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ДОНБАС
У соціальній мережі Facebook в одній зі спільнот було піднято питання про те,
що потрібно враховувати, якщо їхати до самопроголошеної Донецької Народної
Республіки. Портал Rus.Postimees звернувся за роз’ясненнями до Міністерства
закордонних справ Естонії. „Якщо говорити коротко, то необхідно дотримуватися
вказівок української сторони з перетину контрольного пункту в даний регіон. Для
подорожі в Донецьку область як громадяни України, так і іноземці, повинні мати при
собі документ і спеціальний дозвіл від уряду України”,- пояснила радник МЗС Естонії
зі зв’язків з громадськістю Камилова.
Что нужно знать, если вы собираетесь поехать из Эстонии в ДНР? = [Що
потрібно знати, якщо ви збираєтеся поїхати з Естонії в ДНР?] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/4228697/chto-nuzhno-znat-esli-vy-sobiraetes-poehat-iz-estonii-v-dnr). –
Таллинн, 2017. – 01.09.

***
Україна готова опрацьовувати питання розгортання миротворчої операції на
Донбасі, проте росіян серед миротворців бути не повинно. Про це йдеться в заяві
українського Міністерства закордонних справ. Відзначається, що „це буде суперечити
базовим принципам миротворчої діяльності ООН”, повідомляє RT.
Владимирова, Ирина МИД Украины: россиян-миротворцев в Донбассе не будет =
[МЗС України: росіян-миротворців на Донбасі не буде] / И. Владимирова // Вести
(http://vesti.lv/news/mid-ukrainy-rossiyan-mirotvorcev-v-donbasse-ne-budet). – Рига, 2017. –
05.09.

***
Володимир Путін доручив міністру закордонних справ Сергію Лаврову внести
до Ради Безпеки ООН резолюцію про розміщення миротворців ООН на Донбасі. Про
це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС в китайському Сямені.
Никольский, Алексей Путин выступил за введение миротворцев ООН в Донбасс :
Но не в том виде, как этого хочет Украина = [Путін виступив за введення миротворців
ООН на Донбас. Але не в тому вигляді, як цього хоче Україна] / А. Никольский //
Ведомости(https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/09/05/732396-putin) . – М., 2017. –
05.09.

***
„Шкільне перемир’я” на Донбасі допомогло знизити число порушень режиму

припинення вогню на 67%. Про це журналістам повідомив спецпредставник ОБСЄ в
тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, який запевнив, що контактна група і
далі буде докладати всіх зусиль, щоб сторони забезпечували тривалість режиму
безстрокового припинення вогню.
„Школьное перемирие” в украинском Донбассе помогло снизить число нарушений
режима прекращения огня на 67 процентов = [„Шкільне перемир’я”на українському
Донбасі допомогло знизити число порушень режиму припинення вогню на 67 відсотків] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0907/c31519-9265969.html). – Пекин,
2017. – 07.09.
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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Українська влада розраховує на фінансову допомогу Сполучених Штатів у
введенні миротворців ООН на Донбас. На прес-конференції журналісти поставили
віце-прем’єру України Іванні Климпуш-Цинцадзе питання про можливу підтримку з
боку американців введення миротворчої місії. У відповідь віце-прем’єр висловила
впевненість, що США зроблять виняток і профінансують присутність миротворців на
південному сході країни.
Тарасов, Анатолий США оплатят миссию ООН в Донбассе = [США сплатять
місію ООН в Донбасі] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ssha-oplatyat-missiyu-oon-vdonbasse). – Рига, 2017. – 13.09.

***
Президент України наступного тижня виступить на засіданні Генасамблеї
ООН. Очікується, що Петро Порошенко пояснить, який формат миротворчої місії
Київ просить для Донбасу і чим цей формат відрізняється від російських пропозицій.
Зараз Німеччина і Франція зіставляють український і російський проекти,
намагаючись в кінцевому підсумку розробити документ, який приймуть обидві
сторони.
Ивженко, Татьяна Порошенко и Путин не поделили миротворцев : В Киеве
считают, что выполнение Минских соглашений приведет лишь к обострению
конфликта = [Порошенко і Путін не поділили миротворців. У Києві вважають, що
виконання Мінських угод призведе лише до загострення конфлікту] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-09-14/1_7073_poroshenko.html). – М., 2017. –
14.09.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
„Ми знаходимося в стані війни цивілізацій, і звичайних міжурядових і
дипломатичних зусиль недостатньо для того, щоб здобути перемогу в цій війні”. Так
декларує колишній прем’єр-міністр Литви Андріус Кубіліус необхідність створення
так званого плану Маршалла для порятунку України.
Тюйр, Кармо Кармо Тюйр: можно ли спасти Украину? = [Кармо Тюйр: чи можна
врятувати Україну?] / К. Тюйр // День за днем (http://rus.postimees.ee/4234795/karmo-tyuyrmozhno-li-spasti-ukrainu). – Таллинн, 2017. – 06.09.

***
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель підтримав ініціативу розмістити на
сході України миротворчу місію ООН, пише Handelsblatt.
Тарасов, Анатолий Мир в Донбассе – не повод отменять санкции против России
= [Мир в Донбасі – не привід скасовувати санкції проти Росії] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/mir-v-donbasse-ne-povod-otmenyaty-sankcii-protiv-rossii). – Рига, 2017. –
12.09.

***
Європейські політики почали говорити про „план Маршала” для України, пише
автор статті. Його привабливість для українського керівництва пояснити просто –
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ситуація в економіці зависла, уряд рапортував про зростання ВВП на 1.5%, але стає
все більш очевидно, що в 2019 році, швидше за все, доведеться оголосити дефолт, так
як валюти для оплати зовнішніх кредитів немає і не передбачається, вважає автор.
„Антиросійське” підґрунтя „плану”, власне, ніхто й не приховує, а тому, хоч він,
мовляв, де-юре суто економічний, однак по суті є черговим політичним проектом зі
сфери геополітики, що вимагає серйозних фінансових вливань з боку противників
РФ. Ця новина зовсім не порадувала пересічних європейців, проте, на думку
експертів, шанс, хоч і маленький, але є. Все залежить від того, наскільки успішно
українським союзникам вдасться консолідувати „антиросійські” сили і їх бажання
протистояти Росії, вважає кореспондент „Росбалту”.
Корж, Валентин Достанется ли Киеву „бесплатный сыр”? : Литовские
политики инициировали разработку „плана Маршалла” для Украины, по которому в нее
должно инвестироваться по $5 млрд в год. Якобы он одобрен в США. = [Чи дістанеться
Києву „безкоштовний сир”? Литовські політики ініціювали розробку „плану Маршалла”
для України, за яким в неї має інвестуватися по 5 млрд. дол. на рік. Нібито він схвалений
в США.] / В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/09/13/1645849.html). –
С.Пб., 2017. – 13.09.

