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ДОНБАС
За останню добу українська армія зазнала в Донбасі найбільші втрати в живій
силі з моменту оголошення „шкільного” перемир’я. Про це свідчать дані,
оприлюднені сьогодні прес-службою міністерства оборони України. Жертвами
бойових дій стали двоє українських військовослужбовців, ще четверо отримали
поранення різного ступеня тяжкості.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1019/c31519-9281954.html

Украинская армия понесла в Донбассе наибольшие потери с момента
установления „школьного” перемирия – Минобороны = [Українська армія зазнала в
Донбасі найбільших втрат з моменту встановлення „шкільного” перемир’я –
Міноборони] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 18.10.

***
Росія запропонувала відправити миротворців ООН в Донбас, але її проект
резолюції виявився „типовим путінським блефом”, пише в своїй статті для The Globe
and Mail екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Проте, за його словами, ця
пропозиція Москви дає Заходу можливість настояти на власному варіанті рішення
конфлікту на Україні. Однак це зовсім не означає, що Заходу слід відкинути проект.
Навпаки, він повинен „викрити цей блеф і перетворити останню пастку Москви в
можливість добитися миру за допомогою комбінації пряників і батогів”, підкреслює
екс-глава Північноатлантичного альянсу. Як „батіг” може виступити надання зброї
Києву. У бесідах з Расмуссеном українські військові нарікали, що їм не вистачає
приладів нічного бачення, апаратури для створення перешкод і радарів для
визначення вогневих точок противника.
http://vesti.lv/news/ssha-hotyat-obhitrity-putina-i-unichtozhity-donbass

Тарасов, Анатолий США хотят обхитрить Путина и уничтожить Донбасс =
[США хочуть обдурити Путіна і знищити Донбас] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. –
17.10.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Господарський суд Києва змінив спосіб виконання судового рішення про
стягнення з „Газпрому” штрафу в 6,5 млрд. доларів США (близько 171 млрд грн),
пише РБК. Про те, що київський суд задовольнив відповідне клопотання
Антимонопольного комітету України та виконавчої служби Мін’юсту, повідомив
глава українського Мін’юсту Павло Петренко. „Простіше кажучи, якщо до сих пір
можна було стягнути тільки кошти „Газпрому”, що знаходяться в банках, то тепер
стягнення поширюється на все майно боржника”. Можна припустити, що в першу
чергу увагу українських мисливців за активами „Газпрому” буде звернено на
територію дружніх держав, які з політичних мотивів могли б піти назустріч
економічним прагненням Києва. Серед них Латвія, в якій „Газпрому” належить 34
відсотки акцій АТ „Latvijas Gāze” („Латвійський газ”).
http://ru.bb.vesti.lv/finansi/item/9165928-ukraina-poluchila-pravo-arestovat-34-protsenta-aktsij-latvijas-gze?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites
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Украина получила право арестовать 34 процента акций „Latvijas Gāze” = [Україна
отримала право заарештувати 34 відсотки акцій „Latvijas Gāze”] // Вести. – Рига,
2017. – 23.10.

***
Знавці російської економіки вважають, що адміністрація Росії готова зберегти
санкції для деяких західних товарів протягом ще декількох років. Введені Заходом
санкції навряд чи будуть зняті найближчим часом. Вирішення цієї проблеми могло б
полягати у відмові Росії від Криму і територій, захоплених на Східній Україні.
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005401846.html

Pakotteiden ja vastapakotteiden aika Venäjällä jatkunee pitkään = [Час санкцій в Росії
триватиме ще довго] // Helsingin Sanomat. – Helsinki, 2017. – 16.10.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
У 2014 році Росія відійняла Україну від Кримського полуострова і приєднала
його до своєї території. За цим послідувала війна в Східній Україні, економічні
санкції західних країн, російські контрсанкції. Це неоспоримі історичні факти.
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201710152200458680_ul.shtml

Egutkina, Anna Näin Putinin politiikka vaikuttaa tavallisten venäläisten elämään:
„Ruuveja kiristetään, kriittisiä ääniä hiljennetään ja ihmisiä pelotellaan” = [Так політика
Путина впливає на життя простих росіян: „закручують гайки, заглушають критику,
залякують людей” ] / А. Egutkina // Iltalehti.fi. – Helsinki, 2017. – 18.10.

***
Запропонувавши направити миротворчу місію ООН на Донбас, Кремль
намагається перетворити українську ідею в свою власну і обернути її проти Києва за
допомогою блискавичних змін в процесі мирного врегулювання і в повноваженнях
такої місії. Це особливо важливо у зв’язку з тим, що в березні 2018 року в Росії
відбудуться президентські вибори. Російска пропозиція не знайшла особливого
відгуку в міжнародному співтоваристві. Цілком природно, що Київ відмовився від
численних попередніх умов, які супроводжують створення миротворчих сил, перш за
все, він відмовився від фактичного визнання сепаратистських утворень, а також
відкинув схему розміщення миротворців.
http://www.newsweek.com/putins-plan-un-force-ukraine-devious-ruse-687077

Mathieu, Boulègue Putin’s plan for a un force for ukraine is a devious ruse =
[Путінський план розгортання спостерігачів ООН в Україні – це підступний прийом] /
М. Mathieu // Newsweek. – New York, 2017. – 18.10.

***
Росія зобов’язана своїми перемогами в Сирії не тільки зброї, але і найманцям,
яких посилають до Сирії, заперечуючи обізнаність влади про їхню присутність в цій
країні, як і на сході України. Брат одного із найманців, який загинув, у інтерв’ю
виданню сказав, що уряд Росії „заманює їх грошима і відправляє на забій, а потім
заперечує. За його словами, його брат воював на сході України в 2014 році в рядах
„Слов’янського корпусу”, спадкоємцем якого стала приватна військова компанія
„Вагнер”, і тоді загинули тисячі молодих росіян.
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http://www.almodon.com/arabworld/2017/10/11/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9

Miqdad, Bisam  إنتصار السالح والمرتزقة:[ = روسياРосія: перемоги зброї і найманців] /
B. Miqdad // Al Modon. – Beirut, 2017. – 17.10.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Чотири українських солдата були вбиті в бою з проросійськими сепаратистами
в Донецьку у східній частині країни. Це найбільші втрати в один день з початку
вересня. Військове командування України повідомило, що солдатів було вбито на
передовій на схід від Маріуполя на Азовському морі та в районі Донецька. Двоє
загинули внаслідок ворожого обстрілу, двоє інших підірвалися на міні. Три
поранених за тих самих обставин. У вересні в Донбасі набрало чинності „шкільне”
перемир’я, яке було оголошене, щоб дозволити дітям спокійно розпочати навчальний
рік. Угода була порушена, але число жертв знизилося.
http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/171029450-Donbas-Czterech-ukrainskich-zolnierzy-zginelo-wwalkach.html

Bartkiewicz, Artur Donbas: Czterech ukraińskich żołnierzy zginęło w walkach = [Донбас:
чотири українських солдата загинули в бою] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw,
2017. – 24.10.

***
Порошенко пообіцяв, що „американська зброя допоможе звільнити Донбас і
повернути українські території”. Схоже, російськомовних українців Вашингтон
просто не бере до уваги. Замість того щоб виконувати умови Мінського угоди,
Порошенко б’є на сполох у зв’язку з ілюзорним вторгненням Росії, поки Москва і
Берлін закликають до мирного врегулювання.
https://consortiumnews.com/2017/10/14/fueling-more-bloodshed-in-ukraine/

Carden, James W. Fueling More Bloodshed in Ukraine = [Хто розпалює
кровопролиття на Україні.] / J. Carden // Сonsortiumnews.com. – New York, 2017. – 14.10.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Від імені Групи дружби Вірменія-Україна і наших колег засуджуємо
здійснений в Києві замах на керівника групи дружби Вірменія-Україна у Верховній
Раді, народного депутата Ігоря Мосійчука. Про це в Національних Зборах Вірменії
повідомив керівник Групи дружби Вірменія-Україна, депутат від фракції
Республіканської партії Вірменії Карен Бекарян. Висловивши співчуття сім’ям
загиблих в результаті вибуху в Києві, Бекарян вказав: „Одночасно дружньому
народові України бажаємо миру і спокою”.
https://www.panorama.am/ru/news/2017/10/26/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B
B%D1%8C-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-
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%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA/1855803

Карен Бекарян: Осуждаем покушение на руководителя Группы дружбы АрменияУкраина Игоря Мосийчука = [Карен Бекарян: Засуджуємо замах на керівника Групи
дружби Вірменія-Україна Ігоря Мосійчука] // Голос Армении. – Ереван, 2017. – 26.10.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Влада України повинна покласти край безкарності за злочини, вчинені проти
журналістів. Про це йдеться в заяві представника Організації з безпеки і співпраці в
Європі з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра. Представник ОБСЄ з питань свободи
ЗМІ також наголосив на необхідності поважати роботу іноземних репортерів.
https://rg.ru/2017/10/21/obse-prizvala-ukrainu-prekratit-pritesneniia-zhurnalistov.html

ОБСЕ призвала Украину прекратить притеснения журналистов = [ОБСЄ
закликала Україну припинити утиски журналістів] // Российская газета. – М., 2017. –
21.10.

***
В Києві під барабанний бій пройшла чергова смолоскипна хода неофашистів,
ваше відношення до цього? Головний редактор: – Нехай вони там, в Києві, роблять
що хочуть. Якщо тамтешня поліція і влада дозволяють подібну „факельну ходу” –
значить, вважають її доречною і корисною. Ну що ж... Взагалі, в Україні відбуваються
дивовижні речі. Вчора відомий Ярош (вчора я прочитав про це!) Дав хвацьке
інтерв’ю, де запропонував „перенести бойові дії на територію ворога”. З тексту
випливає, що ворог – це Росія. Ну що сказати. Якщо цей великий полководець
насправді хоче почати проти Росії класичні військові дії, то він може просто
спізнитися до їх початку, оскільки через годину виявиться в підвалі ростовського
СІЗО ФСБ. І чому його не зупинять парламентарії і начальники із міноборони? Тому
що знову культивується „вільний козацький дух” разом з витівками Саакашвілі, який
разом з Юлією Тимошенко демонстративно загрожує Петру Олексійовичу
організацією нового Майдану.
https://www.sb.by/articles/priemnaya-glavnogo-redaktora-chast-4.html

Приемная главного редактора. Продолжение следует = [Приймальня головного
редактора. Далі буде] // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 17.10.

***
Країни Балтії опинилися на передовій протистояння між Росією та Заходом
після анексії Криму. Альянс НАТО – нехай і символічно – збільшив присутність на
східних рубежах Європи. Президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю Бі-бі-сі
розповіла, що сподівається на поліпшення відносин Заходу з Росією, але вважає, що
перший крок назустріч повинен зробити Кремль.
https://rus.postimees.ee/4278915/prezident-estonii-shagi-k-primireniyu-dolzhna-delat-rossiya

Президент Эстонии: шаги к примирению должна делать Россия = [Президент
Естонії: кроки до примирення повинна робити Росія] // День за днем. – Таллинн, 2017. –
16.10.
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***
Президент України Петро Порошенко прекрасно володіє мистецтвом виступів
на міжнародній арені. У четвер український лідер звернувся з посланням до
Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Deutsche Welle. Правда, як тільки
Порошенко покинув Страсбург, „переважна більшість депутатів (Ради Європи. –
ІноТВ) відважив Україні дзвінкий ляпас” – за новий закон про освіту, який
„забороняє викладання в середніх школах мовами національних меншин”, пише
кореспондент Deutsche Welle Крістіан Тріпп на сайті німецького телеканалу. Новий
закон про освіту в Україні порушує „належний баланс” між українською мовою та
мовами національних меншин. До такого висновку дійшла більшість депутатів Ради
Європи, повідомляє Deutsche Welle. Київ проводить „дурну політику, без особливої
потреби роблячи з усіх сусідів ворогів”.
http://vesti.lv/news/poroshenko-poluchil-metkii-udar-ot-es

Тарасов, Анатолий Порошенко получил меткий удар от ЕС = [Порошенко
отримав влучний удар від ЄС] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 16.10.

