Деловые
Вести. - Рига

Спеціалізований бізнес-додаток до щоденної
газети „Вести Сегодня”. Наклад – понад 39 000
прим. Формат – А2, в кольорі. Обсяг – 8
шпальт. День виходу – понеділок.
http://www.ves.lv/dv/

40. День за Днем. Таллінн

Тижневик. Газета була утворена в результаті
об’єднання російських тижневиків „День за
Днем” і „Вести недели”. Виходить у п’ятницю.
http://www.dzd.ee/

41. Известия. – М.

Щоденна газета. Видається з 1917 р. Засновник
і видавець – ВАТ „Известия”. Медіахолдинг –
Національна Медіагрупа. Головний редактор –
Віталій Абрамов. Виходить 5 разів на тиждень.
Формат – А2. Середній обсяг – 12 шпальт.
www.izvestia.ru/

42. Казахстанская
правда. - Астана

Загальнонаціональна щоденна газета
республіки Казахстан.
http://www.kazpravda.kz/rus/

43. КоммерсантЪ.
– М.

Щоденна загальнонаціональна ділова газета.
Видається з 1909 р. (відновлена в 1992 р.)
Засновник і видавець – ЗАТ „Коммерсантъ.
Издательский дом”. Головний редактор –
Михайло Михайлин. Виходить шість разів на
тиждень. Формат – A2. Середній обсяг – 24
шпальти.
http://www.kommersant.ru/daily/#

44. Литовский
курьер. - Вільнюс

Щотижнева газета російською мовою,
видається з 1760 р. Генеральний директор і
головний редактор – В. Третьяков. Публікує
аналітичні статті, новини, дайджест. Обсяг – 48
шпальт. Наклад – близько 30 тис. прим.
http://www.kurier.lt/

45. Народная
газета. - Мінськ

Щоденна (5 разів на тиждень) суспільнополітична газета, орган Національних зборів
Республіки Білорусь. Видається з 1990 р.
російською та білоруською мовами.
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http://www.ng.by
46. Неделя. - Баку

Програмно-інформаційний тижневик
Азербайджану.
http://www.nedelya.az/

47. Независимая
газета. – М.

Одне з найбільших періодичних видань Росії,
присвячене актуальним проблемам
суспільного, політичного і культурного життя
в Росії та за її межами. Виходить з 21 грудня
1990 р. Головний редактор та Генеральний
директор – Костянтин Ремчуков. Щоденна (5
разів на тиждень). Формат – В2. Середній
обсяг – 16 шпальт.
http://www.ng.ru/

48. Новое время. Єреван

Незалежна суспільно-політична газета
Вірменії. Видається з грудня 1992 р. Виходить
3 рази на тиждень.
http://www.nv.am/

49. Политика. Belgrad

Найстаріша газета на Балканах. Публікується з
1904 р. Редактор – Драган Буйошович. Містить
статті загально-політичного характеру.
http://www.politika.rs/

50. Правда
Востока. - Ташкент

Соціально-економічна і суспільно-політична
газета Республіки Узбекистан.
http://www.pv.uz/

51. РОСБАЛТ :
информационное
агентство. - С.Пб.

Інформаційне агентство, м. Санкт-Петербург.
Керівник проекту – Наталія Черкесова.
Генеральний директор та головний редактор –
Лариса Афоніна.
http://www.rosbalt.ru/ukraina/

52. Российская
газета. – М.

Щоденна газета. Видається з 1990 р. Засновник
– Уряд РФ. Видавець – ФДМ „Редакція
„Російської газети”. Головний редактор –
Владислав Фронін. Виходить шість разів на
тиждень. Формат – A2. Середній обсяг – 32
шпальти.
http://www.rg.ru/

53. Советская
Белоруссия. Мінськ

Суспільно-політична білоруська газета,
видається з серпня 1927 р. Наймасовіша
щоденна газета країни. Засновниками є
Адміністрація Президента Республіки Білорусь
і редакційна рада. В даний час виходить під
брендом – „СБ-Беларусь Сегодня”. Головний
редактор – Якубович Павло Ізотович. Наклад –
більше 500 000 примірників. Мова видання –
російська.
http://www.sb.by/
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