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
У першому півріччі 2017 року український експорт до країн Євросоюзу виріс
на 22% і склав 8,4 мільярда доларів, а імпорт збільшився на 29% – до 10,5 мільярда.
Незважаючи на санкції, також зріс товарообіг між Україною і Росією. Так, експорт до
Росії зріс на 25%, а імпорт нафти на 80%.
Левин, Виктор Украина все больше торгует с проклятой Россией = [Україна все
більше торгує з проклятою Росією] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-vsebolyshe-torguet-s-proklyatoi-rossiei). – Рига, 2017. – 11.09.

ВЕРХОВНА РАДА
Пріоритетом роботи Верховної Ради України нинішньої осені буде розгляд
п’яти важливих реформ. Про це заявив сьогодні спікер ВРУ Андрій Парубій. За його
словами, винесені на голосування депутатів зміни торкнуться таких сфер, як охорона
здоров’я, освіта, судочинство, пенсійне забезпечення та устрій парламенту.
Осенью Верховная рада Украины рассмотрит пять важных реформ = [Восени
Верховна рада України розгляне п’ять важливих реформ] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0905/c31519-9264452.html). – Пекин, 2017. – 04.09.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Близько тисячі „шанувальників” Михайла Саакашвілі прорвали загорожу
правоохоронців в пункті пропуску Шегині на українсько-польському кордоні і
буквально на руках внесли „символ боротьби зі злочинною владою” на територію
України, – пише автор статті.
Корж, Валентин Кавказское лицо украинской национальности : Экс-президент
Грузии и отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался на
6
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свою бывшую-новую родину. Стартовал очередной скандал. = [Кавказьке обличчя
української національності. Екс-президент Грузії і відставний губернатор Одеської
області Михайло Саакашвілі прорвався на свою колишню-нову Батьківщину. Стартував
черговий
скандал.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/09/10/1645009.html). – С.Пб., 2017. – 10.09.

***
Колишній губернатор Одеської області і екс-президент Грузії Михайло
Саакашвілі заявив в понеділок у Львові про готовність „боротися за зміну влади в
Києві”, пише Пауль Флюкігер на сторінках швейцарської газети Neue Zuercher
Zeitung.
Саакашвили толкает Украину к восстанию = [Саакашвілі штовхає Україну
прокидатись] // Новости Узбекистана (https://nuz.uz/v-mire/26078-saakashvili-tolkaetukrainu-k-vosstaniyu.html). – Ташкент, 2017. – 13.09.

ТОЧКА ЗОРУ
У рубриці обговорень французької газети Le Monde український політолог і
історик, головний редактор журналу „Ідеологія і політика” (Київ) Михайло Мінаков
описує свій погляд на стан країни через три роки після мітингів на площі Майдан, в
той час як Угода про асоціацію між Україною та ЄС вступає в силу 1 вересня. Хоча
політичний режим в Україні змінився в лютому 2014 року, політична і соціальноекономічна система, судячи з усього, збереглася. „Революція гідності” привела до
безсоромної корупції, войовничого націоналізму і обмеження громадянських свобод,
вважає Мінаков.
Le Monde: На Украине „революция достоинства” привела к коррупции,
национализму и ограничениям гражданских свобод = [Le Monde: В Україні „Революція
гідності” привела до корупції, націоналізму і обмеженням громадянських свобод] //
Молдавские ведомости (http://www.vedomosti.md/news/le-monde-na-ukraine-revolyuciyadostoinstva-privela-k-korrup). – Кишинев, 2017. – 03.09.

***
Боротьба з росіянами по-російськи. Іноді вона набуває химерних форм, пише
Нюра Н. Берг в статті для РІА Новини. «Зараза, що зародилася всередині України,
вразила величезні верстви населення, інфікованого цією дивною етнічною пихою,
провінційним жлобством та ідеями величі, – але тільки там і тоді, де і коли це їм
нічим не загрожує. Влаштовувати скандали, верескливо з’ясовувати стосунки,
затівати бійки з російськими, бажаючи неодмінно оголосити їм, що бути українцем –
стократно почесніше, ніж росіянином».
Пушкарев, Тимур Мы вам не русские! Украина больна этнической спесью и
провинциальным жлобством = [Ми вам не росіяни! Україна хвора етнічною пихою і
провінційним жлобством] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/my-vam-ne-russkieukraina-bolyna-etnicheskoi-spesyyu-i-provincialynym-zhlobstvom). – Рига, 2017. – 05.09.

***
За активністю колишнього президента Грузії і екс-голови Одеської області
Михайла Саакашвілі в Україні може стояти американський мільярдер Джордж Сорос.
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Таку думку висловив політолог Володимир Корнілов. „Всі відомі соросівські
грантоїди зараз підтримують Саакашвілі: як в Європі, так і в Україні. Всі ЗМІ, які
спонсоруються Соросом, всі депутати, які були у нього в грантоїдів, всі на тій стороні
– за Саакашвілі”, – цитує експерта видання „ПолітНавігатор”.
Бергер, Герман Назван главный спонсор Саакашвили = [Названий головний
спонсор Саакашвілі] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/nazvan-glavnyi-sponsorsaakashvili). – Рига, 2017. – 12.09.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Поки уряд України не почне робити рішучі дії, щоб допомогти самим собі
впоратися з проблемами, він, поза сумнівом, збереже своє звання одного з найбільш
корумпованих урядів світу. Тим часом, українців залишаться головними жертвами.
Опитування, проведене українським Dragon Capital, підтвердило, що громадяни
країни більше стурбовані корупцією в уряді і ослабленою судовою системою, ніж ще
одним нападом з боку Росії. Фінансова ситуація дуже нестабільна, і це не дозволяє
громадянам, а також потенційним іноземним інвесторам, розуміти, що буде з
валютою від тижня до тижня.
Мартин, Уэс,Forbes, США Forbes. Украина: враг внутри = [Forbes. Україна: ворог
всередині] / У. Мартин // Новости Узбекистана (https://nuz.uz/v-mire/25787-forbes-ukrainavrag-vnutri.html). – Ташкент, 2017. – 02.09.