ТОЧКА ЗОРУ
У статті автор проводить історичні паралелі між вождем пролетаріату
Володимиром Леніним та Володимиром Путіним і говорить про те, що політика
Леніна стосовно України відрізнялася від пропонованої нині російської політики
підпорядкування України.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/19/russian-revolution-centenary-ukrainians-notcelebrating-conflict

Plokhy, Serhii What should Putin do about the war in Ukraine? Learn from Lenin = [Що
має робити Путін стосовно війни в Україні? Уроки Леніна] / S. Plokhy // The Guardian. –
London, 2017. – 19.10.

***
У статті колишній генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен висловлює свій погляд
на конфлікт на Донбасі. Зокрема, він зауважує на тому, що США, Європа та Канада
мають усі можливості сприяти політичному вирішенню конфлікту через розгортання
миротворчої місії, надання українській армії оборонної зброї. Проблему у цьому
процесі Расмуссен бачит лише у ступені наполегливості цих країн у вирішенні даних
питань.
https://beta.theglobeandmail.com/opinion/peace-in-ukraine-requires-a-carrot-and-stickapproach/article36594970/?ref=
http://www.theglobeandmail.com&

Rasmussen, Anders Fogh Peace in Ukraine requires a ’carrot and stick’ approach =
[Досягнення миру в Україні вимагає підходу „кнута і пряника”] / A. F. Rasmussen // The
Globe and Mail. – Toronto, 2017. – 16.10.

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Серед подарунків, які отримала прем’єр-міністр Великобританії в період
виборів, одяг від Стелли Маккартні, дизайнерське взуття та намисто від Президента
України. Згідно з останніми даними про прозорість даних – показавши всі подарунки,
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пані Мей вирішила придбати пару черевиків пані Шарлотти Олімпії загальною сумою
495 фунтів стерлінгів, шовковий шарф – ціною 145 фунтів стерлінгів, подарований їй
Королевою Йордану, намисто від Президента України ціною 160 фунтів стерлінгів.
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-gifts-presents-general-election-prime-ministerstella-mccartney-clothes-designer-shoes-a7998921.html

Cowburn, Ashley Stella McCartney clothes, designer shoes and a silk scarf: The haul of
gifts received by Theresa May = [Одяг Стелли Маккартні, дизайнерське взуття і шовковий
шарф: вибір подарунків, отриманих Терезою Мей] / А. Cowburn // The Independent. –
London, 2017. – 13.10.

ВЕРХОВНА РАДА
Український президент Петро Порошенко не став проводити зустріч з
депутатами Верховної ради, що представляють протестну акцію „Велика політична
реформа”, повідомляє „Українська правда”. Як пояснюється в статті, з п’яти
парламентаріїв, які прийшли в адміністрацію глави держави, двох не було в списку
держохорони.
http://vesti.lv/news/poroshenko-otkazyvaetsya-govority-s-nedovolynymi

Тарасов, Анатолий Порошенко отказывается говорить с недовольными =
[Порошенко відмовляється говорити з незадоволеними] / А. Тарасов // Вести. – Рига,
2017. – 19.10.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Екс-прем’єр України Юлія Тимошенко заявила про намір балотуватися в
президенти. Нинішнього главу держави Петра Порошенко вона звинуватила в
причетності до корупції. За її словами, глава держави „відмиває величезні гроші з
бюджету на фіктивні контракти для забезпечення армії”.
https://rus.postimees.ee/4276279/timoshenko-namerena-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy

Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины = [Тимошенко має
намір балотуватися в президенти України] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 14.10.

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Конфлікт на Донбасі часто використовується владою для виправдання
неефективної політики або її відсутності. Тим часом ніколи в історії нашої держави
не було такої корупції, як сьогодні, – розповів в інтерв’ю Руслану Шошину колишній
Президент України Віктор Ющенко. Одна з найважливіших проблем України полягає
в тому, що неурядові організації не мають можливості контролювати діяльність
влади. Багато постулатів не виконано. Це стосується не тільки поточного керівництва,
але і всіх попередніх. Я радий, що кияни виходять на вулиці та просять владу
виконати обіцянки. Я не бачу в цьому трагедії, або початку Майдану. Суспільство має
діяти.
http://www.rp.pl/Rozmowy-czwartkowe/310259909-Juszczenko-Ukraina-prowadzi-wojne-na-dwafronty.html

Szoszyn, Rusłan Juszczenko: Ukraina prowadzi wojnę na dwa fronty : Wojna trwa trzy
lata, a my nie dostaliśmy od Zachodu żadnego istotnego wsparcia finansowego i humanitarnego
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= [Ющенко: Україна веде війну на двох фронтах. Війна триває три роки, а ми не
отримали від Заходу жодної суттєвої фінансової або гуманітарної підтримки. ] /
R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 25.10.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Державна міграційна служба не задовольнила прохання екс-президента Грузії і
колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі про отримання
політичного притулку в Україні. Про це сьогодні в Києві заявив генеральний
прокурор України Юрій Луценко. Ю. Луценко не пояснив причину відмови, однак
зазначив, що М. Саакашвілі не став оскаржувати рішення ГМС в суді і тим самим
відкрив перед Україною можливість для екстрадиції політика на батьківщину.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1025/c31519-9284490.html

Украина отказала М. Саакашвили в политическом убежище = [Україна відмовила
М. Саакашвілі в політичному притулку] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 25.10.

***
У вівторок в Києві відбулася подія, яку можна назвати кульмінацією
політичного року на Україні: людина без громадянства Михайло Саакашвілі вивів під
стіни Верховної ради своїх прихильників і поставив колишньому куму і благодійнику
Петру Порошенко ультиматум: або виконання „народних” вимог, або імпічмент. І
хоча президент України зробив все, щоб зірвати анонсований за місяць захід, він
відбувся. Його головним результатом можна вважати розкол української еліти і поява
непримиренної опозиції.
https://rg.ru/2017/10/17/massovyj-miting-protivnikov-prezidenta-proshel-v-kieve.html

Дульман, Павел Майдан испугался майдана-2 : В Киеве прошел массовый
антипрезидентский мітинг = [Майдан злякався майдану-2. У Києві пройшов масовий
антипрезидентський мітинг] / П. Дульман // Российская газета. – М., 2017. – 17.10.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
В
Україну
збирається
позапланово
приїхати
спецпредставник
Держдепартаменту США Курт Волкер. Джерело видання „Ліга” в українському МЗС
повідомив, що візит пов’язаний з внутрішньою ситуацією: „Американці хочуть ще раз
оцінити, що відбувається в Україні”. Акція в центрі Києва, що почалася 17 жовтня,
триває і викликає багато запитань.
http://www.ng.ru/cis/2017-10-23/1_7100_poroshenko.html

Ивженко, Татьяна Петру Порошенко выдвинули ультиматум : Соратники
Саакашвили дистанцировались от происходящего в центре Киева = [Петру Порошенко
висунули ультиматум. Прибічники Саакашвілі дистанціювалися від того, що
відбувається в центрі Києва] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 23.10.

***
Близько 500 осіб, що беруть участь в акції протесту біля Верховної Ради в
Києві, оголосили про нові вимоги президенту України Петру Порошенко. Порошенко
повинен протягом п’яти робочих днів внести на розгляд парламенту закон про
імпічмент. Мітингувальники пообіцяли не звільняти вулицю і не припиняти акцію,
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якщо це не буде зроблено. Як передає РІА Новости, один з учасників акції зазначив,
що внесення закону не стосується конкретно особистості Порошенко.
http://www.telegraf.lv/news/protestuyushtie-v-kieve-grozyat-otstranity-poroshenko-ot-vlasti

Бергер, Герман Протестующие в Киеве грозят отстранить Порошенко от
власти = [Протестуючі в Києві загрожують усунути Порошенко від влади] / Г. Бергер //
Вести. – Рига, 2017. – 21.10.

***
Порошенко вважає, що організаторам протестів були необхідні не зміни, „їм
потрібна була кров”. Він підкреслив, що учасники мітингів висунули формальні
вимоги, які збігаються з ініціативами глави України і в частині антикорупційного
судочинства, і в частині депутатської недоторканності. За словами президента
України, коли парламентарії повідомили про відправлення до Конституційного суду
законопроекту про скасування депутатської недоторканності, політичні сили
оголосили про завершення своєї частини.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/10/20/738798-poroshenko-mitingov-kieve

Шебалина, Яна Порошенко обвинил организаторов митинга в Киеве в жажде
крови : Их требования – лишь прикрытие и дымовая завеса, заявил президент Украины
= [Порошенко звинуватив організаторів мітингу в Києві в жадобі крові. Їх вимоги – лише
прикриття і димова завіса, заявив президент України] / Я. Шебалина // Ведомости. – М.,
2017. – 20.10.

***
У разі, якщо Верховна рада України сьогодні не проголосує законопроекти про
реалізацію вимог учасників „Міхомайдана”, представники екстремістських
організацій мають намір радикально вплинути на ситуацію. Про це повідомляє
українське інтернет-видання „Країна ЮА”. Кореспондент агентства повідомив, що
серед учасників акції протесту знаходиться багато представників забороненого в Росії
„Правого сектора”, які отримали вказівку зняти шеврони і „не світитися”.
http://www.telegraf.lv/news/boeviki-pravogo-sektora-gotovyatsya-k-shturmu-rady

Пушкарев, Тимур Боевики „Правого сектора” готовятся к штурму Рады =
[Бойовики „Правого сектора” готуються до штурму Ради] / Т. Пушкарев // Вести. –
Рига, 2017. – 19.10.

***
Поліція Києва попросила мітингувальників повернути відібрані у
співробітників органів внутрішніх справ щити. „17 жовтня учасники мітингу
відібрали у правоохоронців щити і захисну амуніцію. Протягом дня з представниками
наметового містечка проводилися переговори про повернення майна, однак активісти
відмовляли”, – йдеться в прес-релізі прес-служби управління поліції в українській
столиці.
http://vesti.lv/news/v-kieve-u-nedovolynogo-naroda-otbirali-shtity-i-amuniciyu

Бергер, Герман В Киеве у недовольного народа отбирали щиты и амуницию = [В
Києві у незадоволеного народу відбирали щити і амуніцію] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2017. – 18.10.

