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ДОНБАС
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США і
Україна висловили неготовність працювати по тексту проекту резолюції про
розміщення охоронної місії ООН на Донбасі.
Тарасов, Анатолий Украина брезгует проектом России по Донбассу = [Україна
гидує проектом Росії по Донбасу] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukrainabrezguet-proektom-rossii-po-donbassu). – Рига, 2017. – 18.09.

***
З початку вересня, завдяки „шкільному” перемир’ю, на Донбасі спостерігається
значне падіння рівня насильства. У своєму звіті СММ ОБСЄ також зазначила, що
деескалація насильства дозволила провести ремонтні роботи на важливих
інфраструктурних об’єктах Донбасу, в тому числі на водонасосних і
теплоелектростанціях. Це сприяло поліпшенню загальної гуманітарної обстановки в
регіоні.
ОБСЕ: Перемирие в Донбассе привело к резкому сокращению уровня насилия =
[ОБСЄ: Перемир’я на Донбасі призвело до різкого скорочення рівня насильства] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0922/c31519-9272512.html). – Пекин,
2017. – 21.09.

***
З початку поточного року через тривалі бойові дії на Донбасі загинули 68
мирних жителів, 319 постраждали. Такі дані оприлюднив перший заступник голови
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.
С начала года в Донбассе погибли 68 мирных жителей, 319 пострадали = [З
початку року на Донбасі загинули 68 мирних жителів, 319 постраждали] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0923/c31519-9272886.html). – Пекин, 2017. –
22.09.

***
На цьому тижні у Верховну Раду повинен надійти законопроект про
реінтеграцію Донбасу, про який українська влада говорить з липня. Представник
Президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що документ буде оприлюднено
до початку жовтня, після консультацій Петра Порошенка з західними партнерами.
Ивженко, Татьяна Донбасс: от деоккупации к реинтеграции : Украина убеждает
Запад в правильности своей позиции по миротворцам для региона = [Донбас: від
деокупацію до реінтеграції. Україна переконує Захід в правильності своєї позиції щодо
миротворців для регіону] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201709-25/5_7080_donbass.html). – М., 2017. – 25.09.

***
Україна має намір почекати з подачею свого проекту резолюції про
миротворців в Радбез ООН. Київ прагне взяти в співавтори країни „великої сімки” і
заручитися підтримкою Китаю. „Це буде загальна, а не тільки наша резолюція”, –
пояснив глава МЗС України Павло Клімкін. Українська влада вважає, що таким
4
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чином вдасться уникнути необхідності погоджувати український проект з уже
поданим російським. Позиції української і російської сторін з приводу організації
миротворчої місії ООН для Донбасу не збігаються в принципових питаннях.
Ивженко, Татьяна Киев хочет столкнуть Пекин и Москву : В Украине
придумали, как обойти российское право вето в Совбезе ООН = [Київ хоче зіштовхнути
Пекін і Москву. В Україні придумали, як обійти російське право вето в Радбезі ООН] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-09-26/1_7082_ukraina.html). –
М., 2017. – 26.09.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
За даними силового відомства, причиною вибухів на складах стала пожежа, яка
почалася в полі недалеко від місця розташування військового складу, а потім
перекинулася на арсенал.
На арсенале в Восточной Украине произошла детонация снарядов = [На арсеналі
в
Східній
Україні
сталася
детонація
снарядів]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0923/c31519-9272885.html). – Пекин, 2017. – 22.09.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
У повідомленнях військових відомств і засобів масової інформації навчання
„Захід-2017” були представлені майже як безпрецедентна загроза, але на тлі всіх заяв
особливо виділялися два. Наполегливі твердження Росії про те, що в навчаннях
візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців, були зі зневагою сприйняті як
обман – насправді число учасників нібито мало „скласти як мінімум 100 тисяч”. У
багатьох повідомленнях також давалися посилання на джерела в політичних колах
або аналітичних центрах країн Балтії, Польщі або України, де переважає думка про
Росію як про потенційного агресора. Ще говорили про мету навчань. Такі великі
маневри, як стверджувалося, могли стати прикриттям для захоплення Москвою
територій на Україні або навіть в країнах Балтії.
Dejevsky, Mary Russia was the target of Nato’s own fake news = [Росія була метою
„фейковий
новин”
НАТО]
/
М. Dejevsky
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/voices/russia-zapad-2017-putin-west-fake-news-us-world-warthree-ukraine-belarus-nato-a7961856.html). – London, 2017. – 23.09.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко попросив керівництво ООН направити в
країну технічну оціночну місію. Передбачається, що незалежні експерти, делеговані
ООН, ознайомляться з ситуацією на Донбасі і представлять свої пропозиції щодо
мандату миротворчої місії ООН. Порошенко в США сформулював українські вимоги,
в яких експерти угледіли суперечності. Обмін думками в Нью-Йорку збігся з
черговою зустріччю контактної групи в Мінську.
Ивженко, Татьяна Порошенко требует разместить миротворцев на границе с
Россией : ДНР и ЛНР в ответ объявят голубые каски оккупантами = [Порошенко
вимагає розмістити миротворців на кордоні з Росією. ДНР і ЛНР у відповідь оголосять
5
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блакитні
каски
окупантами]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
(http://www.ng.ru/cis/2017-09-21/5_7079_donbass.html). – М., 2017. – 21.09.

газета

***
Позафракційний депутат Верховної Ради України Віктор Балога вважає, що
Києву необхідно перестати сподіватися на поставки летальної зброї з США і Канади:
«вони ніколи не почнуться, адже світ „не живе тільки українськими проблемами».
Владимирова, Ирина Депутат Рады: оружия Украина не получит – никто не
хочет злить Россию = [Депутат Ради: зброї Україна не отримає – ніхто не хоче злити
Росію] / И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/deputat-rady-oruzhiya-my-nepoluchim-nikto-ne-hochet-razdrazhaty-rossiyu). – Рига, 2017. – 25.09.

***
Запит про відновлення програми з надання Києву розвідданих з супутника
Radarsat-2 надійшов канадському керівництву, передає телеканал CBC. Звернення
український Президент Петро Порошенко супроводжував наступним аргументом:
„Це допоможе нам ефективно виконувати Мінські угоди”. Український лідер
запевнив, що вже просив про це канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо на
переговорах в Торонто (Канада) 23 вересня. Канадсько-українська співпраця з
розвідданими почалося два з половиною роки тому.
Порошенко попросил у Канады разведданные со спутника = [Порошенко попросив
у
Канади
розвіддані
з
супутника]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/news/595297.html). – М., 2017. – 26.09.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Колишній прем’єр-міністр Великобританії Девід Кемерон заявив, що введення
миротворців ООН на Донбас може мати негативні наслідки для України.
Владимирова, Ирина Кэмерон: миротворцы ООН в Донбассе – это „ловушка для
Украины” = [Кемерон: миротворці ООН на Донбасі – це „пастка для України”] /
И. Владимирова // Вести (http://vesti.lv/news/kemeron-mirotvorcy-oon-v-donbasse-etolovushka-dlya-ukrainy). – Рига, 2017. – 18.09.

***
Порошенко варто накласти вето на новий закон про освіту. Формулювання
закону викликають побоювання, що мови нацменшин будуть витіснені зі шкіл
України, вважає політичний оглядач німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung
Райнхард Фезер.
Владимирова, Ирина СМИ ФРГ: новый закон Украины об образовании – это
ошибка = [ЗМІ ФРН: новий закон України про освіту – це помилка] / И. Владимирова //
Вести (http://vesti.lv/news/smi-frg-novyi-zakon-ukrainy-ob-obrazovanii-eto-oshibka). – Рига,
2017. – 18.09.