***
Федералізація України неминуча як єдине, що залишилося поки
нереалізованим проти розколу країни. Для України, де компактне розселення
представників титульної нації в цілому нехарактерне, федералізм для регіонів був би
напевно правомірним. Формально подібна федералізація відбулася в рамках СРСР,
але парадоксальна її модель не може бути скопійована дбайливцями цілісності
України.
Шехтман, Григорий Аронович,член Союза журналистов Москвы, доктор
технических наук Истоки возможной федерализации Украины : Изменив устройство
страны, Киев может уберечь ее от раскола = [Витоки можливої федералізації
України. Змінивши устрій країни, Київ може вберегти її від розколу] / Г. А. Шехтман //
Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2017-09-04/11_7065_ukraine.html). – М.,
2017. – 04.09.

***
Найстрашніший ворог України – це „як і раніше вона сама. Поточна
„патронажна” політика Києва і його „м’який авторитаризм” можуть незабаром
остаточно знищити всі надії на „демократію”, оскільки країни Заходу занадто часто
виступають в якості пособників „злодійкуватого правлячого класу”. На думку
експерта Андреаса Умланда, там, де діє подібна „патронажна політика”, західні
союзники України можуть і повинні посилити тиск на уряд Порошенко, пов’язуючи
надання економічної допомоги з реалізацією змістовних реформ, таких як створення
антикорупційного суду – з огляду на те, що найбільш значущі українські реформи
були прийняті лише через те, що МВФ і ЄС свого часу висунули подібні жорсткі
умови.
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Тарасов, Анатолий МВФ и ЕС разрушают Украину = [МВФ і ЄС руйнують
Україну] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/mvf-i-es-razrushayut-ukrainu). – Рига,
2017. – 05.09.

***
Депутати від німецької партії „Ліві” з’ясували, що їх уряд не зовсім рівномірно
витрачає гроші, виділені на підтримку відносин з колишніми радянськими
республіками. Ось уже три роки поспіль половина з щорічних 14 млн євро осідає в
Києві. Можливо, це відбувається тому, що ситуація в Україні куди складніше, ніж в
Молдові, Азербайджані, Вірменії, Грузії та Білорусі. Ці країни, разом узяті,
отримують стільки ж, скільки одна Україна, яка зараз найбільш важлива для
Німеччини і з політичної, і з економічної точок зору. Фінансовими вливаннями
можна, з одного боку, підтримати її в боротьбі з Росією, а з іншого – підготувати
українські території до приходу західних компаній.
Тарасов, Анатолий Помощь ЕС Украине – нет намека на самостоятельность =
[Допомога ЄС Україні – немає натяку на самостійність] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/pomoshty-es-ukraine-net-nameka-na-samostoyatelynosty). – Рига, 2017. –
05.09.

***
„Минулого місяця Росія завершила будівництво залізної дороги, що йде в обхід

України. Цей проект довірили особливому армійському підрозділу, і він був
завершений на рік раніше запланованого, що підкреслює його важливість для Кремля.
Це останній з кількох інфраструктурних проектів під егідою Росії, які вкупі зі
спустошенням, до якої призвів конфлікт з підтримуваними Росією сепаратистами в
Донбаському регіоні, ризикують перетворити Україну, що історично служила мостом
між Сходом і Заходом, в острів”, – пишуть заступник директора Програми по Росії та
Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеффрі Менкофф і директор
проекту CSIS „Налагодження зв’язків з Азією”. „Жоден з цих інфраструктурних
проектів не змінює ситуацію радикально сам по собі, але взяті разом, вони можуть
призвести до все більшого відділення української держави від її традиційної
структури торгівлі”, – відзначають Менкофф і Хіллмен. „Зусилля Росії по ізоляції
України в економічному плані змушують Київ зміцнювати торговельні та логістичні
зв’язки із Заходом. У деякому відношенні українська торгівля вже переорієнтувалася
з Росії на ЄС: у 2016 році на Євросоюз припало 37% експорту України, в порівнянні з
25% в 2012 році „, – вказують експерти.
Mankoff, Jeffrey,CSIS, Вашингтон Russia seeks to close Ukraine’s window to the west :
Infrastructure projects risk turning traditional east-west bridge into an island = [Росія прагне
закрити вікно України на Захід. Інфраструктурні проекти можуть перетворити
традиційний міст між сходом і заходом на острів] / J. Mankoff, J. Hillman // Financial
Times (https://www.ft.com/content/f57f6b4c-92ed-11e7-bdfa-eda243196c2c). – London, 2017. –
06.09.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Придністров’я, незважаючи на економічну блокаду з боку Молдови та України,
почало активно торгувати. Головним торговим партнером невизнаної республіки став
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ЄС. Зрозуміло, що ЄС пішов на торгові преференції для Придністров’я, розуміючи,
що у Тирасполя немає іншого виходу: Україна закрила кордон для придністровського
транзиту, і постачання в РФ практично припинилося, а раніше на нього припадало
90% експорту. Деякі регіональні експерти вважають, що ЄС намагається таким чином
повернути регіон Молдові.
Гамова, Светлана Приднестровье кормят и Россия, и Евросоюз : Одежду
известных европейских брендов для москвичей шьют в Тирасполе = [Придністров’я
годують і Росія, і Євросоюз. Одяг відомих європейських брендів для москвичів шиють в
Тирасполі] / С. Гамова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0905/1_7066_clothes.html). – М., 2017. – 05.09.