***
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Черговий „Майдан” в Києві анонсував колишній президент Грузії Михайло
Саакашвілі, пообіцяв небесну кару чинній влади за всі завдані йому незручності і
гоніння. Нинішній президент України знає: сподіватися на те, що народне обурення
саме розсмокчеться можна лише в тому випадку, якщо їм керуєш ти сам. Для чого в
урядовий квартал Києва було стягнуто досить потужні сили правоохоронців. Ще одна
відмінність режиму Порошенко від попередника полягає в тому, що нинішній глава
української держави знає: карт-бланш з боку західних покровителів на застосування
сили і репресивного апарату у нього є, так що ніякого зволікання і сюсюкання в цей
раз київська влада не допустить – не даремно ж в 2014 році Порошенко особисто
лазив по Майдану, фотографуючись на тлі тодішніх опозиціонерів, заодно отримуючи
досвід вуличної боротьби.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%
D0%BD/1052916/chiornaia_mietka_vlastiam_ukrainy

Замдыханов, Рамиль Чѐрная метка властям Украины : Бывшему министру
обороны Украины Валерию Гелетею досталось от скандального депутата Парасюка за
Иловайский котѐл. = [Чорна мітка владі України. Колишньому міністру оборони
України Валерію Гелетею дісталося від скандального депутата Парасюка за
Іловайський котел] / Р. Замдыханов // LifeNews. – М., 2017. – 18.10.

***
Верховна рада запланувала початок політичної реформи, яку вимагають
учасники безстрокової акції протесту в Києві. Активісти вирішили не розходитися,
поки їх вимоги не будуть задоволені. Генпрокурор України Юрій Луценко і глава
Нацполіціі Сергій Князєв заявили, що розганяти учасників акції і демонтувати
наметове містечко силовики не будуть. Михайла Саакашвілі вважають ідейним
натхненником акції протесту, яку прозвали „МіхоМайдан”. Нюанс в тому, що
відносно швидко можуть бути проведені тільки два голосування – про скасування
депутатської недоторканності і про вибори до Верховної Ради за пропорційною
системою з відкритими списками. Третій закон – про створення Антикорупційного
суду – поки розроблений у вигляді декількох проектів, спрямованих на експертизу
Венеціанської комісії. Юристи відзначають, що створення Антикорупційного суду
змінить всю судову систему країни, буде потрібно внесення змін до низки чинних
законів.
http://www.ng.ru/cis/2017-10-18/100_7098_ukraine.html

Ивженко, Татьяна МихоМайдан принимает затяжной характер : Украинская
олигархия вступила в схватку с западными бизнесменами = [МіхоМайдан приймає
затяжний характер. Українська олігархія вступила в сутичку з західними бізнесменами]
/ Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 18.10.

***
Акція 17 жовтня, до якої десяток українських опозиційних сил готувалися
півтора місяці, не притягнула значної кількості учасників. Партія „Рух нових сил”
Михайла Саакашвілі заявила про необхідність політичної реформи, перший етап якої
звівся до трьох пунктів: скасування депутатської недоторканності;затвердження
нового закону про вибори до Верховної Ради за пропорційною системою (за
відкритими партійними списками); створення Антикорупційного суду (на додаток до
вже існуючих структур – Національному антикорупційному бюро, спеціалізованій
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прокуратурі і Національному агентству по запобіганню корупції). Всі ці та багато
інших пункти входили в програму дій нової влади, яка пролунала у вигляді обіцянок
ще на майдані. Президент, виступаючи з посланням до Верховної Ради, закликав
вирішити для початку питання про скасування недоторканності. Також Порошенко
зареєстрував у парламенті новий законопроект, що передбачає скасування
недоторканності з 2020 року, і підтримав інші вимоги опозиції.
http://www.ng.ru/cis/2017-10-18/1_7097_saakashvili.html

Ивженко, Татьяна Саакашвили не удалось собрать майдан : Власть и оппозиция
в Украине обменялись одинаковыми требованиями = [Саакашвілі не вдалося зібрати
майдан. Влада і опозиція в Україні обмінялися однаковими вимогами] / Т. Ивженко //
Независимая газета. – М., 2017. – 18.10.

***
Головною подією вівторка на Україні політологи вважають не мітинги в Києві,
до них встигли звикнути, а очікування третього Майдану і насильницької зміни
влади. Чи перетворяться протести в революцію і чи зможуть „звалити” Порошенко? І
діючий Президент, і відверто слабка його „противага” – Верховна рада –
примудрилися за час свого перебування біля керма нажити як безліч зовнішніх
ворогів, так і знайти майже що „повальну” нелюбов своїх громадян, що поступово
перетворюється в відверту ненависть, вважає проросійський автор статті. Три
офіційних вимоги організаторів акції (скасування недоторканності народних
депутатів, прийняття нового виборчого закону, створення антикорупційних судів)
лише формальний привід сказати команді Порошенко і парламенту, що від них
втомилися, не хочуть жити під їх керівництвом, незадоволені їх роботою і готові, в
разі, якщо ті не побажають піти добровільно, „звільнити” їх примусово, – пише автор.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/18/1653970.html

Корж, Валентин На Украине открыт сезон охоты на „конкретных козлов” :
Сторонники Порошенко говорят о провале протестных акций в Киеве. Но палатки у
Рады уже есть, и еще не сказали своего слова националисты и партия Тимошенко. = [В
Україні відкрито сезон полювання на „конкретних козлів”. Прихильники Порошенко
кажуть про провал акцій протесту в Києві. Але намети біля Ради вже є, і ще не сказали
свого слова націоналісти і партія Тимошенко.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. –
18.10.

***
Мітингувальники під будівлею Верховної ради в Києві після закінчення акції
протесту проти політики української влади розбили намети на площі Конституції,
повідомляє Ria.ru. До цього протестуючі відтіснили правоохоронців, які охороняли
захід, відібрали у них огорожі і виставили їх на перехресті вулиць Грушевського та
Липської. Пізніше глава Нацполіціі України Сергій Князєв заявив в ефірі телеканалу
NewsOne, що правоохоронні органи не будуть зносити намети. Незважаючи на те, що
велика частина демонстрантів розійшлася по домівках, організатори пообіцяли
залишатися на місці до виконання своїх вимог. Тим часом, до наметів почали
приносити продукти харчування, встановлена польова кухня.
http://www.kazpravda.kz/news/mir/mitinguushchie-v-kieve-razbili-palatki-u-zdaniya-radi/

Митингующие в Киеве разбили палатки у здания Рады = [Мітингувальники в
Києві розбили намети біля будівлі Ради] // Казахстанская правда. – Астана, 2017. – 18.10.
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***
Саакашвілі – це обличчя нинішньої України, обманутої, що власними руками
склала багаття, на якому її підпалили, території, що відмовилася бути державою і
вибрала шлях тотального руйнування всіх форм суспільного побуту. Відщепенець,
особа без громадянства і документів, стає останньою надією людей, яких переповнює
ненависть до влади, до себе, з дуже високою часткою ймовірності до грузинського
шахрая, обраного ними своїм ватажком в надії, що він створить – таки вселенський
тарарам і згине там сам разом з Порошенком і всіма ненависними пиками української
політики.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1053027/rievoliutsiia_
nishchiety_i_biespraviia

Революция нищеты и бесправия : Журналист Андрей Бабицкий – о том, что
собой представляют новый Майдан и его лидеры = [Революція злиднів і
безправ’я. Журналіст Андрій Бабицький – про те, що собою представляють новий
Майдан і його лідери] // LifeNews. – М., 2017. – 18.10.

***
У вівторок біля Ради проходить масова акція протесту, організована низкою
українських політичних сил, в тому числі партією екс-президента Грузії, колишнього
губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі „Рух нових сил”. Мітингувальники
виступають за скасування депутатської недоторканності і вимагають створити
антикорупційний суд, а також внести зміни до виборчого законодавства. Деякі
учасники мітингу заявили про намір „залишатися скільки завгодно, навіть вночі”.
http://www.telegraf.lv/news/koshmar-v-centre-kieva-nachalisy-stolknoveniya

Бергер, Герман Кошмар: в центре Киева начались столкновения = [Кошмар: в
центрі Києва почалися зіткнення] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 17.10.

***
У Києві націоналісти і праворадикали організували марш на честь 75-ої річниці
створення Української повстанської армії. Тисячі людей – на обличчях деяких були
маски – влаштували смолоскипну ходу центром міста. Організатори маршу вважають,
що в ньому взяли участь до 20 тис. осіб, які запускали також піротехнічні ракети.
Були окремі випадки, коли учасники маршу підкидали руку у фашистському вітанні.
Безпеку заходу забезпечували близько 5 тис. поліцейських. Праворадикальні партії
„Свобода”, „Правий сектор” і „Національний корпус” закликали провести марші по
всій країні.
https://derstandard.at/2000066026274/Tausende-Nationalisten-marschieren-durch-Kiew

Nationalisten marschieren durch Kiew = [Націоналісти пройшли маршем Києвом] //
Der Standard. – Vienna, 2017. – 16.10.

***
В Києві запланована акція протесту, про яку говорили з дня скандального
повернення в Україну екс-президента Грузії, колишнього губернатора Одеської
області Михайла Саакашвілі. Її організовують понад 10 політичних сил та
громадських рухів. Але експерти сумніваються, що акція буде масово підтримана
населенням. Саакашвілі встиг детально розповісти про вимоги до влади. Формально
йдеться про три пункти: створення Антикорупційного суду, скасування депутатської
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недоторканності, затвердження нового закону про вибори до Верховної Ради (не по
змішаній системі, як зараз, а за відкритими партійними списками).
http://www.ng.ru/cis/2017-10-16/1_7095_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Саакашвили приближается к своему часу „Х” : Украинская
оппозиция готова объявить требования к президенту Порошенко = [Саакашвілі
наближається до свого часу „Х”. Українська опозиція готова оголосити вимоги до
президента Порошенко] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 16.10.

***
У Києві відбувся марш до 75-ї річниці створення Української повстанської
армії. Кілька тисяч людей пройшли зі смолоскипами та гаслами через усе середмістя.
УПА була заснована в Західній Україні під час німецької окупації. У 1943 році їхні
бійці почали етнічні чистки у Волинському регіоні. У результаті чого було вбито
десятки тисяч поляків. Після закінчення війни вони боролися проти радянської влади.
З 2015 року Україна 14 жовтня вшановує пам’ять „захисника Вітчизни”.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-tausende-nationalisten-marschieren-durch-kiew-a1172941.html

Nationalisten und Rechtsextreme marschieren durch Kiew = [Націоналісти і праві
екстремісти пройшли по Києву] // Spiegel. – Hamburg, 2017. – 14.10.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Інститут національної пам’яті (IPN) заявив, що отримує останню промову
колишнього Президента України Віктора Ющенка, в якій він робить некоректні і
всупереч історичній правді порівняння між Армією Крайовою і УПА. „Постановку
знаку рівності між Армією Крайовою і Українською Повстанською Армією слід
вважати обурливою”, – підкреслено в повідомленні IPN. „AK входила до складу
збройних сил Польщі, підпорядкована законному і санкціонованому переважною
більшістю польському уряду у вигнанні. Вона представляє частину сил союзників, що
боролася проти Третього рейху. На противагу цьому, УПА була військова частиною
Організацію українських націоналістів, що проголошувала крайні політичні гасала, та
програма якої створювалася під впливом нацистської ідеології. Ці організації несуть
відповідальність за геноцид більш ніж 100.000 поляків на східних територіях другої
республіки, переважна більшість беззбройних цивільних осіб: стариків, жінок і
дітей”, – вважають у інституту.
http://www.rp.pl/Historia/171029193-IPN-Skandaliczne-slowa-Wiktora-Juszczenki.html

Mikulski, Jakub IPN: Skandaliczne słowa Wiktora Juszczenki = [IPN: Скандальні слова
Віктора Ющенка] / J. Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 26.10.