***
Рада Європи стурбована становищем представників ЛГБТ-спільноти в Україні.
Як стверджується в повідомленні, поширеному 19 вересня Комітетом по боротьбі з
6
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расизмом і нетерпимістю, гомосексуали піддаються дискримінації „практично у всіх
сферах” життєдіяльності.
Бергер, Герман Совет Европы недоволен положением ЛГБТ-сообщества на
Украине = [Рада Європи незадоволена станом ЛГБТ-спільноти в Україні] / Г. Бергер //
Вести
(http://vesti.lv/news/sovet-evropy-nedovolen-polozheniem-lgbt-soobshtestva-naukraine). – Рига, 2019. – 19.09.

***
Уряд Латвії розгляне питання про те, щоб направити ще одну людину в
спеціальну наглядову місію Організації з безпеки і співробітництва в Європі в
Україну.
Владимирова, Ирина Суточные €125 плюс страховка: на Украину едет
наблюдатель из Латвии = [Добові € 125 плюс страховка: в Україну їде спостерігач з
Латвії] / И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/sutochnye-125-plyusstrahovka-na-ukrainu-edet-nablyudately-iz-latvii). – Рига, 2017. – 23.09.

***
Угорський уряд вирішив блокувати всі рішення ЄС, які будуть спрямовані на
те, щоб Україна вступила ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини П.
Сзіжжарто.
Szoszyn, Rusłan Poroszenki strzał w stopę = [Порошенку прострелили ногу] /
R. Szoszyn
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Swiat/309269904-Poroszenki-strzal-wstope.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 26.09.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
На сьогодні М. Саакашвілі, у якого є прагнення до президентства в Україні,
змінив стратегію і заявив, що він буде нарощувати підтримку по всій країні перед тим
як потрапити до столиці.
Sengupta, Kim Tensions erupt between former allies as Mikheil Saakashvili challenges
Petro Poroshenko for Ukrainian presidency = [Зростає напруженість між колишніми
союзниками: Михайло Саакашвілі кидає виклик Петру Порошенку як претендент на
пост
Президента
України]
/
K. Sengupta
//
The
Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/ukraine-presidency-petro-poroshenko-mikheilsaakashvili-georgia-a7951936.html). – London, 2017. – 17.09.

***
Якщо Київ не оздоровить економіку і не приборкає корупцію, від якої Україна
потерпає від моменту набуття незалежності, то країна „продовжить свій розпад”. Про
це в інтерв’ю The Daily Telegraph розповів екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.
Тарасов, Анатолий Украина остается без света в конце туннеля = [Україна
залишається
без
світла
в
кінці
тунелю]
/
А. Тарасов
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-ostaetsya-bez-sveta-v-konce-tunnelya). – Рига, 2017. –
25.09.

***
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В Україні побилися депутати Київської міської ради. Як розповів активіст
партії „Свобода” Олександр Аронець, приводом для бійки стали вимоги Блоку Петра
Порошенка змінити керівництво ради.
Депутат Киевской рады сломал челюсть коллеге = [Депутат Київської ради
зламав щелепу колезі] // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/news/mir/deputatkievskoi-radi-slomal-chelust-kollege/). – Астана, 2017. – 28.09.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Політичні сили, що знаходяться в опозиції до українського Президента Петра
Порошенко, знову активізували свою діяльність. Лідер „Батьківщини” Юлія
Тимошенко і глава „Самопомочі” Андрій Садовий намагаються використовувати в
своїх інтересах „фактор Саакашвілі”. Через тиск на Порошенко і загострення
політичної ситуації в країні вони домагаються проведення дострокових
парламентських виборів, а по можливості – і дострокових виборів глави держави.
Жильцов, Сергей,доктор политических наук Украину ведут к досрочным выборам
: Оппоненты Порошенко пытаются раскачать политическую ситуацию = [Україну
ведуть до дострокових виборів. Опоненти Порошенко намагаються розгойдати
політичну ситуацію] / С. Жильцов // Независимая газета (http://www.ng.ru/courier/201709-18/11_7075_ukraina.html). – М., 2017. – 18.09.

***
Незважаючи на те, що Україна зуміла пережити „російську окупацію”, її шанси
на виживання – 50%, пише для The Wall Street Journal Джудіт Міллер. Такий прогноз
ґрунтується на тому, що Україна, як і раніше, страждає не тільки від „агресії” свого
східного сусіда, але і від корупції, неефективного держапарату і скорочення
чисельності населення.
Тарасов, Анатолий Украина пережила оккупацию – остается коррупция
Порошенко = [Україна пережила окупацію – залишається корупція Порошенко] /
А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-perezhila-okkupaciyu-ostaetsya-korrupciyaporoshenko). – Рига, 2017. – 20.09.

***
Адміністрація Президента України Петра Порошенка стабілізувала державні
фінанси, але не зменшила вплив клієнтелізму. На даний момент питання полягає в
тому, чи будь-які судові та правові реформи, які здійснює Порошенко, можуть
створити умови для сильного, стійкого економічного зростання. З моменту укладання
кредитної угоди з урядом у 2015 р. МВФ здійснив чотири суттєвих виплати. Але під
час недавнього візиту перший заступник генерального директора МВФ Д. Ліптон
попередив, що існує ризик того, що Україна „повернеться назад”. Є кілька причин,
чому нова фінансова стабільність в Україні ще не призвела до посилення зростання.
The last hurdle for Ukraine’s recovery = [Остання перешкода для відновлення
України] // The Jordan Times (http://www.jordantimes.com/opinion/anders-%C3%A5slund/lasthurdle-ukraine%E2%80%99s-recovery). – Amman, 2017. – 21.09.

***

8

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 29 вересня 2017 р.

В Україні зберігається високий рівень соціальної і політичної напруженості.
Влада називає головним її джерелом „зовнішню агресію”. Рядові громадяни бачать
причини ситуації, що склалася не тільки у війні, але і в економічній політиці, в діях
влади та її оточення.
Ивженко, Татьяна „Украинский Макрон” становится фаворитом выборов : В
стране нет политика, которому доверяло бы большинство = [„Український Макрон”
стає фаворитом виборів. В країні немає політика, якому довіряла б більшість] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-09-26/1_7081_ukraina.html). –
М., 2017. – 26.09.

***
Українська влада регулярно просить у західних країн передати їм летальну
зброю. Причому не пістолети, автомати, а серйозніше – ракети. Зараз, схоже,
позитивне вирішення питання як ніколи близько. І це йде врозріз з позицією
Німеччини і Франції щодо врегулювання українського конфлікту.
Левин, Виктор Пойдет ли НАТО против Германии и Франции ради Украины? =
[Чи піде НАТО проти Німеччини і Франції заради України?] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/poidet-li-nato-protiv-germanii-i-francii-radi-ukrainy). –
Рига,
2017. – 27.09.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
США не будуть вести переговори з сепаратистськими лідерами в Україні. Про
це заявив представник Державного департаменту США по Україні Курт Уолкер.
Американський дипломат, прихильник жорсткої лінії в переговорах з Кремлем,
звинуватив Москву в тому, що міжнародні посередники „застрягли в переговорах з
людьми, які нічого не вирішують”.
EEUU rechaza negociar con líderes separatistas del este de Ucrania = [США
відмовляються вести переговори з сепаратистськими лідерами на сході України] // El
País
(http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/eeuu-rechaza-negociar-con-lideresseparatistas-del-este-ucrania_670365). – Madrid, 2017. – 16.09.

***
Пропозиція Росії про введення миротворців ООН на Донбас може розділити
Україну, але не вирішить конфлікт. Про це спеціальний представник Державного
департаменту США з питань України Курт Волкер розповів в ході 14-ї щорічної
зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.
Envoy welcomes Russian idea for UN troops in eastern Ukraine = [Посланець вітає
російську ідею щодо військ ООН на Сході України] // The Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2017/sep/16/russian-backing-for-un-troops-in-easternukraine-gives-us-more-options-says-envoy). – London, 2017. – 16.09.