***
Головна мета Казахстану – увійти до 2050 року в число 30 найбільш
розвинених держав світу. Однак події останніх років, і зокрема, санкції Заходу,
введені проти Росії, судячи з усього, не дозволять цим планам реалізуватися. „Україна
– це спільна біда, і якщо ми в найближчий рік-два не зможемо знайти ефективних
кроків по санаціях конфлікту, створити якийсь клуб сусідів України і тих, хто
зацікавлений у врегулюванні конфлікту, то він перейде в категорію довгострокових.
Ці альтернативи треба чітко уявляти. Або ми протягом двох років намагаємося
врегулювати конфлікт, або отримуємо виразку в центрі Європи років на 350, і
феномен українізації, або „сомалізація” України буде позначатися не тільки на Сході,
але і на Заході”, – зазначив директор міжнародних програм Інституту національної
стратегії Росії Юрій Солозобов. За словами Солозобова, те, що „Астанинський
формат” не відбувся, „це велика трагедія для всіх нас”.
Панфилова, Виктория Нурсултану Назарбаеву все сложнее вести политику
многовекторности : Казахстану придется выбирать между Россией и США =
[Нурсултану Назарбаєву все складніше вести політику багатовекторності. Казахстану
доведеться вибирати між Росією і США] / В. Панфилова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-09-05/5_7066_choice.html). – М., 2017. – 05.09.

***
Новий постпред Росії в ООН Василь Небензя, за оцінкою його українського
колеги Володимира Єльченка, демонструє „спокійніший підхід” у порівнянні зі своїм
попередником Віталієм Чуркіним. „Говорити про зміну тактики, мабуть, ще рано,
новий постпред Росії працює всього місяць. Однак помітно, що дуже різко змінився
стиль, і я сказав би, на краще”, – зазначив український постпред.
Украинский дипломат: Новый представитель России в ООН „не наглеет” =
[Український дипломат: Новий представник Росії в ООН „Не нахабніє”] // Новости
Азербайджана (http://minval.az/news/123719953). – Баку, 2017. – 10.09.

***
У Міністерстві закордонних справ Білорусі відбувся брифінг за тематикою
підготовки та проведення навчань „Захід-2017” для глав дипломатичних
представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в
Білорусі. Посол України в Білорусі Ігор Кизим за підсумками заходу сказав, що такі
брифінги корисні: „Вони, з одного боку, демонструють відкритість білоруської
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сторони, з іншого – дають можливість послам задати питання, які їх турбують і
цікавлять”.
Бакеренко, Юрий МИД Беларуси провел для зарубежных дипломатов брифинг об
учениях „Запад-2017” = [МЗС Білорусі провів для зарубіжних дипломатів брифінг про
навчання
„Захід-2017”]
/
Ю. Бакеренко
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/mid-belarusi-provel-dlya-zarubezhnykh-diplomatov-brifing-obucheniyakh-zapad-2017-.html). – Минск, 2017. – 11.09.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Український прем’єр Володимир Гройсман привітав українців з початком дії
Угоди про асоціацію України з ЄС. Тим часом, мільйони українців уже в останні дні
серпня приблизно уявляли собі, з якими почуттями доведеться жити і боротися,
починаючи з 1 вересня. Їм запропонували „підготуватися до удару”. Газета „Вісті”
опублікувала несвятковий прогноз зростання цін на продукти харчування, зв’язавши
це зростання, зокрема, з поступовим вирівнюванням українських і європейських цін.
Тарасов, Анатолий Украинцы подготовятся к удару = [Українці підготуються до
удару] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraincy-podgotovyatsya-k-udaru). – Рига,
2017. – 01.09.

НАТО
Напередодні російсько-білоруських спільних стратегічних маневрів „Захід2017” Північноатлантичний альянс не тільки посилив своїми підрозділами країни
Балтії, але приступив до ряду навчань на територіях недружніх Росії пострадянських
країн. І Agile Spirit 2017, і Rapid Trident-2017 організовуються в Україні і Грузії вже
кілька років поспіль. Але зараз вони будуть носити більш масштабний характер і
приурочені до початку РСУ „Захід-2017”.
Мухин, Владимир НАТО ищет ответ маневрам „Запад-2017” : Альянс проводит
масштабные учения в Грузии, Эстонии и Украине = [НАТО шукає відповідь маневрам
„Захід-2017”. Альянс проводить масштабні навчання в Грузії, Естонії та Україні] /
В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2017-09-04/1_7065_nato.html). – М.,
2017. – 04.09.

***
Молдавські військовослужбовці беруть участь у військових навчаннях НАТО
Rapid Trident 2017 в Україні, незважаючи на заборону президента країни і
головнокомандувача збройними силами Ігоря Додона. Про це йдеться в поширеному
повідомленні Міністерства оборони республіки.
Молдавские военные, вопреки запрету президента страны, прибыли на учения
НАТО на Украине = [Молдавські військові, всупереч забороні президента країни, прибули
на навчання НАТО в Україні] // День за днем (http://rus.postimees.ee/4235921/moldavskievoennye-vopreki-zapretu-prezidenta-strany-pribyli-na-ucheniya-nato-na-ukraine). –
Таллинн,
2017. – 07.09.
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МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
122-ий Кантонський ярмарок, який пройде з 15 жовтня по 4 листопада в
південнокитайському місті Гуанчжоу, мають намір відвідати близько 2 тис.
українських бізнесменів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Сіньхуа заявив Президент
Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков на презентації майбутньої
виставки.
122-ю Кантонскую ярмарку в Китае посетят около 2 тыс. бизнесменов из
Украины = [122-ий Кантонський ярмарок в Китаї відвідають близько 2 тис. бізнесменів з
України]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0907/c315199265976.html). – Пекин, 2017. – 07.09.