***
Польща і Україна підписали декларацію, яка є підтвердженням міжнародних і
двосторонніх угод, які гарантують польській меншині в Україні право на освіту
рідною мовою, – сказала міністр освіти Польщі Анна Залевська. „Ми маємо гарні
новини, оголошені кілька днів тому”, – заявила Залевська на брифінгу в Варшаві. Як
вона розповіла, прийнятий 5 вересня Верховною Радою України новий закон „Про
освіту” викликав заклопотаність з приводу наявності чи відсутності положень гарантії
для польської меншини в Україні вивчати польську мову та навчатись на польській
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мові. Саме тому польська сторона розпочала переговори з цього питання з
українською стороною. Залевська нагадала, що минулого тижня в Києві розмовляла з
українським колегою міністром освіти і науки Лілією Гриневич. Після зустрічі
міністрів освіти двох країн сторони заявили, що Польща і Україна підпише
декларацію, яка буде підтвердженням міжнародних і двосторонніх угод, які
гарантують національній меншині в Україні право на освіту на своїй рідній мові.
http://www.rp.pl/Polityka/171029409-Zalewska-Polska-i-Ukraina-podpisaly-deklaracje-dot-nauczania-w-jpolskim.html

Michalak, Ada Zalewska: Polska i Ukraina podpisały deklarację dot. nauczania w
j. Polskim = [Залевська: Польща та Україна підписали декларацію про викладання
польською мовою] / A. Michalak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 25.10.

***
На Україні, всупереч прогнозам російських ЗМІ, що вихідні можуть виявитися
„веселими”, – досить мирно відзначили відразу чотири свята: День захисника, День
козацтва, ювілей створення Української повстанської армії і Покров Богородиці, –
пише автор статті. Побоювання щодо „неспокою” стосувалися, природно, не
православного свята, що було особливо важливим для запорізьких козаків, і не
третього за рахунком Дня захисника Вітчизни. 14 жовтня, в річницю створення УПА,
по Україні націоналісти проводять марші і факельні ходи, які рідко обходилися без
бійок. В цьому році, коли багато вже дуже часто говорять про високу ймовірність
третього Майдану, обійшлося без кровопролиття і рекордів за масовістю. Хоча і
пересічним захід не назвеш – організатори декларують участь близько 20 тисяч осіб.
Наприкінці автор несподівано згадує про переговори міністра фінансів з
представниками МВФ, які „після прийняття жорсткої пенсійної реформи вже
вимагають нової ціни на газ для населення”. Влада „продалася” і в черговий раз
поступиться. В черговий раз підніме ціни, затягнувши петлю на шиї ще трохи тугіше,
– пише автор і закінчує думкою, що тільки націоналісти можуть вплинути на владу.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/16/1653527.html

Корж, Валентин Почему „фанаты Бандеры” обошлись без драки : Шествие
националистов в Киеве на этот раз было не рекордным по массовости. Однако, согласно
опросам, все больше украинцев считают бойцов УПА „героями”. = [Чому „фанати
Бандери” обійшлися без бійки. Хода націоналістів в Києві на цей раз не була рекордною за
масовістю. Однак, згідно з опитуваннями, все більше українців вважають бійців УПА
„героями”.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 16.10.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Порошенко і його команда вже досягли тієї точки, в якій ні західні спонсори, ні
Путін не можуть заподіяти їм істотної шкоди, не виходячи за межі дозволеного. Цей
прогрес, якого Україна досягла, знявши гостроту фінансових проблем, ставить Росію і
Захід в ситуацію тривалого протистояння один з одним.
Bershidsky, Leonid How Ukraine’s Elites Are Holding the Line = [Українська еліта не
готова здавати свої позиції.] / Bershidsky L. // Bloomberg. – New York, 17. – 24.10.

***
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На думку Михайла Ходорковського, у Путіні є очевидна проблема – він
повинен постійно вказувати пальцем на того, хто винен. Путін вважає, що виннна
Америка і йому потрібно показати ті фронти – ті напрями, за якими він Америку
перемагає. Наприклад, в Сирії – він перемагає не ІГІЛ, а Америку, в Україні він
преремагає не українців – в Україні він перемагає американців.
http://www.politico.com/magazine/story/2017/10/23/this-myth-about-the-great-and-horrible-putin-215735

Glasser, Suasan This Myth About the Great and Horrible Putin = [Міф про великого і
жахливого Путіна] / S. Glasser // POLITICO Magazine. – Arlington, 2017. – 23.10.

***
Деніел Хоффман, колишній начальник резидентури ЦРУ вважає, що Путін
хотів, щоб Росію сприймали як рівну США по авторитету, а також прагнув
гарантувати, що західні ідеали свободи, волі і демократії не будуть загрожувати
безпеці його режиму. Автор наголошує, що потрібно розробити стратегію XXI
століття на російському напрямку, зосереджену на посиленні нашого союзу в рамках
НАТО, на підтримку таких союзників, як Україна, нарощуючи постачання її
інформацією і зброєю, на стримування російського впливу на Близькому Сході і за
його межами та протидію російським операціям впливу.
https://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/17/russia-never-contained-by-the-us/

Hoffman, Daniel How America has failed to contain Russia = [Як Америці не вдалося
стримати Росію ] / D. Hoffman // The Washington Times. – Washington, 2017. – 18.10.

***
Автор нагадує, щоне треба забувати, наскільки високі ставки пов’язані з
війною на Сході України, про яку багато хто воліє не згадувати. На Донбасі в страху
живуть майже 3 млн українців. Ще 1,5 млн виїхали в інші регіони України. Сотні сіл
або опинилися в сірій зоні між двома сторонами, або отримують воду і
електроенергію з окупованих територій. На Донбасі розгортається гуманітарна
катастрофа. Якщо Росія виведе свої війська і відновить суверенітет України, то країна
зможе запропонувати їй головний пряник – пом’якшення санкцій.
http://inosmi.ru/politic/20171017/240538869.html

Rasmussen, Anders Peace in Ukraine requires a ’carrot and stick’ approach = [Щоб
досягти миру в Україні, потрібен метод „батога і пряника”] / А. Rasmussen // The Globe
and Mail. – Toronto, 2017. – 18.10.

***
Новий спектакль абсурду, до болю нагадує старий, який розігрується сьогодні в
Києві, породжує масу питань. Як і чому Михайло Саакашвілі, недавно списаний
Петром Порошенко в утиль, знову опинився на перших ролях і готується вести
натовп на штурм Верховної Ради і адміністрації президента? Чому недавні виборці з
числа каральних батальйонів б’ють своїх обранців, а МВС України не перешкоджає
цьому і лише просить колишніх „побратимів” поважати закони і конституцію? Через
що президент стягує в урядовий квартал і до свого заміського маєтку війська, такі
необхідні на фронті? Хто живе в наметах у Верховній раді, і з чиїх коштів вони
харчуються? Нарешті, кому це вигідно, скільки їх, і хто вони?
https://rg.ru/2017/10/18/v-kieve-zarozhdaetsia-novyj-majdan.html
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Дульман, Павел Свободное падение : Украина сегодня: непонятно кто с кем, но
все против Порошенко = [Вільне падіння. Україна сьогодні: незрозуміло хто з ким, але
все проти Порошенка] / П. Дульман // Российская газета. – М., 2017. – 18.10.

***
Культурна платформа „Omnium” випустила пропагандистське відео, на якому
відображено події Євромайдану в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року,
коли українські патріоти виступили проти уряду колишнього президента Віктора
Януковича. У той час пропагандистська машина Кремля працювала на повній
потужності й повстанці намагалися розширити свою історію за допомогою такого
відео. У Іспанії на знімках показано поліцію, яка намагається конфіскувати виборчі
скриньки під час нелегального референдуму 1 жовтня У Каталонії. Автори відео
намагалися провести паралелі між подіями в Україні та Каталонії, яка, як Майдан,
сподівається привернути увагу за межами кордонів України. Це ще одна з
копійованих концепцій: європейський дискурс на тему „Допомогти Каталонії –
зберегти Європу”. Це гасло не має ніякого відношення до дійсності, оскільки жодна
держава ЄС не підтримує каталонську незалежність.
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/17/59e5c92eca4741ae3d8b466c.html

Rojas, Alberto Òmnium copia un vídeo de propaganda ucraniana para engañar a los
ciudadanos europeos = [„Omnium” копіює відео про українську пропаганду, щоб обдурити
європейських громадян] / А. Rojas // El Mundo. – Madrid, 2017. – 17.10.

***
Закони Південного Тіролю пріоритетні в сільському господарстві регіону,
туризмі, охороні здоров’я, економіці, екології та ряді інших областей. В уряді
провінції і різних державних службах, за винятком поліції і оборонного відомства,
повинні дотримуватися етнічні пропорції. Суди проводять слухання двома мовами.
Таке рішення може послужити можливим прикладом для регіонів Східної України,
після того, як Україна відновить контроль над Донбасом. Але цей конфлікт важко
вирішити через участь в ньому Росії.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-10-12/italy-knows-how-to-solve-catalonia-s-problem

Bershidsky, Leonid Italy Knows How to Solve Catalonia’s Probl = [Італія знає рішення
каталонської проблеми] / L. Bershidsky // Bloomberg. – New York, 2017. – 13.10.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
„19-й з’їзд Комуністичної партії Китаю визначив стратегію і подальші кроки

розвитку КНР”, – заявив у вівторок в Києві китайським журналістам перший
президент України, почесний президент Товариства дружби „Україна-Китай” Леонід
Кравчук. Одночасно Л. Кравчук закликав не забувати, що зміцнення позицій КНР на
світовій арені і її економічний розвиток принесе користь всім країнам світу, в тому
числі України. Екс-президент упевнений, що в недалекому майбутньому офіційний
Київ зможе значно збільшити приплив китайських інвестицій. „Мова йде про сотні
мільйонів доларів, які будуть вкладені в такі сфери як транспорт, енергетика та
аграрний сектор, якщо Україна буде в цьому зацікавлена”, – заявив Л. Кравчук.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1025/c31519-9284896.html
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19-й съезд КПК определил стратегию развития Китая – первый президент
Украины Л. Кравчук = [19-й з’їзд КПК визначив стратегію розвитку Китаю – перший
президент України Л. Кравчук] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 25.10.

***
Путін, зациклений на масові протести, які призвели до розпаду Радянського
Союзу, вірив в те, що Сполучені Штати таємно впливали на хід „кольорових
революцій” в колишніх радянських державах, таких як Грузія і Україна, а також на
народні повстання 2011 року, які вразили мусульманський світ.
http://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/18/vladimir-putins-rage-triggered-by-president-obamas/

Boylan, Dan Putin’s rage triggered by Obama’s moves = [Гнів Путіна викликаний
кроками, зробленими Обамою] / D. Boylan // The Washington Times. – Washington, 2017. –
23.10.

***
У Брюсселі пройде черговий саміт „Східного партнерства”. Мінськ везе на
форум конкретні пропозиції щодо співпраці. Керівник експертної ініціативи
„Мінський діалог” політолог Євген Прейгерман. – Не можуть не викликати поваги
запропонована Білоруссю ідея інтеграції, надання майданчика по мирному
вирішенню кризи в Україні, ідея Гельсінкі-2. Поступово на Заході буде рости і
ширитися розуміння того, що подібні ініціативи висуваються не для піару, а
виключно заради підвищення безпеки та збереження миру в регіоні.
https://www.sb.by/articles/partnerstvo-s-plyusom.html

Кононович, Евгений Партнерство с плюсом : Что Беларусь может предложить
ЕС = [Партнерство з плюсом. Що Білорусь може запропонувати ЄС] / Е. Кононович //
Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 20.10.