***
Держсекретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій
Лавров на зустрічі в Нью-Йорку обговорили взаємодію щодо сирійської кризи і
реалізацію „Мінських угод”.
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Ardehali, Rod Secretary of State Rex Tillerson and his Russian counterpart Sergei Lavrov
discuss Syria and ’bringing peace to the Ukraine’ during meeting in New York ahead of UN
General Assembly = [Державний секретар Рекс Тіллерсон та його російський колега
Сергій Лавров обговорюють Сирію та „встановлення миру в Україні” під час зустрічі в
Нью-Йорку перед Генеральною Асамблеєю ООН] / R. Ardehali // Daily Mail
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-4894714/Rex-Tillerson-Sergei-Lavrov-hold-talks-NewYork.html#ixzz4tZxkSN29). – London, 2017. – 18.09.

***
Росія запропонувала розгортання миротворців ООН на Сході України, де
сепаратисти приймають участь у трирічному військовому конфлікті з українськими
силами. США та Україна офіційно заявили, що не готові розглянути російську
пропозицію. Вашингтон і Київ підтримують у цілому ідею миротворців ООН на
Сході України, однак хочуть, щоб миротворчі сили також патрулювати кордон з
Росією, який Україна втратила у 2014 р.
Ayres, Sabra Putin to skip this year’s meeting, but Russia’s concerns will top the agenda
= [Путін пропустить цьогорічну зустріч, але побоювання Росії стануть головним
питанням порядку денного] / S. Ayres // Los Angeles Times (http://www.latimes.com/world/laun-general-assembly-live-updates-putin-to-skip-this-year-s-meeting-but-1505756354htmlstory.html). – Los Angeles, 2017. – 18.09.

***
Президент України Петро Порошенко звернувся до Ради Безпеки ООН з
проханням якнайшвидше відправити миротворців у свою країну, які, за його словами,
можуть припинити розвиток конфлікту з проросійськими сепаратистами на Донбасі.
Порошенко також заявив, що Росія використовує Крим як тренувальну базу для
„розробки військової операції в Сирії.
Bartkiewicz, Artur Petro Poroszenko chce sił ONZ na Ukrainie = [Петро Порошенко
хоче присутності сил ООН в Україні] / А. Bartkiewicz // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/170929899-Petro-Poroszenko-chce-sil-ONZ-naUkrainie.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 20.09.

***
Після того, як Росія і її втручання в справи України стали темою
президентської кампанії в США, робота Пола Манафорта в Україні стала предметом
пильної уваги – поряд з його діловими відносинами з відомими українськими та
російськими олігархами.
Hamburger, Tom Manafort offered to give Russian billionaire ’private briefings’ on 2016
campaign = [Манафорт пропонував російському мільярдерові „приватні брифінги” про хід
кампанії
2016
року]
/
Т. Hamburger
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/politics/manafort-offered-to-give-russian-billionaire-privatebriefings-on-2016-campaign/2017/09/20/399bba1a-9d48-11e7-8ea1ed975285475e_story.html?utm_term=.e8819959b3de). – Washington, 2017. – 21.09.

***
Петро Порошенко зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і
повідомив, що вони мають спільне бачення „нового рівня” оборонного
співробітництва, але не в тому, чи включає це американське забезпечення оборонної
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зброї в Україну. США наразі переглядають, чи надіслати зброю до України для того,
щоб допомогти їй захистити себе. Порошенко зазначив, що Трамп підтримав
пропозицію України щодо розміщення американських миротворців „в тому числі на
неконтрольованій частині українсько-російського кордону”.
Holland, Steve Ukraine president says Trump shares vision on ’new level’ of defense
cooperation = [Президент України вважає, що Трамп поділяє бачення „нового рівня”
оборонного
співробітництва]
/
S. Holland
//
Daily
Mail
(http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4907580/Ukraine-President-says-Trumpshares-vision-new-level-defence-cooperation.html#ixzz4tZuI3EvU). – London, 2017. – 21.09.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що він „задоволений” військовою
допомогою США під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом
Трампом, який високо оцінив „потенціал” України.
Poroshenko dice a Trump que está „satisfecho” con la ayuda militar de EEUU =
[Порошенко розповів Трампу, що він „задоволений” американською військовою
допомогою] // El Universal (http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/poroshenko-dicetrump-que-esta-satisfecho-con-ayuda-militar-eeuu_671062). – Caracas, 2017. – 21.09.

***
Румунський президент Клаус Йоханніса „послав сигнал” Києву, скасувавши
свій офіційний візит до України в зв’язку з прийняттям Верховною Радою закону про
освіту.
Владимирова, Ирина Президент Румынии отменил визит на Украину из-за
украинизации школ = [Президент Румунії скасував візит до України через українізацію
шкіл] / И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/prezident-rumynii-otmenil-vizitna-ukrainu-iz-za-zakona-ob-obrazovanii). – Рига, 2017. – 22.09.

***
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Молдові Іван Гнатишин
звинуватив президента Ігоря Додона в тому, що „він не поважає суверенітет і
територіальну цілісність України”.
Посол Украины Иван Гнатишин предъявил Игорю Додону серьезные обвинения =
[Посол України Іван Гнатишин пред’явив Ігорю Додону серйозні звинувачення] //
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/posol-ukrainy-ivan-gnatishinpredyavil-igoryu-dodonu-serezny). – Кишинев, 2017. – 28.09.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Серед тих, хто купував європейський паспорт, котрий за гроші пропонує Кіпр,
були й українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. За даними
видання, адвокат Боголюбова підтвердив, що його клієнт володіє паспортом Кіпру з
2010 року. Представник Коломойського теж заявив, що бізнесмен отримав
громадянство Кіпру внаслідок „суттєвих інвестицій в країну”. Ще одним
громадянином України, котрий придбав паспорт Кіпру, став співзасновник та партнер
фінансової групи ICU Костянтин Стеценко. Його представник також підтвердив у
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розмові з журналістами британського видання, що Стеценко отримав кіпрське
громадянство.
Craig Shaw, Craig Cyprus ’selling’ EU citizenship to super rich of Russia and Ukraine =
[Кіпр „продає” громадянство ЄС для надбагатих людей з Росії та України] / С. Craig
Shaw // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2017/sep/17/cyprus-selling-eucitizenship-to-super-rich-of-russia-and-ukraine). – London, 2017. – 17.09.

***
Республіка Молдова, Україна і Грузія попросять разом Європейський
парламент прийняти резолюцію, відповідно до якої країни повинні отримати чітку
політичну підтримку і дорожню карту для приєднання до Європейського Союзу.
Думки і очікування парламентарів Молдови, Грузії та України про майбутнє відносин
з Європейським Союзом містяться в спільній декларації, спрямованої на стратегічне
переосмислення Східного партнерства.
Молдова, Украина и Грузия попросят Европарламент переосмыслить Восточное
партнерство = [Молдова, Україна і Грузія попросять Європарламент переосмислити
Східне партнерство] // Молдавские ведомости http://www.vedomosti.md/news/moldovaukraina-i-gruziya-poprosyat-evroparlament- pereosmysl. – Кишинев, 2017. – 18.09.

***
Європейський підприємець Стефан Фукс заявив, що Європа вже давно
розчарувалася в Україні і не допустить, щоб вона потрапила до складу ЄС. Гучну
заяву віце-президент компанії „Havas Group” зробив на конференції „Ялтинська
європейська стратегія”. Фукс виділив три основні моменти, за якими ЄС не
збирається приймати Україну до свого складу.
Тарасов, Анатолий ЕС не думает принимать Украину = [ЄС не думає приймати
Україну] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/es-ne-dumaet-prinimaty-ukrainu). – Рига,
2019. – 19.09.