***
В кінці літа Україна відзначила державні свята: 23 серпня – День Державного
прапора країни, а наступного дня – 26-ту річницю Незалежності. Ці події вибрали
приводом для розмови з тимчасовим повіреним у справах України в Республіці
Казахстан Володимиром Джиджорою про розвиток двосторонніх відносин,
актуальність теми ЕКСПО-2017, перспективи співпраці, в тому числі і в галузі
альтернативної енергетики.
Полонская, Юлия Казахстан – Украина: у нас нет недопониманий = [Казахстан –
Україна: у нас немає непорозумінь] / Ю. Полонская // Казахстанская правда .
(http://www.kazpravda.kz/fresh/view/kazahstan--ukraina-u-nas-net-nedoponimanii/) – Астана,
2017. – 07.09.

***
Глави операторів залізниць України, Грузії та Азербайджану підписали
меморандум про спільну експлуатацію українських залізничних поромів для розвитку
вантажних перевезень по Транскаспійському міжнародному транспортному
коридору, що з’єднує ЄС і Китай. Церемонія підписання відбулася в Одесі в рамках II
Міжнародної транспортної конференції високого рівня „Інтегровані транспортні
коридори Європа-Азія”.
Украина, Грузия и Азербайджан подписали меморандум о совместной
эксплуатации украинских железнодорожных паромов = [Україна, Грузія і Азербайджан
підписали меморандум про спільну експлуатацію українських залізничних поромів] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0909/c31519-9266671.html). – Пекин,
2017. – 08.09.

МИТНА ПОЛІТИКА
Вступив в силу Указ Президента України про посилення контролю за в’їздом в
країну іноземців. Нові правила будуть діяти з 1 січня 2018 року. Особливі умови
перебування на українській території передбачені для громадян РФ: Київ збирається
внести РФ в список країн підвищеного міграційного ризику. Обговорюється також
можливість введення кримінальної відповідальності для українських політиків,
чиновників і громадських діячів, які відвідують РФ і спілкуються з російськими ЗМІ.
Ивженко, Татьяна В Киеве ловят изменников : Украинским политикам,
чиновникам и общественным деятелям запрещается посещать „страну-агрессора” = [У
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Києві ловлять зрадників. Українським політикам, чиновникам і громадським діячам
забороняється відвідувати „країну-агресора”] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-09-04/1_7065_kiev.html). – М., 2017. – 04.09.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
В’їхати в Україну можна буде, тільки здавши відбитки пальців. Також буде
потрібно попереднє повідомлення про поїздку. Глава держави дав уряду два місяці на
розробку механізму такого інформування. Місяць відводиться на те, щоб Кабмін
удосконалив порядок реєстраці в Україні іноземців.
Левин, Виктор Хотите на Украину? Сдавайте пальцы = [Бажаєте в Україну?
Здавайте пальці] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/hotite-na-ukrainu-sdavaite-palycy). –
Рига, 2017. – 01.09.

***
Прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Дмитро Мірончік
прокоментував інформацію про посилення Україною правил в’їзду для іноземних
громадян і осіб без громадянства в країну.
Янчур, Алина МИД Беларуси об ужесточении правил въезда в Украину: „Мы
отслеживаем дискуссию и принимаемые решения” = [МЗС Білорусі про посилення
правил в’їзду в Україну: „Ми відстежуємо дискусію і прийняті рішення”] / А. Янчур //
Советская
Белоруссия
.
(https://www.sb.by/articles/mid-my-otslezhivaem-diskussiyu-iprinimaemye-ukrainskoy-storonoy-resheniya-po-voprosam-vezda-inostra.html) – Минск, 2017. –
01.09.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк заявив, що в
найближчому майбутньому країна як акціонер МВФ і Світового банку, буде надавати
фінансову допомогу іншим державам, повідомляє RT.
Владимирова, Ирина Нужны деньги? Можно одолжить у Украины = [Потрібні
гроші? Можна позичити в Україні] / И. Владимирова // Вести (http://vesti.lv/news/nuzhnydenygi-mozhno-odolzhity-u-ukrainy). – Рига, 2017. – 04.09.

ЕКОНОМІКА
Українське держпідприємство „Антонов” передало китайській компанії China
Airspace права на найбільший в світі транспортний літак Ан-225 „Мрія”. Китайська
сторона отримує право власності на літак Ан-225, а також право користування
кресленнями і конструкторськими документами.
Сергеев, Михаил Москва отдает Пекину остатки советского наследия : Пекин
скупает технологии строительства тяжелых вертолетов и самолетов на
постсоветском пространстве = [Москва віддає Пекіну залишки радянської
спадщини. Пекін скуповує технології будівництва важких вертольотів і літаків на
пострадянському
просторі]
/
М. Сергеев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2017-09-05/4_7066_beijing.html). – М., 2017. – 05.09.
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ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
В Україні в період з 5 до 12 вересня зросла на 1% до 29,2 млрд гривень (1,1
млрд доларів) сумарна прострочена заборгованість за спожитий природний газ. Про
це повідомляє прес-служба „Нафтогазу України”. Мова в даному випадку йде про
установи теплової комунальної енергетики, ТЕЦ і промислових підприємств.
Найбільше зростання (4,4%) заборгованості показала енергокомпанія „Київенерго”.
Тарасов, Анатолий Украинцы должны за газ больше миллиарда долларов =
[Українці заборгували за газ більше мільярда доларів] / А. Тарасов // Вести
(http://ru.bb.vesti.lv/finansi/item/9165785-ukraintsy-dolzhny-za-gaz-bolshe-milliardadollarov?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partnersites). – Рига, 2017. – 14.09.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Експерти американської консалтингової організації Atlantic Council, що
спеціалізується на питаннях безпеки і глобального економічного розвитку,
пропонують Білому дому ввести американські військові кораблі в Азовське море, щоб
„деблокувати Керченську протоку”. Якщо Вашингтон на це піде, то військовий
конфлікт між Росією і США може початися саме в акваторії Азовського моря.
Шарковский, Александр США могут направить военные корабли в Азовское море :
Вашингтон наращивает военное присутствие вблизи Крыма = [США можуть
направити військові кораблі в Азовське море. Вашингтон нарощує військову присутність
поблизу Криму] / А. Шарковский // Независимая газета (http://www.ng.ru/columnist/201709-03/100_usa030917.html). – М., 2017. – 03.09.