***
Президент України може спиратися на резолюції Генеральної Асамблеї ООН з
безпеки і співробітництва в Європі, підписані в Мінську 5 липня 2017 року, які ясно
засуджують ставлення Росії до України. Парламентська асамблея ОБСЄ закликає
Російську Федерацію вивести окупаційні російські війська з тимчасово окупованих
Криму і Севастополя і повернути їх під контроль України та припинити спонсорувати
терористичну діяльність в Україні за допомогою перекидання бійців, засобів і зброї
через неконтрольовану урядом України ділянку українсько-російського державного
кордону.
https://www.ouest-france.fr/reflexion/point-de-vue/point-de-vue-inverser-le-rapport-de-force-avec-la-russie5323725

Arjakovsky, Antoine Point de vue. Inverser le rapport de force avec la Russie = [Точка
зору. Змінити баланс сил з Росією] / A. Arjakovsky // Ouest-France. – Paris, 2017. – 19.10.

***
Фінський політик Ееро Хейнялуома, нагороджений орденом Дружби – вищою
російською нагородою, яка може бути присуджена громадянину іншої країни, –
вважає, що відносини зі східним сусідом треба підтримувати і в погані часи. Однак,
багато політиків відреагували на вручення нагороди з подивом. Хейнялуома розуміє,
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які упередження з цим можуть бути пов’язані, особливо після подій в Криму і в
Україні, коли конфронтація посилилася.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005412593.html

Haapala, Timo Ystävyyden kunniamerkin Putinilta saanut Heinäluoma: ”Suhteita pitää
hoitaa huonoinakin aikoina” = [Фінський політик, який отримав орден Дружби від
Путіна: „Відносини треба підтримувати і в поганий час”] / Т. Haapala // Ilta-Sanomat. –
Helsinki, 2017. – 19.10.

***
Зміцнюючи партнерство як з Росією, так і з Україною, Анкара може стати
посередницею в ослабленні напруженості між двома колишніми братніми країнами.
Як дві головні чорноморські держави, Україна і Туреччина розраховують на те, що
зміцнення співпраці принесе мир, стабільність і безпеку в чорноморський басейн,
незважаючи на все частіші ризики геополітичної і військової напруженості між
Сходом і Заходом. У таких обставинах, у тому числі Україна, повинні почати спільну
дискусію з питання зміцнення співпраці в сфері безпеки в величезному регіоні, що
включає Балкани, Східну Європу, регіон Чорного моря і Кавказ. Немає сумнівів в
тому, що ці райони Росія і Туреччина відносять до своїх геополітичних сфер впливу.
Однак ситуацію можна змінити у вигідному для обох сторін напрямі за участю
України, яка давно вже втомилася від руйнівних конфліктів на сході і розчарувалася у
відносинах із Заходом – так само, як і її південний сусід Туреччина.
https://www.dailysabah.com/op-ed/2017/10/16/turkeys-near-abroad-in-the-black-sea-ankaras-predicamentbetween-kiev-and-moscow

Yalınkılıçlı, Eşref Turkey’s ’near abroad’ in the Black Sea: Ankara’s predicament
between Kiev and Moscow = [Турецьке „близьке зарубіжжя” на Чорному морі: складне
становище Анкари між Києвом і Москвою] / Е. Yalınkılıçlı // Daily Sabah. – Ankara, 2017. –
18.10.

***
Робочі групи починають зустрічі напередодні засідання тристоронньої
контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України в Мінську ”, – йдеться в
повідомленні зовнішньополітичного відомства. Останній раз тристороння контактна
група збиралася в білоруській столиці 4 жовтня.
https://www.sb.by/articles/ocherednoy-raund-peregovorov-po-ukraine-prokhodit-v-minske.html

Шундалов, Вадим Очередной раунд переговоров по Украине проходит в Минске :
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины
стартовал сегодня в Минске, информирует Twitter-аккаунт МИД Беларуси = [Черговий
раунд переговорів по Україні проходить в Мінську. Черговий раунд переговорів з
врегулювання ситуації на сході України стартував сьогодні в Мінську, інформує Twitterаккаунт МЗС Білорусі] / В. Шундалов // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 18.10.

***
Безпосередньо перед від’їздом президента Хорватії в Москву виникли нові
проблеми, нібито, через брак коштів у хорватської сторони, хоча в Москві очікували,
що ця тема більше не буде підніматися. Російські дипломати вважають, що
хорватська сторона затягує вирішення проблеми. Однак, провину вони покладають не
на адміністрацію президента, а безпосередньо на уряд Хорватії – точніше, на його
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прем’єра, до якого Москва не відчуває особливої симпатії через його позиції щодо
України.
http://www.jutarnji.hr/globus/Globus-politika/neugodna-pitanja-uoci-susreta-predsjednice-s-putinom-rusiu-soku-zasto-nam-vasa-vlada-jos-nije-dala-novu-zgradu-za-ambasadu/6639678/

Körbler, Jurica Neugodna pitanja uoči susreta predsjednice s Putinom = [Незручні
питання напередодні зустрічі президента Хорватії з Путіним] / J. Körbler // Globus. –
Zagreb, 201. – 16.10.

***
Великобританія прагне протистояти „інформаційній війні” Росії, вкладаючи
кошти в цілий ряд проектів: від „ребрендингу” України до впливу на російськомовні
меншини в прибалтійських державах. В рамках цих спроб Сполучене Королівство
привернуло M & C Saatchi – одне з найдинамічніших міжнародних маркетингових
агентств – для того, щоб спільно з Міністерством закордонних справ воно реалізувало
проект, спрямований на реабілітацію союзниці Великобританії, України, в тому числі
за допомогою впливу через соціальні мережі на глядачів конкурсу „Євробачення”,
який пройшов цього літа в Києві. Більш широкий пакет допомоги Великобританії
Україні, яка зараз залучена не тільки в конфлікт з підтримуваними Росією
сепаратистами, але і в пропагандистську війну з Кремлем, включає в себе надання 2,4
млн фунтів стерлінгів для того, щоб Київ міг удосконалити свою комунікаційну
стратегію.
https://www.theguardian.com/politics/2017/oct/14/britain-targets-eurovision-viewers-to-counter-russiainfowars

Quinn, Ben UK targets Eurovision viewers to counter Russia’s ’infowars’ =
[Великобританія збирається впливати на глядачів „Євробачення”, щоб протистояти
„інформаційним війнам” Росії] / В. Quinn // The Guardian. – London, 2017. – 16.10.

***
Міністр оборони Данії Клаус Фредріксен заявив, що росіяни своєю поведінкою
не можуть змусити мовчати Данію і не говорити те, як країна сприймає ситуацію і як
реагує в такій ситуації. За словами міністра оборони, датські політики мають всі
підстави вважати, що від Росії виходить загроза, зокрема Данія може вказати Росії на
Крим і Східну Україну.
http://www.dr.dk/nyheder/politik/claus-hjort-rusland-faar-os-ikke-til-holde-mund

Holmen, Amanda Claus Hjort: Rusland får os ikke til at holde mund = [Клаус
Фредріксен: росіяни не змусять нас мовчати] / А. Holmen // DR. – Copenhagen, 2017. –
15.10.

***
Білоруська політика у ставленні до США завжди будувалася в прив’язці до
відносин з Москвою. Як Україна і країни Балтії, Білорусія розглядається
Вашингтоном як частина геополітичного буфера, що стримує Росію. Плоди цієї
політики очевидні: геополітична напруженість уздовж всієї дуги між Балтійським і
Чорним морями, де Білорусь залишилася єдиним острівцем стабільності. Прагнення
Трампа до нормалізації відносин з Москвою давало надію на хоча б часткову
розрядку обстановки по периметру рубежів. Тому з точки зору Мінська, в
американському протистоянні вигідна перемога Трампа. Втім, поки американські
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еліти занурені у внутрішні чвари, є надія, що їм взагалі не буде діла до всієї Східної
Європи.
https://www.sb.by/articles/provokator-apokalipsisa.html

Шимов, Всеволод Провокатор Апокалипсиса : Почему элиты ополчились на
Дональда Трампа = [Провокатор Апокаліпсису. Чому еліти ополчилися на Дональда
Трампа] / В. Шимов // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 13.10.

***
Міністри закордонних справ Угорщини та України зіткнулися з приводу нового
українського закону, який забороняє викладання на мовах меншин, а Будапешт
погрожує віддачею, блокуючи прагнення України до інтеграції в ЄС. Угорщина
заявила, що вона просить ЄС переглянути свої зв’язки з Україною щодо рішення
Києва припинити навчання середньої школи мовами етнічних меншин, включаючи
угорську. Україна, яка має значні угорські, російські та румунські меншини, прийняла
закон, що зобов’язує вчителів використовувати лише українську мову в середніх
школах, заявивши, що хоче допомогти меншинам інтегруватися та отримувати робочі
місця у державному секторі.
https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/hungary-ukraine-clash-over-kievs-newlanguage-law/articleshow/61057736.cms

Dunai, Marton Hungary, Ukraine clash over Kiev’s new language law = [Угорщина і
Україна зіткнулися з новим мовним законодавством Києва] / М. Dunai // The Times of
India. – Delhi, 2017. – 12.10.

***
Міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкан заявив, що Україна
пообіцяла не закривати школи з вивчення румунської мови відповідно до нового
закону про освіту, що також викликало тривогу в Росії та Угорщині. Теодор
Мелешкан сказав, що Україна пообіцяла: „ні одна румунська школа не буде закрита...
і вчителів в румунській школі не звільнять”. Мелешкан завірив, що студенти будуть
навчатися рідною мовою, а також вивчати українську мову, літературу, історію та
географію.
https://www.washingtonpost.com/world/europe/romanian-minister-ukraine-will-keep-minority-schoolsopen/2017/10/13/e9412296-b014-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.8a8fcabeb77f

Romanian minister: Ukraine will keep minority schools open = [Міністр Румунії:
Україна буде підтримувати відкриття шкіл меншин ] // The Washington Post. –
Washington, 2017. – 12.10.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
У перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі і експорту між ЄС і Росією почав
підвищуватися в порівнянні з попереднім роком, пише EUObserver з посиланням на
дані Євростату. Торгова політика європейських країн, а також їх негативне ставлення
до нових санкцій США проти Москви говорять про те, що ЄС „звик” до кримської і
української криз.
http://www.telegraf.lv/news/evropa-vtihuyu-pritorgovyvaet-s-rossiei

Тарасов, Анатолий Европа втихую приторговывает с Россией = [Європа нишком
приторговує з Росією] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 20.10.
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***
У вересні Верховна рада прийняла закон про освіту, який наказує поетапно
ввести викладання в школах виключно українською мовою. Зокрема, з 2018 року
скасовується викладання предметів мовами національних меншин з п’ятого класу. З
2020 таке навчання буде ліквідовано і в молодших класах. Як не крути, а виходить,
що цим правовим актом фактично вводиться заборона на викладання на будь-якій
мові, крім української, – пише автор статті. Влада Угорщини каже, що новий освітній
закон України – це ніж в спину Будапешту. В Будапешті закон „педалюють” з двох
сторін – офіційної та, так би мовити, народної, вважає автор. Глава МЗС Угорщини
Петер Сиярто під час візиту в Ужгород запевнив, що на наступному засіданні Ради
ЄС Угорщина ініціює перегляд Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом
через закон про освіту. Низи активно підтримують цю політичну мізансцену і йдуть
ще далі. Днями в Будапешті пройшла гучна акція „Самовизначення для України”.
Офіційний Будапешт не засудив заклики екзальтованих особин відрубати від України
Закарпатті на користь Угорщини. Напевно згоден.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/16/1653330.html

Ярошинская, Алла „Закарпатье – это Венгрия”? : На украинский закон об
образовании „громче” всех отреагировали в Будапеште. Некоторые политики даже
заговорили о претензиях на сопредельные земли. = [„Закарпаття – це Угорщина”? На
український закон про освіту „голосніше” всіх відреагували в Будапешті. Деякі політики
навіть заговорили про претензії на суміжні землі.] / А. Ярошинская // РОСБАЛТ. – С.Пб.,
2017. – 16.10.