***
За статистичними даними, опублікованими Міністерством сім’ї, праці та
соціальної політики Республіки Польща, найбільш численною групою, що підтримує
польські компанії, є громадяни України.
Schampera, Кonrad Zezwolenie na pracę cudzoziemca albo wiza „Vander Elst” = [Дозвіл
на роботу для іноземця або візи „Vander Elst”] / К. Schampera // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Kadry/309219985-Zezwolenie-na-prace-cudzoziemca-albo-wiza-VanderElst.html#ap-6). – Warsaw, 2017. – 21.09.

НАТО
Україна хоче вступити в НАТО, але перепони на її шляху зараз здаються
непереборними, пише Stuttgarter Nachrichten. Про правову державу там зараз не може
бути й мови – це показала 14-я щорічна конференція YES. В ході триденних дискусій
підкреслювалися вимоги, які Київ має виконати для вступу в НАТО. Чи були це
тільки красиві слова або озвучені цілі дійсно сприймаються всерйоз, поки неясно,
зазначає автор статті.
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Тарасов, Анатолий Украина разваливается изнутри = [Україна розвалюється
зсередини] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-razvalivaetsya-iznutri). – Рига,
2017. – 18.09.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Міністерство фінансів РФ повідомило про те, що Україна почала виплачувати
Росії гроші у спорі про погашення євробондів на 3 мільярди доларів. Поки мова йде
тільки про відшкодування частини судових витрат.
Левин, Виктор Украина начала платить России = [Україна почала платити
Росії] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-nachala-platity-rossii). – Рига,
2017. – 21.09.

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
На виставці Baltexpo відбулися переговори між представниками Катару та
Польші. За результатами переговорів між Польшею та Катаром було підписано
меморандум про співробітництво. У перспективі подібна угода може бути укладена з
Україною. Співпраця стосуватиметься портів Гданська та Одеси і використання порту
Гданська для обробки вантажів між Україною і Канадою.
Woźniak, Adam Port Gdańsk chce przyciągnąć więcej statków = [Гданський порт хоче
залучити більше кораблів] / А. Woźniak // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Transportmorski/309169985-Port-Gdansk-chce-przyciagnac-wiecej-statkow.html#ap-1). – Warsaw, 2017. –
16.09.

***
Представники Китаю і України сьогодні в ході 7-го Міжнародного форуму
„Kyiv Media Week” підписали рамковий договір про співпрацю в області
розповсюдження і виробництва кіно і телевізійних передач.
Китай и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области кино и
телевидения = [Китай та Україна підписали угоду про співпрацю в галузі кіно і
телебачення] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0919/c315199270651.html). – Пекин, 2017. – 18.09.

***
Корабель „Kang Shun” прибув у порт Кастельон з України з 53758 т. глини. Це
найбільше навантаження глини, отримане до теперішнього часу.
El puerto de Castellón recibe al buque con mayor carga de arcillas de su historia =
[Порт Кастельона прийняв корабель з найбільшим навантаженням глини в своїй
історії]
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/09/19/59c16761e5fdead8398b4632.html). – Madrid, 2017. – 19.09.

***
Керуючий директор організації „Free Zone Anzali” Реза Масрур провів
переговори з українськими чиновниками під час нещодавнього одноденного візиту до
Києва, який включав зустрічі з заступником Міністра інфраструктури європейської
інтеграції України Віктором Довганом та першим віце-президентом Торгово13
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промислової палати України Михайлом Непраном. У засіданнях також взяли участь
посол Ірану Мохаммад Бешеті Монфаред та ряд іранських трейдерів. Сторони
наголосили на розширенні економічного співробітництва між Іраном та Україною,
використовуючи можливості AFZ, а також презентуючи можливості, потенціал та
інвестиційні можливості на ексклюзивній виставці.
Iran, Ukraine discuss expanding ties based on AFZ capacities = [Іран та Україна
обговорили розширення зв’язків на базі можливостей AFZ] // Iran Daily (http://www.irandaily.com/News/200967.html). – Teheran, 2017. – 20.09.

***
Міністр закордонних справ Бразилії Алоізіо Нуньєс сказав, що після зустрічі зі
своїм українським колегою Павлом Клімкіним обом країнам доведеться зробити
кроки щодо закриття спільної компанії, створеної для проекту запуску супутників.
Проект передбачав використання бази Алькантара в Мараньхао в якості
міжнародного центру запуску супутників. Компанія вже споживає не менше 500 млн
дол. і продовжує генерувати витрати. Міністр також повідомив, що дві країни
відкривають нове партнерство: інсулінову фабрику. У цьому проекті буде
здійснюватися передача технологій від українців, які також будуть діяти в області
виробництва матеріалів для охорони здоров’я.
Batista, Henrique Gomes Ucrânia e Brasil podem encerrar empresa de lançamento de
satélites = [Україна та Бразилія можуть закрити супутникову компанію] / H. G. Batista //
O
Globo
(https://oglobo.globo.com/brasil/ucrania-brasil-podem-encerrar-empresa-delancamento-de-satelites-21855555#ixzz4tPmyWG82). – Rio de Janeiro, 2017. – 21.09.

***
„Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment” – єдиний приватний виробник
аеронавігаційних двигунів у Китаї та українське акціонерне товариство „Мотор Січ”,
один з найбільших у світі виробників авіаційних двигунів будуть спільно виробляти
українські двигуни. Пізніше компанії будуть використовувати парк для спільної
розробки та виробництва нових двигунів, таких як турбонасоси, турбореактивні та
турбонасосні моделі.
Lei, Zhao China’s aircraft engine gets a lift = [Китайський літальний двигун отримує
ліфт]
/
Zh. Lei
//
China
Daily
(http://www.chinadaily.com.cn/regional/chongqing/liangjiang/201709/22/content_32343428.htm). – Beijing, 2017. – 22.09.

***
Невдоволення Києва викликала антидемпінгова політика Євразійського
економічного союзу, зокрема Казахстану, щодо імпорту українських сталевих труб.
На думку України, рішення Казахстану обкладати трубну українську продукцію
високими митами не відповідає угодам 1994 року. Для врегулювання конфлікту Київ
направив скаргу до СОТ і вимогу про консультації з Казахстаном. Відповідь на
вимогу Астана повинна дати протягом 10 днів, після чого будуть призначені дата і
місце проведення консультацій.

14

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 29 вересня 2017 р.

Украина подала жалобу в ВТО на Казахстан = [Україна подала скаргу до СОТ на
Казахстан] // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/ukrainapodal-zhalobu-v-vto-na-kazahstan/). – Астана, 2017. – 25.09.

***
Білоруські нафтовики вперше приступили до буріння свердловин в Україні. Це
партнерський проект РУП „Виробниче об’єднання „Белоруснефть” і найбільшої
української приватної газодобувної компанії „ДТЕК Нафтогаз”.
Шундалов, Вадим „Белоруснефть” впервые начала бурение скважин в Украине =
[„Белоруснефть” вперше почала буріння свердловин в Україні] / В. Шундалов //
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/belorusneft-vpervye-nachala-burenieskvazhin-v-ukraine.html). – Минск, 2017. – 27.09.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Поки самі поляки масово їдуть на заробітки до Західної Європи, їх місця на
батьківщині займають українці. Тільки в 2016 році Варшава видала їм 1 мільйон 267
тисяч віз. 650 тисяч з них – це в’їзні документи з правом роботи на території Польщі.
Тарасов, Анатолий Рабский труд: Европа вводит „налог на украинцев” = [Рабська
праця: Європа вводить „податок на українців”] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/rabskii-trud-evropa-vvodit-nalog-na-ukraincev). – Рига, 2017. – 19.09.