***
Україна заявила про причетність Федеральної служби безпеки Росії до терактів
в Одесі, Харкові, Херсоні та інших містах. З такою заявою в інтерв’ю телеканалу
„Прямий” виступив глава Служби безпеки України Василь Грицак.
В Совфеде ответили на заявления СБУ о „планах” ФСБ : Украина напомнила о
правилах для спецслужб в условиях войны = [У Радфеді відповіли на заяви СБУ про
„плани” ФСБ. Україна нагадала про правила для спецслужб в умовах війни] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-09-04/100_obzor040917.html). – М., 2017. –
04.09.

***
Спроба збройних сил України використовувати диких кабанів для виконання
бойових завдань несе за собою очевидні ризики. Про це розповів військовий експерт.
Фахівець вважає, що, так як дикі кабани цілком можуть бути переносниками
серйозних захворювань, така неординарна затія українських збройних сил може
закінчиться чимось недобрим.
Пушкарев, Тимур Охотник: боевые кабаны ВСУ не так безобидны = [Мисливець:
бойові кабани ВСУ не так нешкідливі] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/ohotnikboevye-kabany-vsu-ne-tak-bezobidny). – Рига, 2017. – 04.09.

***
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Президент України Петро Порошенко назвав білорусько-російські військові
навчання „Захід-2017” підготовкою до масштабної війни з боку Москви. За його
словами, через ці стратегічні маневри Україна посилила контроль на всіх ділянках
державного кордону.
Пушкарев, Тимур Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне = [Порошенко
звинуватив
Росію
в
підготовці
до
війни]
/
Т. Пушкарев
//
Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-obvinil-rossiyu-v-podgotovke-k-voine). – Рига, 2017. – 07.09.

***
Українська армія привела в бойову готовність практично всі військові частини
Повітряних сил з метою перевірки їх готовності до виконання поставлених завдань.
Про це сьогодні повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Українська
влада не повідомила причин проведення заходу, в той час як місцеві експерти
вважають, що вони можуть бути пов’язані з навчаннями „Захід-2017”, які пройдуть
14-20 вересня на території Білорусі і трьох полігонах Росії.
Армия Украины проверяет свою боевую готовность = [Армія України перевіряє
свою
бойову
готовність]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0913/c31519-9268071.html). – Пекин, 2017. – 12.09.

***
Підрозділи ЗСУ концентрують військову техніку в Херсонській області на
кримському кордоні. Про це повідомив колишній депутат Верховної Ради Олексій
Журавно.
Пушкарев, Тимур Украина стягивает военную технику к границам Крыма =
[Україна стягує військову техніку до кордонів Криму] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-styagivaet-voennuyu-tehniku-k-granicam-kryma-video). –
Рига,
2017. – 13.09.

***
У 2018 році на потреби національної безпеки і оборони України буде
спрямовано близько $ 6,3 млрд, що на $ 766,5 млн перевищує показники поточного
року. Про це повідомляє „Кореспондент” з посиланням на офіційну заяву Президента
Петра Порошенка під час засідання Ради національної безпеки і оборони.
Тарасов, Анатолий Русских сдерживаем: на армию Украины нужно больше денег
= [Росіян стримуємо: на армію України потрібно більше грошей] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/russkih-sderzhivaem-na-armiyu-ukrainy-nuzhno-bolyshe-deneg). –
Рига,
2017. – 14.09.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Україна отримала від Грузії запит про розшук, взяття під варту і екстрадицію
екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі, заявив заступник голови
українського Мін’юсту Сергій Пєтухов. Запит Тбілісі переданий в українську
Генпрокуратуру. Як зазначив Пєтухов, грузинська прокуратура гарантувала Києву,
що Саакашвілі не будуть переслідувати за політичними мотивами і не видадуть третій
державі без згоди України.
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Владимирова, Ирина Грузия попросила Украину арестовать Саакашвили = [Грузія
попросила Україну заарештувати Саакашвілі] / И. Владимирова // Вести
(http://vesti.lv/news/gruziya-poprosila-ukrainu-arestovaty-saakashvili). – Рига, 2017. – 05.09.

***
Генеральна
прокуратура
України
ініціювала
розслідування
щодо
конституційного перевороту 2010 року. Звинувачення пред’явлені екс-президенту
країни Віктору Януковичу і колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу,
повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook. За його словами,
мова йде про незаконну, без рішення Верховної Ради, зміну чинної Конституції
шляхом внесення до Єдиного держреєстру нормативно-правових актів України тексту
Конституції в редакції 1996 року і його офіційної публікації. Повідомлення з приводу
розслідування „факту захоплення державної влади неконституційним способом”
з’явилося і на сайті Генпрокуратури України.
Генпрокуратура Украины предъявила Януковичу обвинения в совершении
госпереворота в 2010 году = [Генпрокуратура України висунула Януковичу звинувачення в
скоєнні
держперевороту
в
2010
році]
//
День
за
днем
(http://rus.postimees.ee/4234563/genprokuratura-ukrainy-predyavila-yanukovichu-obvineniya-vsovershenii-gosperevorota-v-2010-godu). – Таллинн, 2017. – 06.09.

***
З 6 вересня на території України почалися посилені спецзаходи, спрямовані на
вилучення з незаконного обороту вибухонебезпечних предметів. За три доби
поліцейські виявили понад півтисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом зброї.
В результаті посилених спецзаходів по всій Україні поліцейські вилучили 106
одиниць вогнепальної зброї, 233 гранати та 58 вибухових пристроїв, повідомляє пресслужба Нацполіціі.
Левин, Виктор Украинская полиция за три дня обнаружила сотни преступлений
= [Українська поліція за три дні виявила сотні злочинів] / В. Левин // Вести
(http://vesti.lv/news/ukrainskaya-policiya-za-tri-dnya-obnaruzhila-sotni-prestuplenii). –
Рига,
2017. – 11.09.