НАТО
Ядерне стримування – єдина причина, чому світ не скотився до ядерного
конфлікту в епоху холодної війни і не скочується зараз, коли ми переживаємо
набагато гіршу холодну війну, ніж та, попередня. Таку думку У своєму виступі на
„Валдайському клубі” висловив декан факультету світової економіки та світової
політики НДУ ВШЕ Сергій Караганов. Сергей Караганов: Зараз загроза війни
набагато вище, ніж в минулому, в тому числі тому, що у нас немає системи
домовленостей, каналів гарячої зв’язку та консультацій між оборонними відомствами.
Ми зупинили війну в Європі, зруйнувавши плани України. Якби Україна стала
членом НАТО, війна була б неминучою
http://www.vedomosti.md/news/holodnaya-vojna-prognoz-na-zavtra

Холодная война: прогноз на завтра = [Холодна війна: прогноз на завтра] //
Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 23.10.

***
Інструктори
НАТО
готують
диверсійно-розвідувальні
групи
на
загальновійськовому полігоні ВСУ, розташованому в населеному пункті Черкаське
Дніпропетровської області. Про це повідомляє портал „Російська весна” з посиланням
на міністерство державної безпеки ЛНР. Як зазначив глава відомства Леонід
Пасічник, в ході проведених оперативно-розшукових заходів, встановлено, що
українських диверсантів навчали „з дотриманням заходів зашифровки особового
складу”. Причому інструктаж вели „військовослужбовці НАТО під керівництвом
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полковника Сьона Уолкера”, – пояснив він. Міністр державної безпеки ЛНР також
додав, що згідно з отриманими даними, які підтверджені через ДПС України,
громадянин США Уолкер разом з групою підлеглих у складі 15 осіб в’їхали на
Україну в якості туристів.
http://www.telegraf.lv/news/ukrainskih-radikalov-dressiruet-nato

Тарасов, Анатолий Украинских радикалов дрессирует НАТО = [Українських
радикалів дресирує НАТО] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 17.10.

***
Президент України Петро Порошенко запевнив, що його країна обов’язково
стане членом НАТО, і обіцяв не повторити помилок 100-річного минулого. Про це
заявив Порошенко під час урочистого заходу в Київському військовому ліцеї ім. Івана
Богуна. Він також запевнив випускників в тому, що не допустить втрати Україною
незалежності.
https://rus.postimees.ee/4276419/prezident-ukrainy-uveren-vo-vstuplenii-strany-v-nato

Президент Украины уверен во вступлении страны в НАТО = [Президент України
впевнений у вступі країни в НАТО] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 14.10.

***
Проведена недавно дослідницьким центром RAND військова гра зі сценарієм
російського наступу на прибалтійські країни привела до відновлення розмов про нову
холодну війну. Ця гра наочно показала, що НАТО буде важко перешкодити
російським військам окупувати Прибалтику, якщо альянс буде покладатися на ті
неядерні сили, які в даний час знаходяться в регіоні. Ця військова гра цінна тим, що
вона продемонструвала тактичну і оперативну реальність, яка допоможе у
формуванні більш масштабного стратегічного мислення. Але в даному випадку преса
своїми повідомленнями в більшій мірі заплутала уявлення про взаємини між Росією і
НАТО, ніж прояснила їх. Коротше кажучи, натовські війська ніколи не призначалися
для розгрому радянських / російських збройних сил на кордонах альянсу. Замість
цього НАТО підкріплює свої політичні зобов’язання загрозою розширення конфлікту
і виведення його за рамки тієї війни, яку хоче вести Росія. Сьогодні, як і в 1949 році,
НАТО забезпечує стримування загрозою ескалації.
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/natos-worst-fear-losing-russia-war-it-could-have-happened-22653

Farley, Robert NATO’s Worst Fear: Losing to Russia in a War (And It Could Have
Happened) = [Найгірше побоювання НАТО: поразка від Росії у війні.] / R. Farley // The
National Interest. – New York, 2017. – 09.10.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Повалений президент Віктор Янукович і Кремль продовжують сіяти хаос на
Україні, але вони остаточно програли битву за уми і серця українців, каже експерт з
питань безпеки Андрій Левус. Однак ситуація напередодні виборів, які відбудуться в
2019 році, викликає тривогу. Росія посилює своє втручання в українську політичну
систему.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-ukraine-s-next-revolution-won-t-be-on-the-streets
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DIANE, FRANCIS Why Ukraine’s Next Revolution Won’t Be on the Streets = [Чому
наступна українська революція буде проходити не на вулицях.] / D. DIANE // Atlantic
Council. – Washington, 17. – 24.10.

***
Міністерство закордонних справ Росії закликало уряди України та Польщі
перешкоджати актам вандалізму стосовно меморіалів та кладовищ радянських часів.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-soviet-war-monuments-ukraine-poland-ask-stopvandalising-a8016186.html

Mortimer, Caroline Russia asks Ukraine and Poland to stop people vandalising Soviet
war monuments : Alexey Utkin says the countries need to do more to ’indicate the inadmissibility
of the recent spate of vandalism’ = [Росія просить Україну та Польщу зупинити людей, які
руйнують пам’ятки радянської війни. Олексій Уткін говорить, що країни мають
зробити більше, щоб не допустити збільшення актів вандалізму.] / C. Mortimer // The
Independent. – London, 2017. – 24.10.

***
„Ленін прийняв формальну незалежність України. Виклик, перед яким сьогодні
стоять путінська і російська еліта, – це прийняти реальну незалежність країни від її
колишньої імперської правительки. У регіоні не може бути стійкого миру, поки цього
не станеться”. Як пояснює професор історії Гарвардського університету Сергій
Плохій в британській газеті The Guardian, „Ленін наполягав на тому, щоб залишити
промисловий Донбаський регіон в Україні, і вважав росіян і українців окремими
народами, які заслуговують свої власні республіки в рамках Радянського Союзу. У
світлі багаторазових тверджень Путіна під час нинішнього російсько-українського
конфлікту, що росіяни і українці – єдиний народ, національна політика Леніна
виглядає недоречною. Від Леніна як від батька-засновника Російської Федерації,
держави, якою нині керує Путін, відреклися, в той час як Кремль планує розширити
межі федерації”.
http://www.telegraf.lv/news/putin-dolzhen-uchitysya-u-lenina

Левин, Виктор Путин должен учиться у Ленина = [Путін повинен вчитися у
Леніна] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 23.10.

***
Путінська Росія – це не сталінський Радянський Союз. Однак через 80 років
після голоду і понад два десятиліття після розпаду СРСР відносини між Росією і
Україною повернулися в вихідну точку. Знову російський лідер одержимий загрозою
„втрати” України. Знову московський режим бачить в українському національному
русі екзистенційну загрозу. Однак історія дарує нам надію. Якщо путінська Росія – це
не сталінський Радянський Союз, то сучасна Україна – це не радянська республіка
Україна. Це суверенна держава з його власними громадянськими лідерами та
політиками, з власними ЗМІ та армією. І, що найголовніше, тепер українці можуть
самостійно писати свою історію і вирішувати, коли цей виток насильства повинен
завершитися.
https://www.washingtonpost.com/outlook/why-does-putin-want-control-ukraine-askstalin/2017/10/20/800a7afe-b427-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.f4f6ff1832e6
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Applebaum, Applebaum Why does Putin want to control Ukraine? Ask Stalin = [Чому
Путін хоче контролювати Україну? Запитайте Сталіна.] / A. Applebaum // Washington
Post. – Washington, 17. – 20.10.

***
Місто Слов’янськ з населенням близько 100 тис. чоловік в квітні 2014 року
зайняв загін колишнього офіцера російської спецслужби ФСБ Ігоря Гіркіна, відомого
під псевдонімом „Стрілець”. Гіркін з гордістю говорить про те, що саме він почав
війну, наголошуючи, що якби він цього не зробив, все обмежилося б зіткненнями з
поліцією і бандерівцями і так нічим би не закінчилося. Гіркін приїхав з Росії. Раніше
він брав активну участь в анексії Криму, де командував загоном „кримського
ополчення”, яке, правда, складалося переважно з націоналістів і уявних козаків з
Росії.
http://archiv.ihned.cz/c1-65919400-rusko-ondreje-soukupa-divna-valka-na-donbasu

Soukup, Ondřej Divná válka na Donbasu = [Дивна війна на Донбасі] / О. Soukup //
iHNed.cz. – Prague, 2017. – 19.10.

***
Російський художник-акціоніст Павло Павленський, який був організатором
акції протесту „Свобода”, коли він підпалював шини в Санкт-Петербурзі, розмахуючи
українськими прапорами на честь солідарності з Майданом. Він і його дружина були
проінформовані поліцією про те, що їм загрожує десять років позбавлення волі і
Павленському довелося таємно зі своєю сім’єю через Білорусь і Україну виїхати до
Франції, де він має намір продовжити свої акції.
https://www.marianne.net/monde/piotr-pavlenski-l-artiste-qui-derangeait-se-refugie-en-france

Dastakian, Anne Piotr Pavlenski, l’artiste qui dérangeait se réfugie en France =
[Незручний художник Павло Павленський ховається у Франції ] / А. Dastakian //
Marianne. – Paris, 2017. – 18.10.

***
Як повідомляє „Економічна правда” з посиланням на Державну службу
статистики України, імпорт товарів з Російської Федерації в період з січня по серпень
2017 року збільшився на 37,2%, до 4,204 мільярда доларів. Обсяг українського
експорту товарів до Росії виріс на 17,7% – до 2,620 мільярда доларів, цитує BFM.
http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9165922-ukraina-narashchivaet-import-izrossii?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites

Бергер, Герман Украина наращивает импорт из России = [Україна нарощує
імпорт з Росії] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 18.10.