***
Посольство США в Києві розмістило на своєму офіційному сайті інформацію
про те, що росіяни можуть подавати документи на американську візу в Києві. При
цьому вони не повинні бути резидентами України, але повинні фізично знаходитися
на території країни під час подачі заяви та отримання візи.
Владимирова, Ирина Посольство США пригласило россиян за визами... в Киев! =
[Посольство США пригласило россиян за визами... в Киев!] / И. Владимирова // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/amerikanskoe-posolystvo-priglasilo-rossiyan-za-vizami-v-kiev). –
Рига, 2017. – 21.09.

РЕФОРМИ
Автор публікації розмірковує над тим, чи „виживе Україна як вільна,
незалежна, прозахідна нація”.
Miller, Judith,редактор сайту City Journal Ukraine Has Many Problems, and Only
One of Them Is Russia : It has overcome challenges that would have destroyed a less determined
country, but there’s trouble ahead. = [Україна має багато проблем, і лише одна з них –
Росія. Вона подолала проблеми, які зруйнували б менш рішучу країну, але є проблеми на
майбутнє.] / J. Miller // The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/ukraine-hasmany-problems-and-only-one-of-them-is-russia-1505774887). – New York, 2017. – 18.09.

***
Перше після тривалої перерви розміщення Україною єврооблігацій на суму 3
млрд доларів США свідчить про те, що іноземні інвестори позитивно оцінюють
прогрес країни в здійсненні реформ. Про це заявив сьогодні на своїй сторінці в
15
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„Фейсбуці” Президент України Петро Порошенко. За його словами, запозичення
стане надійним фінансовим фундаментом для проведення реформ в Україні в
майбутньому.
Размещение Украиной еврооблигаций на 3 млрд долларов является
свидетельством успешных реформ – П.Порошенко = [Розміщення Україною
єврооблігацій на 3 млрд доларів є свідченням успішних реформ – П.Порошенко] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0920/c31519-9271300.html). – Пекин,
2017. – 19.09.

***
Політичні лідери України закликали уряд активізувати реформи державної
НАК „Нафтогаз України” після того, як незалежна комісія газової компанії
повідомила, що влада блокує зміни. Регіональний директор Європейського банку
реконструкції та розвитку, кредити якого дозволяють „Нафтогазу Ураїни” купувати
газ у Європі взимку, заявив, що банк був розчарований бездіяльністю уряду. У
відповідь прем’єр-міністр країни Володимир Гройсман заявив, що реформи будуть
продовжуватися.
Zinets, Natalia Ukraine’s backers urge government to act on Naftogaz reform =
[Прихильники України закликають уряд діяти в контексті реформ „Нафтогазу”] /
N. Zinets // The Times of India (http://timesofindia.indiatimes.com/business/internationalbusiness/ukraines-backers-urge-government-to-act-on-naftogazreform/articleshow/60770400.cms). – Delhi, 2017. – 20.09.

***
Київ збільшив фінансування української армії і це принесло свої плоди, заявив
в інтерв’ю CNN міністр фінансів України Олександр Данилюк. „У нас сильна армія,
яка зупинила Росію і не дозволяє їй просунутися далі”, – констатував політик. Ми
також концентруємося на проведенні реформ в Україні, щоб економіка країни
зміцніла. Міжнародне співтовариство надає нам велику підтримку, і це великий
успіх”.
Бергер, Герман „Наступлению РФ помешала мощь армии Украины” = [„Наступу
РФ
завадила
міць
армії
України”]
/
Г. Бергер
//
Вести
.
(http://www.telegraf.lv/news/nastupleniyu-rossii-pomeshala-silynaya-armiya-ukrainy-neuzheli) –
Рига, 2017. – 22.09.

***
Проведені в Україні реформи надали сприятливого впливу на підприємницький
клімат. Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр країни Володимир Гройсман.
Виступаючи перед учасниками Київського інвестиційного форуму, глава
українського уряду зазначив, що за останній рік в Україні було скасовано безліч
регуляторних актів, „які заважали бізнесу розвиватися”.
В.Гройсман: В Украине улучшился бизнес-климат = [В.Гройсман: В Україні
покращився
бізнес-клімат]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0927/c31519-9274102.html). – Пекин, 2017. – 26.09.
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Світовий банк та Міжнародний валютний фонд стурбовані внесенням змін до
законодавства про пенсійну реформу в Україні, які необхідні для додаткового
фінансування.
Zinets, Natalia Ukraine pension reform changes worry World Bank, IMF = [Зміни в
пенсійній реформі в Україні хвилюють Світовий банк, Міжнародний валютний фонд] /
N. Zinets // The Times of India (http://timesofindia.indiatimes.com/business/internationalbusiness/ukraine-pension-reform-changes-worry-world-bank-imf/articleshow/60793471.cms). –
Delhi, 2017. – 22.09.

***
Міністерство фінансів України оголосило результати продажу єврооблігацій на
суму 3 млрд дол. Як повідомив заступник міністра Юрій Бук, майже всі єврооблігації
були закуплені західними інвесторами.
Trusewicz, Iwona Udana sprzedaż obligacji Ukrainy = [Успішний продаж українських
облігацій] / І. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Gospodarka/309259939-Udanasprzedaz-obligacji-Ukrainy.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 26.09.

БЮДЖЕТ
Президент України Петро Порошенко підписав указ про оборонний бюджет на
2018 рік. Відповідний документ опублікований на сайті глави держави. Таким чином
вступає в силу рішення Ради нацбезпеки і оборони, яке передбачає витрати на безпеку
і оборону в 2018 році на рівні не менше п’яти відсотків ВВП.
Бергер, Герман Порошенко увеличил военный бюджет Украины на миллиард
долларов = [Порошенко збільшив військовий бюджет України на мільярд доларів] /
Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenko-uvelichil-voennyi-byudzhet-ukrainy-namilliard-dollarov). – Рига, 2017. – 18.09.

ЕКОНОМІКА
Україна спробує стабілізувати високі внутрішні ціни на м’ясо, не вдаючись до
припинення експорту. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.
Prentice, Alessandra Ukraine will not curb meat exports to control soaring prices =
[Україна не обмежуватиме експорт м’яса, щоб контролювати високі ціни] / А. Prentice //
The Times of India (http://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/ukrainewill-not-curb-meat-exports-to-control-soaring-prices-pm/articleshow/60712435.cms). –
Delhi,
2017. – 16.09.

***
Глава найбільшого в Україні виробника приватної енергії та вугілля ДТЕК
заявив, що компанії, можливо, доведеться припинити виробництво на одній із своїх
електростанцій або призупинити імпортні контракти, якщо уряд не підвищить тарифи
з урахуванням імпорту антрациту.
Potter, Mark Ukraine’s DTEK says power output, import contracts at risk if tariff not
raised = [Український ДТЕК вважає, що контракти на імпорт електроенергії під
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ризиком, якщо тариф не підвищиться] / М. Potter // The Times of India
(http://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/ukraines-dtek-says-poweroutput-import-contracts-at-risk-if-tariff-not-raised/articleshow/60734711.cms). – Delhi, 2017. –
18.09.

***
За підсумками I кварталу поточного року частка тіньового сектора економіки
України скоротилася на 6 п.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і
склала 37 % від ВВП країни. Такі дані сьогодні оприлюднило Міністерство
економічного розвитку і торгівлі. Детінізація, як пояснили у відомстві, стала
наслідком триваючого відновлення національної економіки.
В I квартале текущего года в Украине заметно сократилась доля теневой
экономики = [У I кварталі поточного року в Україні помітно скоротилася частка
тіньової економіки] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0922/c315199272513.html). – Пекин, 2017. – 21.09.