***
Відома співачка і екс-депутат Держдуми РФ Марія Максакова не вважає за
можливе давати будь-які оцінки інформації, що з’явилася про причетність тих чи
інших осіб до вбивства її чоловіка – також колишнього депутата російського
парламенту Дениса Вороненкова. Сама Марія Максакова впевнена, що імена
підозрюваних будуть названі найближчим часом. Такий висновок вона зробила на
основі заяв керівників української Генпрокуратури, які заявляли про „фактичне
розкриття” вбивства Дениса Вороненкова.
Александров, Герман Максакова восхищена украинским следствием : Источники
„Росбалта” подтвердили, что в начале осени в Генпрокуратуру РФ пришли материалы
относительно дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. =
[Максакова у захоплені від українського слідства. Джерела „Росбалту” підтвердили, що
на початку осені в Генпрокуратуру РФ прийшли матеріали щодо справи про вбивство
екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.] / Г. Александров // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/09/14/1646166.html). – С.Пб., 2017. – 14.09.
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КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної
політики Вікторія Сюмар заявила, що пропонується введення акцизу на російські
книжки.
Владимирова, Ирина На Украине предложили ввести акциз на российские книги =
[В Україні запропонували ввести акциз на російські книжки] / И. Владимирова // Вести
(http://vesti.lv/news/na-ukraine-predlozhili-vvesti-akciz-na-rossiiskie-knigi). – Рига, 2017. –
04.09.

***
Румунська влада наполягає, щоб Україна переглянула прийнятий українським
парламентом закон про освіту, який жорстко обмежує навчання національних
меншин рідною мовою. Новий закон передбачає, що викладання в середній та вищій
школі буде здійснюватися виключно державною – українською – мовою, а рідна мова
буде використовуватися тільки в дитячих садах і початковій школі, уточнює
румунське радіо.
Владимирова, Ирина Румыния требует от Украины пересмотреть закон об
образовании = [Румунія вимагає від України переглянути закон про освіту] /
И. Владимирова // Вести (http://vesti.lv/news/rumyniya-trebuet-ot-ukrainy-peresmotretyzakon-ob-obrazovanii). – Рига, 2017. – 09.09.

***
Українські видавництва все більше цікавляться китайським ринком. В цьому
році в Пекіні стендовими учасниками найбільшої книжкової виставки Китаю вперше
стали відразу чотири українські видавництва: Vivat, Elvik, „Ранок” і „Фонтан казок”.
Украинская книга на китайском рынке: наблюдения и тенденции = [Українська
книга на китайському ринку: спостереження і тенденції] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0911/c31519-9267163.html). – Пекин, 2017. – 11.09.

***
Відмова України від освіти російською мовою дуже нагадує латвійський
сценарій, що не дивно, адже прагнуть обидві держави однієї мети. Минулого тижня
Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроект „Про освіту”, відповідно до
якого школа з 2018 року переводиться повністю на українську мову навчання.
Тарасов, Анатолий Латвия и Украина объединяются против русских школ =
[Латвія і Україна об’єднуються проти російських шкіл] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/zashtitniki-russkih-shkol-vseh-stran-obuedinyaitesy). – Рига, 2017. – 14.09.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Міжнародні журналістські організації все голосніше критикують Україну за
видворення репортерів. Києву радять підтримувати незалежні мас-медіа, а не
забороняти в’їзд неугодним. Українська влада намагається закрити доступ громадян
до російських ЗМІ: блокують інтернет-сайти і соцмережі, забороняють мовлення
телеканалів, висилають з країни або забороняють в’їзд журналістам. Всього цього „не
може бути в демократичному суспільстві”, впевнені в міжнародній правозахисній
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організації „Репортери без кордонів”. 6 вересня її представники звернулися до сторін
конфлікту на Донбасі із закликом припинити перешкоджати роботі журналістів.
Левин, Виктор В мире наконец заметили, что Украина творит с журналистами
= [У світі нарешті помітили, що Україна творить з журналістами] / В. Левин // Вести
(http://vesti.lv/news/v-mire-nakonec-zametili-chto-ukraina-tvorit-s-zhurnalistami). –
Рига,
2017. – 11.09.

ТУРИЗМ
В Україні розглядається можливість створення туристичної поліції з метою
забезпечення безпеки в популярних місцях для відпочинку та підвищення
привабливості країни в очах туристів. Про це заявив начальник Головного управління
Нацполіціі в Одеській області Дмитро Головін. Він зазначив, що вказаний проект
планується запустити в трьох найбільших туристичних центрах України – Києві,
Одесі та Львові.
В Украине может появиться туристическая полиция = [В Україні може
з’явитися
туристична
поліція]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0906/c31519-9265396.html). – Пекин, 2017. – 05.09.

***
В офіційно оприлюдненому повідомленні говориться, що з метою
попередження завезення і розповсюдження холери в Білорусі Мінспорту рекомендує
утриматися від туристичних поїздок до Миколаїва і просить турфірми повідомляти
туристам про санітарно-епідеміологічну обстановку і можливий ризик зараження.
Бакеренко, Юрий Министерство спорта и туризма советует белорусам
воздержаться от поездок в украинский Николаев из-за холеры = [Міністерство спорту і
туризму радить білорусам утриматися від поїздок в український Миколаїв через холеру] /
Ю. Бакеренко // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/ministerstvo-sporta-iturizma-sovetuet-belorusam-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-ukrainskiy-nikolaev-iz-z.html). –
Минск, 2017. – 06.09.

***
За перше півріччя 2017 року потік іноземних туристів в Україну виріс на 8,7 %.
в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 6 млн 328 тис. чоловік.
Найбільш значне зростання турпотоку був зафіксований в областях ділового та
релігійного туризму.
Въездной туризм в Украину вырос на 8,7 процента за первое полугодие 2017 =
[В’їзний туризм в Україні зріс на 8,7 відсотка за перше півріччя 2017] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0914/c31519-9268767.html). – Пекин, 2017. – 13.09.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
В Україні припинили розробку соціальної мережі Ukrainians, яка повинна була
стати заміною російської „ВКонтакте”. Співзасновниця проекту Олександра
Струмчінска пояснила дану ситуацію тим, що керівництво компанії розробників, які є
співзасновниками Ukrainians, відмовилося не тільки від самостійної розробки, але і
від можливості передачі її будь-який інший стороні, яка б могла допомогти
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Струмчінскій виконати обіцяне. Йдеться про канадський стартап з активами в Україні
StartupSoft.
Владимирова, Ирина Украинская соцсеть закрылась, не открывшись =
[Українська соціальна мережа закрилася, так і не відкрившись] / И. Владимирова //
Вести (http://vesti.lv/news/ukrainskaya-socsety-zakrylasy-ne-otkryvshisy). – Рига, 2017. – 05.09.