***
Росія і Україна за січень-серпень цього року продали один одному товарів на
7,7 мільярда доларів США, зростання за рік склав 24,7 відсотка, повідомила
Федеральна митна служба. Державна служба статистики України підтверджує цей
тренд. Згідно з її даними, за вісім місяців цього року Росія поставила на Україну
товарів на 4,2 мільярда доларів США. За даними ФТС, російський експорт на Україну
склав 4,7 мільярда доларів, зростання на 23,4 відсотка. Зворотний товаропоток також
збільшився. За даними Державної служби статистики України – до 2,6 мільярда
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доларів США, за даними ФМС – до 3 мільярдів доларів, на 26,8 відсотка. У підсумку,
Росія у зовнішній торгівлі сусіда займає лідируючі позиції, забезпечуючи 13,7
відсотка всього імпорту в Україну (слідом йдуть Німеччина – 11,7 відсотка і Китай –
11,4 відсотка) і 9,5 відсотка всього експорту.
https://rg.ru/2017/10/18/tovarooborot-rossii-i-ukrainy-rastet-nesmotria-ni-na-chto.html

Гайва, Евгений Торг здесь уместен : Товарооборот России и Украины растет,
несмотря ни на что = [Торг тут доречний. Товарообіг Росії і України зростає,
незважаючи ні на що] / Е. Гайва // Российская газета. – М., 2017. – 18.10.

***
Автор публікації порівнює політичні та соціально-політичні системи України
та РФ та робить висновки не на користь останньої. В Україні Президент не має і
чверті тих повноважень, якими володіє його російський колега. Там взагалі не
президентська, як в Росії, а президентсько-парламентська республіка. Тобто і
інституційно, і фактично в „фашистської” Україні більш демократичний устрій, –
пише автор. Український Президент не може ні за яких обставин взяти і розпустити
Раду. Тому парламент там дійсно являє собою зразок народного представництва – він
йоржистий і самостійний. Президентська партія має в Раді 29% голосів, правляча
коаліція разом з „Народним фронтом” набирає близько 47%. Тобто це уряд меншості.
Відповідно, влада в Україні не зосереджена в одних руках. А значить, ніякої
„хунтою”, „диктатурою” тут і не пахне. Соціально-економічні системи двох країн теж
розходяться в різні боки. У той час як Президент „фашистської” України підвищує
пенсії, які вже досягли, а по окремим категоріям пенсіонерів навіть перевищили
російські, президент „антифашистської” Росії ставить питання про „підвищення
відповідальності” росіян за власне здоров’я. Тобто, в перекладі з політичної мови на
звичайний, – про ще більшому переході до платної медицини, ніж це вже має місце
зараз.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/18/1654014.html

Желенин, Александр Там, где „цветет фашизм” : Рада Украины рассмотрит
вопрос об отказе от депутатской неприкосновенности. В России о подобном даже не
заикаются. Так в какой стране больше демократии? = [Там, де „цвіте фашизм”. Рада
України розгляне питання про відмову від депутатської недоторканності. У Росії про
подібне навіть не заїкаються. Так в якій країні більше демократії?] / А. Желенин //
РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 18.10.

***
Повідомлення про те, що Україна купує донбаський вугілля, може дати
росіянам додаткові шанси на те, щоб здобути перемогу в інформаційній війні і
викликати на Дніпрі суспільне невдоволення. Київ намагається поступово
відмовитися від антрациту і знайти альтернативні джерела імпорту, так що, судячи з
усього, в 2018 році у Кремля буде останній шанс використовувати цю тему для тиску
на Україну. У зв’язку з цим, слід очікувати, що Москва активізує свої операції,
пов’язані з антрацитовою тематикою, наприклад, в ході майбутнього опалювального
сезону. Основний упор буде зроблений в інформаційній сфері, щоб дискредитувати
Україну на міжнародній арені.
http://www.energetyka24.com/679840,rosja-gra-antracytem-z-donbasu-potrzebna-stanowcza-reakcjapolskich-wladz-analiza
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Kost, Paweł Rosja gra antracytem z Donbasu. „Potrzebna stanowcza reakcja polskich
władz” = [Росія використовує в своїй грі антрацит з Донбасу] / Р. Kost // Defence24. –
Warsaw, 2017. – 13.10.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Державний земельний кадастр України, в якому міститься інформація про 18
млн 780 тис земельних ділянок країни, тепер буде працювати на технології блокчейн.
Це дозволить точно синхронізувати дані, виключити можливість підміни інформації
третіми особами, а громадськості – контролювати систему. Впровадженням цієї
технології на Україні займається американська корпорація BitFury (найбільший
біткоіни-майнер в світі за межами Китаю, зі штаб-квартирою в США), яку очолює
виходець з Латвії Валерій Вавилов.
http://ru.bb.vesti.lv/rinki-i-kompanii/item/9165943-zemelnyj-kadastr-ukrainy-pereveli-na-blokchejn-spetsyiz-ssha-i-latvii?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites

Бергер, Герман Земельный кадастр Украины перевели на блокчейн „спецы” из
США и Латвии = [Земельний кадастр України перевели на блокчейн „специ” з США і
Латвії] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 24.10.

***
Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив Рамкову програму партнерства з
ООН на період з 2018 по 2022 рік, повідомляє прес-служба уряду. Цей документ дасть
Україні можливість протягом п’яти років отримувати від ООН допомогу по цілому
ряду напрямів, включаючи забезпечення сталого економічного зростання, охорону
навколишнього середовища, зайнятість, соціальний захист, верховенство права,
безпеку громадян. Загальна вартість програми складе 676 млн доларів.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1019/c31519-9281969.html

Правительство Украины одобрило программу сотрудничества с ООН на пять
лет = [Уряд України схвалив програму співпраці з ООН на п’ять років] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2017. – 18.10.

***
Фармацевтична фірма „Panacea Biotec” заявила, що отримала сертифікат
відповідності GMP від українського регулятора для своїх виробничих потужностей у
Бадді. Сертифікат про виробничу практику (GMP) для закладів Бадді також включає
дозвіл на виробництво 22 лікарських препаратів, у тому числі 4 для онкології,
повідомляє Panacea Biotec під час подачі заявки на BSE. Сертифікат відповідності
GMP, отриманий від української влади, відкриває 49 країн для 22 продуктів компанії,
які можна швидко зареєструвати за механізмом PIC/S.
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/panacea-biotec-gets-gmp-nod-from-ukraine-forbaddi-facilities/articleshow/61117389.cms

Panacea Biotec gets GMP nod from Ukraine for Baddi facilities = [Panacea Biotec
отримує звання GMP від України для обладнання у Бадді] // The Times of India. – Delhi,
2017. – 17.10.

***
Група колишніх торговців Louis Dreyfus, які пішли з бізнесу наприкінці серпня,
планують запустити новий бізнес, орієнтований на український ринок, свідчить
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джерело. Така співпраця є важливою у тому контексті, що Україна є одним із
найбільших у світі експортерів зерна, який перевозить кукурудзу та пшеницю в
конкуренції з Європейським Союзом та Сполученими Штатами.
https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/ex-dreyfus-trader-to-head-sierentzglobal-merchants-ukraine-registry/articleshow/61121935.cms

Polityuk, Pavel Ex-Dreyfus trader to head Sierentz Global Merchants Ukraine =
[Трейдер Ex-Dreyfus очолив Sierentz Global Merchants Ukraine] / Р. Polityuk // The Times of
India. – Delhi, 2017. – 17.10.

МИТНА ПОЛІТИКА
Кордон держави повинен бути на замку. Як забезпечити надійність рубежів на
практиці? Відповідь шукали учасники семінару-наради з питань реалізації
прикордонної політики в Гомельській області. Особливо на тлі процесів, що
відбуваються в сусідніх країнах і, за великим рахунком, у всьому світі. У Мозирі
зустрілися співробітники прокуратури, Держприкордонкомітету, митниці, міліції, СК,
КДБ і МНС. Було що сказати і представникам місцевої влади, лісового господарства,
адміністрації зони відчуження і відселення, дорожніх і транспортних служб. Всіх
структур, чия діяльність так чи інакше пов’язана з білорусько-українським кордоном.
https://www.sb.by/articles/chuzhie-zdes-ne-khodyat-181017.html

Пролесковский, Руслан Чужие здесь не ходят : В охране государственной границы
не должно быть ведомственной разобщенности = [Чужі тут не ходять. В охороні
державного кордону не повинно бути відомчої роз’єднаності] / Р. Пролесковский //
Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 18.10.

***
Суміжні з Україною держави, незадоволені новим українським законом „Про
освіту”, стали обговорювати координацію своїх дій. Закон передбачає відмову до
2020 року від шкільної освіти на будь-якій мові, крім української. У Києві вважали,
що цей закон вдарить в першу чергу по російськомовному населенню Східної
України. Але, як виявилося, він завдав удар і по її найзахіднішій частині, де
проживають значні угорські, румунське і польські меншини. Цей момент особливо
тривожний для Києва, оскільки у всіх трьох країн (Угорщини, Румунії і навіть
Польщі) є латентні прикордонні проблеми з Україною.
http://www.ng.ru/kartblansh/2017-10-16/3_7095_kartblansh.html

Фененко, Алексей Валериевич,доцент факультета мировой политики
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Границы Украины
могут подвергнуться ревизии не только на востоке : Как Киев создает правовую базу для
делегитимизации своих рубежей = [Кордони України можуть піддатися ревізії не тільки
на сході. Як Київ створює правову базу для делегітимізації своїх рубежів] / А. В. Фененко
// Независимая газета. – М., 2017. – 16.10.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Будівельний бум спричинив за собою багаторазове збільшення неоформлених
робітників на будівництвах Естонії. В основному це жителі України, Молдавії і
Білорусії. Протягом останніх трьох місяців в Пярнумаа виявлено близько 40
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неоформлених гастарбайтерів. І це тільки цифри офіційної статистики, повідомляє
портал естонського держтелерадіо err.ee. В основному гастарбайтери – це жителі
України, Молдови та Білорусі. Вони працюють за більш низьку зарплату (часом
всього за 300 євро на місяць), з якої не сплачуються податки.
http://www.telegraf.lv/news/v-estonii-vse-bolyshe-nelegalov-rabochih-s-ukrainy

Владимирова, Ирина В Эстонии все больше нелегалов-рабочих с Украины = [В
Естонії все більше нелегалів-робітників з України] / И. Владимирова // Вести. – Рига,
2017. – 25.10.

***
Влада Ізраїлю прийняла рішення переглянути процедуру надання притулку
громадянам України. Про це повідомило видання РІА „Новости Україна” з
посиланням на управління реєстрації населення і міграції ізраїльського МВС.
Видання уточнює, що раніше подібні звернення розглядалися протягом шести
місяців. Українці в’їжджали в Ізраїль в якості туристів (між країнами для цієї
категорії існує безвізовий режим), а потім подавали прохання про надання притулку.
Після подачі заяви протягом шести місяців в очікуванні рішення можна було легально
працювати в Ізраїлі. Тепер же прохання громадян України будуть розглядатися
протягом тижня. За різними даними, в даний час в Ізраїлі перебуває близько двадцяти
тисяч українців. З них п’ятнадцять тисяч прохання вже подали.
https://rg.ru/2017/10/22/izrail-reshil-massovo-vysylat-iz-strany-grazhdan-ukrainy.html

Хамдохов, Станислав Израиль решил массово высылать из страны граждан
Украины = [Ізраїль вирішив масово висилати з країни громадян України] / С. Хамдохов //
Российская газета. – М., 2017. – 22.10.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
У державну власність України повернуто 34 земельних ділянки вздовж кордону
з Угорщиною, передає lenta.ru з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби
України. „На сьогоднішній день в цілому на всіх ділянках кордону судові рішення на
користь держави прийняті відносно 51 ділянки. На розгляді знаходиться ще близько
70 таких справ. Крім того, органами охорони кордону ведеться переоформлення
земельних ділянок, які вже відведені і використовуються прикордонним відомством”,
– відзначається в публікації.
http://www.kazpravda.kz/news/mir/ukraina-vernula-v-sobstvennost-chast-granitsi-s-vengriei/

Украина вернула в собственность часть границы с Венгрией = [Україна повернула
у власність частину кордону з Угорщиною] // Казахстанская правда. – Астана, 2017. –
19.10.