***
У січні-серпні 2017 року будівельні підприємства України виконали робіт на
53,5 млрд гривень / 2,04 млрд доларів США /, що на 25,4 % більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
В январе-августе 2017 года объем строительства в Украине вырос более, чем на
четверть = [У січні-серпні 2017 року обсяг будівництва в Україні зріс більш, ніж на
чверть]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0926/c315199273539.html). – Пекин, 2017. – 25.09.

***
Україна в 2017 році побила десятирічний рекорд з експорту часнику. За
поточний сезон вона продала за кордон близько 73 тонн часнику, що на 40%
перевищує аналогічний показник минулого року.
Владимирова, Ирина Латвия стала главным импортером украинского чеснока =
[Латвія стала головним імпортером українського часнику] / И. Владимирова // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/latviya-stala-glavnym-importerom-ukrainskogo-chesnoka-a-svoi-nerastet). – Рига, 2017. – 28.09.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Німецький концерн Siemens припинив поставки обладнання для модернізації
української газотранспортної системи „під тиском” Москви. Про це на 14-му
щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії повідомив глава „Нафтогаз
України” Андрій Коболєв.
Тарасов, Анатолий Siemens отказывается от Украины ради России = [Siemens
відмовляється від України заради Росії] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/siemensotkazyvaetsya-ot-ukrainy-radi-rossii). – Рига, 2017. – 16.09.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Американський Сенат схвалив виділення на військову допомогу Україні 150
мільйонів доларів в 2018 році. Такі дані містяться в проекті акта про національну
оборону, який опублікований на сайті Конгресу США.
Бергер, Герман США вкачают деньги в „военщину” Украины. Но меньше, чем
уверял Порошенко = [США вкачає гроші в „воєнщину” України. Але менше, ніж запевняв
Порошенко] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/ssha-vkachayut-denygi-v-voenshtinukieva-no-menyshe-chem-uveryal-poroshenko). – Рига, 2017. – 19.09.

***
Петро Порошенко повідомив, що Сенат США в проекті держбюджету-2018
передбачив 500 млн дол. на безпеку і оборону України. Прес-секретар президента РФ
Дмитро Пєсков звернув увагу журналістів, що повідомлення про рішення Сенату
США озвучив тільки Порошенко, від американської сторони підтвердження не було.
Ивженко, Татьяна Порошенко хочет и миротворцев, и летальное оружие :
Украинский президент намерен объяснить в ООН, что должен сделать Запад =
[Порошенко хоче і миротворців, і летальну зброю. Український Президент має намір
пояснити в ООН, що повинен зробити Захід] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-09-20/5_7077_ukraina.html). – М., 2017. – 20.09.

***
Київ не буде отримувати від Вашингтона озброєння летального характеру,
заявив Петро Порошенко в інтерв’ю телеканалу Fox Business, коментуючи зустріч за
закритими дверима з президентом США Дональдом Трампом.
Владимирова, Ирина США не дадут Украине летальное оружие = [США не
дадуть
Україні
летальну
зброю]
/
И. Владимирова
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ssha-ne-dast-ukraine-letalynoe-oruzhie). – Рига, 2017. – 21.09.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Українське бюро Інтерполу, за прикладом своїх молдовських колег, незаконно
передає довіреним особам олігарха Володимира Плахотнюка секретні документи з
бази даних Інтерполу. З української сторони прикриття цих операцій здійснює
начальник українського бюро Інтерполу Василь Неволя, а від імені Плахотнюка з
українцями контактують довірені особи „чорного банкіра” Германа Горбунцова.
Плахотнюку „сливают” секретные документы из украинского бюро Интерпола =
[Плахотнюку „зливають” секретні документи з українського бюро Інтерполу] //
Молдавские ведомости . (http://www.vedomosti.md/news/plahotnyuku-slivayut-sekretnyedokumenty-iz-ukrainskogo-byur) – Кишинев, 2017. – 25.09.

***
Україна знаходиться під постійною загрозою – як від небезпеки, що
насувається від подальших вторгнень з боку Росії, так і від нездатності або відмови
проводити важливі реформи, щоб встановити верховенство закону і викорінити
горезвісну корупцію.
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Пфайфл (Mark Pfeifle), Марк,The Hill, США Коррупция на Украине
настораживает инвесторов и ослабляет страну = [Корупція в Україні насторожує
інвесторів і послаблює країну] / М. Пфайфл (Mark Pfeifle) // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/korruptsiya-na-ukraine-nastorazhivaet-investorov-i-oslablyaetstranu.html). – Минск, 2017. – 26.09.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Україна випустила з-під арешту австрійського громадянина П. Сейзенбахера,
підозрюваного в сексуальному насильстві над дітьми. У першому київському
судовому засіданні після його арешту правопорушення, скоєні в Австрії, були
кваліфіковані відповідно до українського кримінального закону як згвалтування та
зловживання неповнолітніми. Ця правова база була переглянута: тепер українська
влада „лише” припускає зловживання неповнолітніми. Ця диференціація має
вирішальне значення і прокуратура України повідомила, що 57-річний австрієць був
звільнений з-під варти.
Seisenbachers Auslieferung wackelt = [„Доставка” Сейзенбахера під питанням] //
Wiener
Zeitung
(http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/918434_SeisenbachersAuslieferung-wackelt.html). – Wien, 2017. – 21.09.

***
Головна військова прокуратура викликає на допит і ознайомлення з
матеріалами кримінальної справи двох заступників міністра оборони РФ Сергія
Шойгу – Миколу Панкова і Дмитра Булгакова. Генпрокуратура України ще в серпні
минулого року порушила кримінальну справу стосовно 18 високопоставлених
російських чиновників за звинуваченням у скоєнні злочинів проти основ національної
безпеки країни.
Владимирова, Ирина Прокуратура Украины вызвала на допрос заместителей
Шойгу = [Прокуратура України викликала на допит заступників Шойгу] /
И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/prokuratura-ukrainy-vyzvala-na-doproszamestitelei-shoigu). – Рига, 2017. – 22.09.

***
Перша частина справи „2 травня”, коли в 2014 році в Одесі в результаті
трагічних подій загинуло 48 осіб, розвалилася в суді – фігуранти кримінального
провадження виправдані, а прокуратура готує апеляцію. Але свою „справедливість”
вже почала встановлювати вулиця – один з підозрюваних був побитий, як тільки суд
дав добро на його звільнення.
Козовая, Лариса Верховенство права без справедливости = [Верховенство права
без
справедливості]
/
Л. Козовая
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/verkhovenstvo-prava-bez-spravedlivosti.html). –
Минск,
2017. –
26.09.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
56 людей постраждали в результаті харчового отруєння у Львові на заході
України. За даними Львівської ОДА, причиною масового отруєння стала копчена
риба, яку всі постраждалі придбали на одному з львівських ринків.
56 человек пострадали от пищевого отравления на западе Украины = [56 людей
постраждали від харчового отруєння на заході України] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0926/c31519-9273495.html). – Пекин, 2017. – 25.09.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
На українському Поліссі процвітає бурштиновий бізнес – його річний оборот
оцінюється в півмільярда доларів, але в бюджет країни ці гроші не потрапляють,
осідаючи в кишенях нелегальних видобувачів і кримінальних структур. Тривогу
б’ють екологи – через некваліфіковану і бездумну діяльність копачів в Рівненській,
Волинській, Житомирській областях знищено близько 4 тисяч гектарів лісу. На їх
відновлення знадобляться десятиліття. Якщо ситуація не зміниться, Поліссю загрожує
екологічна катастрофа.
Лосич, Павел Чем живѐт нелегальный бизнес по добыче янтаря в украинском
Полесье = [Чим живе нелегальний бізнес з видобутку бурштину на українському Поліссі]
/ П. Лосич // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/proklyatie-zheltoylikhoradki.html). – Минск, 2017. – 16.09.