КРИМ
На офіційному порталі Президента України Петра Порошенка зареєстрована
петиція з пропозицією прорити канал з Азовського моря в Чорне, перетворивши
таким чином Крим в острів. Справа в бажанні мінімізувати або повністю виключити
матеріальні втрати, якими обернеться або навіть вже обернулося для України
будівництво Кримського мосту.
Бабицкий, Андрей Крым может стать островом : Журналист Андрей Бабицкий
– о том, зачем Петру Порошенко рыть канал и демонстративно рвать все связи с
полуостровом = [Крим може стати островом. Журналіст Андрій Бабицький – про те,
навіщо Петру Порошенко рити канал і демонстративно рвати всі зв’язки з
півостровом]
/
А. Бабицкий
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC/1040044/krym_mozhiet_stat_ostrovom).
– М., 2017. – 01.09.

***
Приналежність Криму Росії – доконаний факт, від якого Москва не
відмовиться. Про це заявив лідер Соціал-демократичної партії Німеччини і кандидат
на пост канцлера Мартін Шульц в інтерв’ю Bild.
Левин, Виктор Кандидат на пост канцлера ФРГ: Крым у России не отобрать =
[Кандидат на пост канцлера ФРН: Крим у Росії не відібрати] / В. Левин // Вести
(http://vesti.lv/news/kandidat-na-post-kanclera-frg-krym-u-rossii-ne-otobraty). – Рига, 2017. –
01.09.

***
Ніхто тут не сумнівається, що так званий Кримський міст – усього лише
павільйонні зйомки в кіностудії „Мосфільм”, пише сайт Версии.com, Україна. Всі
звернули увагу на занадто вже барвисті картинки установки залізничного прольоту на
опори вагою в шість тисяч тонн.
Пушкарев, Тимур Украинские СМИ: Крымский мост – всего лишь голограмма =
[Українські ЗМІ: Кримський міст – усього лише голограма] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/ukrainskie-smi-krymskii-most-vsego-lishy-gologramma). – Рига, 2017. –
01.05.

***
Передача Криму Українській РСР в 1954 році не була політичним рішенням.
Про це заявив син першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Сергій.
Владимирова, Ирина Сын Хрущева рассказал, почему Крым был отдан Украине =
[Син Хрущова розповів, чому Крим був відданий Україні] / И. Владимирова // Вести
(http://vesti.lv/news/syn-hrushteva-rasskazal-pochemu-krym-byl-otdan-ukraine). – Рига, 2017. –
04.09.
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***
Україна оцінює збитки від будівництва Росією моста в Крим в 10 млрд гривень
(324 млн євро). Про це в ефірі українського телеканалу „Прямий” заявив прокурор
Криму (підрозділ Генпрокуратури України, знаходиться в Києві) Гюндуз Мамедов.
Владимирова, Ирина В Киеве оценили ущерб от строительства Керченского
моста = [У Києві оцінили збиток від будівництва Керченського мосту] / И. Владимирова
// Вести (http://vesti.lv/news/v-kieve-ocenili-ushterb-ot-stroitelystva-kerchenskogo-mosta). –
Рига, 2017. – 05.09.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що вважає нереальним
повернення Криму силовим шляхом, але сподівається на створення таких
міжнародних умов, при яких Крим стане „непідйомною вагою” для Росії, передає
ТАСС.
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально =
[Порошенко визнав, що повернення Криму Україні зараз нереально] // Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/mir/poroshenko-priznal-chto-vozvrashchenie-krimaukraine-seichas-nerealno/). – Астана, 2017. – 07.09.

***
Якщо ЄС не вдасться залучити Росію до участі в європейській політиці
безпеки, то „буде тільки гірше”, заявив колишній прем’єр-міністр Бранденбурга
Матіас Платцек в ході виступу в місті Ленін. Щоб не допустити „повороту Росії до
Китаю” і зберегти діалог з Москвою, можна „винести за дужки тему Криму”. Як
зазначає автор матеріалу, не всі слухачі погоджувалися з подібними поглядами.
Тарасов, Анатолий Немецкий политик: пора закрыть тему Крыма = [Німецький
політик: пора закрити тему Криму] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/nemeckiipolitik-pora-zakryty-temu-kryma). – Рига, 2017. – 07.09.

***
Президент Росії Володимир Путін доручив проаналізувати випадки відмови в
наданні російського громадянства особам, які проживають в Республіці Крим і місті
Севастополі. Перелік доручень Путін затвердив за підсумками своєї робочої поїздки в
Севастополь 18-20 серпня 2017 року. У списку, зокрема, значиться надання в 20182020 роках з федерального бюджету фінансової допомоги Севастополю, забезпечення
подальшого розвитку музею-заповідника „Херсонес Таврійський”, обчислення
вислуги років жителям Криму з урахуванням їх служби в українських силових
структурах.
Путин поручил изучить случаи отказа в Крыму в гражданстве России = [Путін
доручив вивчити випадки відмови в Криму в громадянстві Росії] // Казахстанская правда
(http://www.kazpravda.kz/news/mir/putin-poruchil-izuchit-sluchai-otkaza-v-krimu-vgrazhdanstve-rossii/). – Астана, 2017. – 09.09.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель, кажучи про приналежність Криму,
згадала історію об’єднання Німеччини. „Якщо я, наприклад, чую, що потрібно просто
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визнати російську анексію Криму, я міркую так: а щоб сталося, якби тоді до нас в
НДР було б таке ставлення, під девізом „Німеччина поділена, тут нічого не змінити
„”, – зазначила вона.
Левин, Виктор Меркель сравнила Крым с ГДР = [Меркель порівняла Крим з НДР] /
В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/merkely-sravnila-krym-s-gdr). – Рига, 2017. – 11.09.

21