ІСТОРІЯ
Невабаром відбудеться прем’єра шокуючого документального фільму про дії
НКВС „Розстріл поляків”. Автори документальної картини використовували
документи Архіву Служби безпеки України, де зберігаються таємні накази НКВС.
Оригінальні документи вперше представлені в фільмі. Картину було знято також у
місцях, де є захоронення поляків, зокрема в Биківні під Києвом.
Piwowar, Małgorzata Dokument o akcji NKWD – „Rozstrzelać Polaków” Tomasza
Sommera i Mirosława Majerana = [Документ про дії НКВС – „Розстріл поляків” Томаса
Соммера
і
Мирослава
Мажерана]
/
М. Piwowar
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Film/309199914-Dokument-o-akcji-NKWD--Rozstrzelac-Polakow-TomaszaSommera-i-Miroslawa-Majerana.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 19.09.

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Голод, що прийшов в Україну наприкінці 1932 року і тривав весь 1933 рік, став
однією з найбільш смертоносних катастроф в європейській історії. Але на Заході про
Голодомор відомо не дуже багато. А ось в самій Україні його часто називають
Голокостом. Це була гігантська операція зі знищення мільйонів людей. Стояв за нею
не один Йосип Сталін, який правив Радянським Союзом з середини 1920-х до 1953
року. Причини голоду криються в непростих відносинах Росії і України, які до цього
дня створюють міжнародну напруженість і змушують людей страждати.
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Sandbrook, Dominic The forgotten Holocaust = [Забутий Голокост] / D. Sandbrook //
Daily Mail (http://www.dailymail.co.uk/news/article-4897164/The-forgotten-Holocaust-Ukrainefamine-1932-33.html). – London, 2017. – 20.09.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Науково-дослідний інститут Національної академії наук України підписав
контракт із компанією Huasi Biology, що базується в м. Шаньдун в провінції Яньтай,
для спільного будівництва дослідницького центру для дослідження трансформації
стовбурових клітин під час Міжнародної конференції з фармацевтичних інновацій та
розвитку.
Yantai seals deals for 14 pharmaceutical projects = [Яньтай укладає угоди на 14
фармацевтичних
проектів]
//
China
Daily
(http://www.chinadaily.com.cn/m/shandong/yantai/2017-09/18/content_32161213.htm). –
Beijing, 2017. – 18.09.

***
Польські університети зацікавили студентів зі Сходу. Більшість юридичних
факультетів Варшавського університету здійснюють наукове співробітництво або
обмін студентами з університетами Києва, Тернополя, Львова. Варшавським
університетом відкрито Школу польського права при Київському національному
університеті ім. Тараса Шевченко. Ягеллонський університет Кракова відкрив школу
польського та європейського права в Тернополі та Львові. Юридичний факультет
цього університету веде проект польського Центру по просуванню юридичних
досліджень з метою інтернаціоналізації польського законодавства шляхом активізації
співпраці з Україною.
Wójcik, Katarzyna Wydziały prawa otwierają się na Wschód = [Юридичні факультети
відкриті
для
Сходу]
/
К. Wójcik
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Magistrowiestudenci/309219891-Wydzialy-prawa-otwieraja-sie-naWschod.html#ap-2). – Warsaw, 2017. – 21.09.

***
Різкі протести сусідів з Євросоюзу не подіяли на Порошенко – Президент
України все-таки підписав закон „Про освіту”.
Коростиченко, Екатерина Ради ущемления русского языка Порошенко готов
поссориться с соседями = [Заради обмеження російської мови Порошенко готовий
посваритися з сусідами] / Е. Коростиченко, Ю. Зайнашев // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/radi-ushchemleniya-russkogo-yazyka-poroshenko-gotov-possoritsyas-sosedyami.html). – Минск, 2017. – 26.09.

***
В Україні почала роботу експертна рада, що складає списки російських книг,
заборонених до ввезення. У список з 13 книг, які заборонили першими, потрапило два
томи „Історії Російської держави” авторства російського письменника Бориса
Акуніна.
Левин, Виктор Цензура и тирания: почему в Украине запретили Бориса Акунина
= [Цензура і тиранія: чому в Україні заборонили Бориса Акуніна] / В. Левин // Вести
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(http://www.telegraf.lv/news/cenzura-i-tiraniya-pochemu-v-ukraine-zapretili-borisa-akunina). –
Рига, 2017. – 26.09.

***
Найближчим часом Україна має намір провести консультації з міжнародними
партнерами по закону про освіту, підписаним напередодні Президентом країни
Петром Порошенко. Про це сьогодні заявила міністр освіти і науки України Лілія
Гриневич. Зазначений документ викликав стурбованість у деяких державах,
включаючи Угорщину, Польщу, Румунію та Росію.
Украина обсудит с международными партнерами скандальный закон об
образовании = [Україна обговорить з міжнародними партнерами скандальний закон про
освіту]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0927/c315199274124.html). – Пекин, 2017. – 26.09.

РЕЛІГІЯ
Президент України Петро Порошенко зачитав у Верховній Раді послання „Про
внутрішнє і зовнішнє становище України”. Поряд з політичними і економічними
складовими Порошенко виділив релігійну. Помісна Церква в доповіді
обґрунтовувалася як зброя України проти розв’язаної Росією „гібридної війни”.
Артур Приймак, Артур Порошенко запланировал автокефалию на осень : В Киеве
хотят, чтобы в Украине был один народ, один язык и одна Церковь = [Порошенко
запланував автокефалію на осінь. У Києві хочуть, щоб в Україні був один народ, одна
мова
і
одна
Церква]
/
А. Артур
Приймак
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/problems/2017-09-20/12_428_poroshenko.html). – М., 2017. – 20.09.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Побудована в Херсонській області в селищі Чонгар вишка, яка повинна була
транслювати українські радіо- і телепередачі на Крим, замість цього здійснює
мовлення російських радіостанцій на Україну. Про це на нараді в Генічеській райраді
розповів голова районної адміністрації Олександр Воробйов.
Левин, Виктор Украина построила телевышку для трансляций на
Крым. Результат всех удивил = [Україна побудувала телевежу для трансляцій на
Крим. Результат усіх здивував] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainapostroila-televyshku-dlya-translyacii-na-krym-rezulytat-vseh-udivil). – Рига, 2017. – 21.09.

СПОРТ
Колишній форвард „Челсі”, а нині тренер збірної України Андрій Шевченко
поділився думкою про перші матчі Альваро Мората за лондонців. Шевченко зазначає,
що адаптація Мората проходить дуже швидко і безболісно.
Herman, Martyn Morata will fill Costa void for Chelsea, says Shevchenko = [Мората –
правильна заміна Дієго Кості в „Челсі”] / M. Herman // Daily Mail
(http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-4911440/Morata-Costa-void-Chelsea-saysShevchenko.html). – London, 2017. – 22.09.
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ТУРИЗМ
За аналізом продажів, кількість туристів до Шарм-ель-Шейху зросла на 30 %
порівняно з попереднім роком. Починаючи з вересня з України до Шарм-ель-Шейха
приїздило 25 тис. туристів на тиждень. Рік тому це було 18 тисяч.
Szypuła, Grażyna Szarm el-Szejk sprzedaje się coraz lepiej = [Шарм-ель-Шейх
продається
краще
і
краще]
/
G. Szypuła
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Obyczaje/309269974-Szarm-el-Szejk-sprzedaje-sie-coraz-lepiej.html#ap-1). –
Warsaw, 2017. – 26.09.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Загорівся один з найбільший складів боєприпасів Збройних сил України у
Калинівці в 20 кілометрах від Вінниці. Склад в Калинівці має загальну площу понад
1000 гектарів і забитий боєприпасами різних типів. Ліквідацією наслідків
надзвичайної ситуації на військових складах у Калинівці під Вінницею займаються
1255 чоловік та 47 одиниць техніки.
Brand in Munitionslager – аrtilleriegranaten explodiert = [Пожежа на складі
боєприпасів
–
артилерійські
снаряди
вибухнули]
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/panorama/ukraine-brand-in-munitionslager-in-winnyzja-a1170073.html). – Hamburg, 2017. – 27.09.

***
У Києві відбулося засідання Військового кабінету, до складу якого входять
Президент, Прем’єр-міністр і керівництво всього силового блоку держави. Причиною
екстреної наради стали вибухи на одному з найбільших збройових складів. У Києві
визнали, що НП не випадково відбулося в день народження Петра Порошенка і поруч
з Вінницею – майже рідним містом для Президента і малою Батьківщиною Прем’єрміністра.
Ивженко, Татьяна Под Винницей подорван имидж Порошенко : Киев
подозревает в случившемся диверсантов с беспилотником = [Під Вінницею підірваний
імідж Порошенко. Київ підозрює в тому, що трапилося, диверсантів з безпілотником] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-09-27/1_7083_ukraina.html). –
М., 2017. – 27.09.

***
В результаті пожежі на військових складах біля селища Калинівка на
Вінниччині були знищені боєприпаси орієнтовно на 800 млн доларів. Про це заявив
секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони України
Іван Винник.
Владимирова, Ирина На Украине сгорели боеприпасы, сумма ущерба – 800
млн. долларов = [В Україні згоріли боєприпаси, сума збитку – 800 млн. доларів] /
И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-sgoreli-boepripasy-summaushterba-800-mln-dollarov). – Рига, 2017. – 28.09.
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ІНФОРМАЦІЯ
Два телузьких студенти загинули на пляжі в Україні. Один з студентів був
визначений як Маргутті Ашок Кумар з Кадапи, а інший – Сівакант Редді з
Хайдарабаду. Вони навчалися в Запорізькому державному медичному університеті.
Alur, Srikanth Two Telugu students die in Ukraine = [В Україні загинули два
студенти
з
Телуги]
/
S. Alur
//
The
Times
of
India
(http://timesofindia.indiatimes.com/nri/other-news/two-telugu-students-die-inukraine/articleshow/60770019.cms). – Delhi, 2017. – 20.09.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Самопроголошені республіки ДНР і ЛНР можуть з 2019 року залишитися без
фінансового підживлення з російського бюджету, пише РБК. Уряд РФ має намір
відмовитися від „гуманітарної підтримки окремих територій” на користь
фінансування проектів в Криму і Калінінграді.
Левин, Виктор Донбасс может остаться без помощи России = [Донбас може
залишитися без допомоги Росії] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/donbass-mozhetostatysya-bez-pomoshti-rossii). – Рига, 2017. – 18.09.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Член руху „Вставай, Франція” проголосив себе „офіційним представником”
невизнаної ДНР. Франція стала п’ятою європейською країною (після Чехії, Фінляндії,
Італії та Греції), де було відкрито „представництво” „Донецької народної республіки”.
Vitkine, Benoît La „ République de Donetsk ”, non reconnue, ouvre une „ représentation
„ à En savoir plus sur Marseille = [У ДНР з’явилося своє „представництво” в Марселі] /
В. Vitkine // Le Parisien (http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/09/25/la-republique-dedonetsk-non-reconnue-ouvre-une-representation-a-marseille_5191294_3214.html). –
Paris,
2017. – 26.09.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Олексій Подбєрьозкін, російський політичний діяч, відповідаючи на запитання
кореспондента „Rzeczpospolita”, наголосив, що країни Європи повинні забути Крим.
На його думку, „немає шансів повернути назад цю ситуацію”. Політик вважає, що
економічні санкції щодо Росії залежать від реалізації Мінських угод, проте минуло
більше трьох років, і ніяких рішень не було прийнято, зокрема, через те, що Україна
не йде назустріч у вирішенні проблем на Сході України.
Szoszyn, Rusłan Aleksiej Podbieriozkin: Klimat w Europie zależy od Moskwy i Berlina =
[Олексій Подбєрьозкін: „Клімат в Європі залежить від Москви та Берліна] / R. Szoszyn //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Wywiady-i-rozmowy/309219869-Aleksiej-Podbieriozkin-Klimatw-Europie-zalezy-od-Moskwy-i-Berlina.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 21.09.
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КРИМ
Президент України Петро Порошенко повідомив про намір створити „групу
друзів деокупації Криму” для повернення півострова до складу України. Про це він
заявив на форумі „Ялтинська європейська стратегія” в Києві. Відповідну пропозицію
український лідер має намір озвучити на Генасамблеї ООН. За його словами, це
допоможе скоординувати спільні дії України з „партнерами в усьому світі”, щоб
повернути півострів до складу країни.
Владимирова, Ирина Порошенко нацелился вернуть Крым в 2018 году =
[Порошенко націлився повернути Крим в 2018 році] / И. Владимирова // Вести
(http://vesti.lv/news/u-poroshenko-esty-plan-vozvrashteniya-kryma-v-2018-godu). – Рига, 2017. –
16.09.

***
„Нафтогаз” подав до суду Гааги позовну заяву до Росії з вимогою
відшкодувати п’ять мільярдів доларів через втрату активів в Криму, йдеться в
повідомленні компанії. Заява надійшла до суду, сформованого при постійній палаті
Третейського суду в Гаазі. Крім Нафтогазу ініціаторами розгляду стали шість „дочок”
компанії – „Чорноморнафтогаз”, „Укртрансгаз”, „Лікво”, „Укргазвидобування”,
„Укртранснафта” і „Газ України”. Свої збитки українська компанія оцінила в суму
„близько п’яти мільярдів доларів”.
Тарасов, Анатолий Украина требует от России пять миллиардов долларов за
Крым = [Україна вимагає від Росії п’ять мільярдів доларів за Крим] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/ukraina-trebuet-ot-rossii-pyaty-milliardov-dollarov-za-krym). – Рига, 2017. –
20.09.

***
У російський прокат виходить фільм Олексія Піманова „Крим”, заснований на
подіях березня 2014 року. Прем’єра картини, знятої за підтримки Міністерства
оборони Росії, відбудеться 27 вересня в Кремлі. За сюжетом головні герої –
севастополець Саша і київська журналістка Олена – в самий розпал „кримської
весни”, незважаючи на розділяючі їх особисті та історичні обставини, намагаються
зберегти свою любов.
Тарасов, Анатолий Режиссер „Крыма”: любить или ненавидеть = [Режисер
„Криму”:
любити
чи
ненавидіти]
/
А. Тарасов
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/rezhisser-kryma-lyubity-ili-nenavidety). – Рига, 2017. – 25.09.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Миротворча місія здатна змусити воюючі сторони віддалитися одна від одної і
підвищити ефективність моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в
Європі. Хоча миротворцям не вдасться покласти край цьому конфлікту, вони здатні
змусити сторони дотримуватися умов перемир’я і таким чином істотно поліпшити
якість життя сотень тисяч людей, що проживають уздовж лінії фронту. Люди, які
продовжують залишатися на лінії фронту, відчувають неймовірний стрес, і такі
організації, як „Лікарі без кордонів”, навіть створили пересувні клініки для надання
психологічної допомоги місцевим жителям. У переважної більшості цих людей немає
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коштів, щоб виїхати з зони конфлікту, а неможливість покласти край цьому
конфлікту і близькість втрат змушує їх жити, переживаючи постійний страх.
Bateson, Ian Ukraine desperately needs peace. Can peacekeepers help? = [Україні дуже
потрібен мир – чи можуть миротворці допомогти? ] / І. Bateson // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/09/19/ukraine-desperatelyneeds-peace-can-peacekeepers-help/?utm_term=.033ead01bae0). – Washington, 2017. – 20.09.

27