***
Державна прикордонна служба України бере участь в 70 судових справах щодо
повернення в держвласність приватних земель на кордоні. Про це повідомляє пресслужба відомства.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/10/18/738470-pogransluzhba-ukraini

Погранслужба Украины хочет вернуть приграничные земли в госсобственность =
[Прикордонна служба України хоче повернути прикордонні землі в держвласність] //
Ведомости. – М., 2017. – 18.10.
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РЕФОРМИ
Верховна Рада України прийняла важливе законодавство, спрямоване на
реформування застарілої системи охорони здоров’я в країні. В той день опозиційні
групи організували третій день протестів, закликаючи правлячу коаліцію прискорити
політичні та економічні реформи. Нова система охорони здоров’я, заснована на
західних моделях – замінить залишки радянської системи, яка залишила Україну з
однією з найвищих показників смертності в Європі – отримала підтримку 240
депутатів – більше, ніж 226, необхідних для більшості. Чиновники заявили, що
фінансування „піде за пацієнтами”, охоплених державним медичним страхуванням,
які зараз обирають лікарів-первинних медиків. Лікарі, які обслуговують більше
пацієнтів, побачать зростання прибутків.
https://www.ft.com/content/6358591f-2785-34b7-a1fe-b0d075a014a3?mhq5j=e7

Olearchyk, Roman Ukraine adopts crucial healthcare reform amid political protests =
[Україна приймає важливу реформу системи охорони здоров’я на тлі політичних
протестів] / R. Olearchyk // Financial Times. – London, 2017. – 19.10.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
У 2018 році Україна має намір вкласти майже 2 млрд гривень / 75 млн доларів
США / в підвищення безпеки дорожнього руху, заявив сьогодні міністр
інфраструктури Володимир Омелян. 75 % цієї суми будуть виділені Дорожнім
фондом, який почне свою роботу 1 січня майбутнього року, а решту коштів Україні
надасть Євросоюз в рамках програми з надання підтримки в оснащенні зон
найбільшої концентрації ДТП.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1020/c31519-9282502.htm

В 2018 году Украина направит 2 млрд гривен на повышение безопасности на
дорогах = [У 2018 році Україна направить 2 млрд гривень на підвищення безпеки на
дорогах] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 19.10.

***
У Вашингтоні на осінньому саміті Міжнародного валютного фонду і Світового
банку активно обговорювали тему виділення (невиділення) чергового траншу для
України, – пише автор статті. На кону стоїть не тільки 2 млрд доларів від МВФ, які
Україна сподівається отримати до кінця 2017 року, але і 600 млн євро від Єврокомісії.
Каменем спотикання стала ціна на газ для населення. Фахівці Фонду вважають, що
вона повинна бути не нижчою за ринкову середньоєвропейську, українська ж влада
намагається знайти компроміс – отримати гроші, не підвищуючи тарифи під час
опалювального сезону. Якщо Раді вдасться „пережити” мітинги, що проходять зараз в
столиці і загрожують перерости в силові акції, – депутати якийсь час будуть акуратні
і відповідальні в роздачі голосів на користь сумнівних рішень. Тому, на думку автора,
опалювальний сезон в Україні пройде за старими тарифами, і заради цього уряд
пожертвує черговим траншем МВФ. Це не повинно принести катастрофічних
наслідків, але девальвація гривні буде відбуватися в більш прискореному темпі.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/10/19/1654331.html

Корж, Валентин Украина: Майдан-3 как „бонус” за кредиты : В Киеве, возможно,
ослушаются МВФ и не повысят тарифы на газ для населения. Есть риск не получить
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очередной транш, но иначе митинги у Рады перерастут в „революцию”. = [Україна:
Майдан-3 як „бонус” за кредити. У Києві, можливо, не послухаються МВФ і не
підвищать тарифи на газ для населення. Є ризик не отримати черговий транш, але
інакше мітинги біля Ради переростуть в „революцію”.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб.,
2017. – 19.10.

ЕКОНОМІКА
Доходи від експорту ІТ-технологій вийшли в Україні на третє місце після
продукції Агропромислового комплексу та металургії. У щорічному посланні до
Верховної Ради президент України Петро Порошенко вперше назвав інформаційну
галузь пріоритетною у розвитку експортного потенціалу і економіки країни.
Виконавчий директор ІТ-комітету Європейської бізнес-асоціації Костянтин Васюк
сказав в інтерв’ю DW, що з 2009 по 2016 року обсяги експорту ІТ-послуг зросли з 290
тисяч доларів до 2,3 мільярда. „І це лише гроші, отримані українськими ІТкомпаніями, згідно зі статистикою Національного банку України. Але наша країна –
сьома в світі за кількістю фрілансерів. За нашими оцінками, сукупний експорт, разом
з їхніми послугами, досягає 3,2-3,3 мільярда доларів”, – повідомив Васюк.
http://www.telegraf.lv/news/chudo-na-dnepre-ukrainskie-infotehnologii-pokoryayut-mir

Антонов, Григорий Чудо на Днепре: украинские инфотехнологии покоряют мир =
[Чудо на Дніпрі: українські інфотехнології підкорюють світ] / Г. Антонов // Вести. –
Рига, 2017. – 25.10.

***
Виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку, П. Порошенко зазначив,
що Україна поступово виходить на шлях стійкого зростання, відновлюючись після
„жорсткої економічної кризи”, який спалахнув в країні через початок бойових дій в
Донбасі і політичних пертурбацій. За словами президента, стабілізації економіки
багато в чому сприяли проведені в Україні реформи, особливо децентралізація влади.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1025/c31519-9284510.html

Худший период для экономики Украины уже позади – П.Порошенко = [Найгірший
період для економіки України вже позаду – П.Порошенко] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2017. – 25.10.

***
Президент США Дональд Трамп представив конгресу проект бюджету на 2018
рік, що має назву „Новий фундамент американської величі”. США мають намір
виділити в наступному році Україні $420,7 млн. Це ті гроші, які потечуть в Україну
по лінії Держдепу і Агентства міжнародного розвитку (USAID). Передбачається, що
на енергетичну безпеку України виділять $30 млн. В цілому ці грошові вливання
повинні підтримувати стабільність і розвиток України.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1052478/ssha_vydielia
t_ukrainie_na_zhizn_i_altiernativnuiu_enierghiiu_420_mln_v_2018_ghodu

Веларов, Алексей США выделят Украине „на жизнь” и альтернативную энергию
$420 млн в 2018 году : Существенную часть финансирования – $30 млн – составят
средства на создание альтернативных источников энергии = [США виділять Україні
„на життя” і альтернативну енергію $420 млн. у 2018 році. Істотну частину
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фінансування – $30 млн. – складуть кошти на створення альтернативних джерел
енергії.] / А. Веларов // LifeNews. – М., 2017. – 17.10.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Мінсільгосппрод ввів заборону на ввезення свинарської продукції з
Житомирської та Львівської областей України. Восени вірус активізувався. Але
такого спалаху не очікували. Новини про уражені території нагадують фронтові
зведення. Скорочується поголів’я свиней і в Україні. Зараз їх трохи більше шести
мільйонів. Якщо тенденція поширення АЧС збережеться, через два роки наші
південні сусіди можуть втратити до 40 відсотків поголів’я. Ще кілька років – і від
свинарства залишиться тільки пам’ять про втрачені українські традиції.
https://www.sb.by/articles/osennee-chumnoe-oslozhnenie.html

Осеннее чумное осложнение = [Осіннє чумне ускладнення] // Советская
Белоруссия. – Минск, 2017. – 21.10.

***
Українські фермери сіяли 5,5 млн га озимої пшениці на урожай 2018 року, або
90 % очікуваної площі в 6,15 млн га. Озима пшениця складає близько 95 % загальної
площі пшениці в Україні, а частка озимого ячменю складає близько 60 %. Фермери
також засіяли 633 тис. га озимого ячменю та 138 тис. га жита.
https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/ukraine-winter-wheat-sowing-90-pctcomplete/articleshow/61151527.cms

Polityuk, Pavel Ukraine winter wheat sowing 90 pct complete = [Посів озимої пшениці в
Україні завершено на 90%] / Р. Polityuk // The Times of India. – Delhi, 2017. – 20.10.

***
У 2017 році обсяг експорту сільськогосподарської продукції України може
оновити історичний максимум. Про це сьогодні повідомила профільна асоціація
„Український клуб аграрного бізнесу”. За три квартали Україна поставила на зовнішні
ринки сільгосптоварів на суму 13 млрд доларів, що майже на чверть більше в
порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Зростання експорту в основному був
забезпечений за рахунок продукції рослинництва, жирів і масел.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1019/c31519-9281952.html

В 2017 году агроэкспорт Украины может достичь рекордного показателя = [У
2017 році агроекспорт України може досягти рекордного показника] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2017. – 18.10.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Генеральний директор OMV Райнер Зеле, який взяв участь в дискусії
Австрійсько-російського товариства дружби, розкритикував противників будівництва
газопроводу „Північний потік – 2”, повідомляє австрійська газета Die Presse. Зеле
зазначив, що його компанія за законом зобов’язана забезпечувати газопостачання
Австрії. У зв’язку з цим він звернувся до інших учасників дискусії з питанням, могли
б вони надати клієнтам в рамках майбутньої концепції газопостачання маршрут,
поставки по якому вже двічі порушувалися. Глава OMV переконаний, що в такій
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ситуації необхідно переглянути шляхи, по яких здійснюється імпорт газу. „Ми
змінюємо транзитну країну Україну на Німеччину. А тепер спробуйте сказати мені,
що Німеччина як країна транзиту не така надійна, як Україна. Сусід Німеччини,
Польща, закидає нам у цьому”, – підкреслив Райнер Зеле.
http://www.telegraf.lv/news/severnyi-potok-2-udarit-po-polyshe-i-ukraine

Тарасов, Анатолий „Северный поток – 2” ударит по Польше и Украине =
[„Північний потік – 2” вдарить по Польщі та Україні] / А. Тарасов // Вести. – Рига,
2017. – 26.10.

***
Посол США в Україні Марі Йованович, виступаючи на конференції в Києві,
заявила про те, що газопровід „Північний потік-2”, по якому природний газ з Росії
планується транспортувати по дну Балтійського моря, нібито „позбавить Україну 2,7
мільярда доларів на рік ”. Це, за оцінками експертів, еквівалентно приблизно трьом
відсоткам українського внутрішнього валового продукту. За словами Йованович,
„перетворення енергетики на Україні є ключовим компонентом перетворень”. І ця
країна, на її думку, „повинна прагнути до формування відкритого ринку газу для
зовнішніх і внутрішніх інвесторів”. Заяви про те, що „США готові надати сприяння у
впровадженні нових технологій”, свідчать про ідею продавати на Україні
американський сланцевий газ, який набагато дорожче російського і потребує
додаткової переробки.
https://rg.ru/2017/10/24/ukraina-lishitsia-chasti-dohodov-iz-za-reformy-energeticheskoj-otrasli.html

Васильев, Андрей Давят на газ : Украинская экономика рискует потерять до
трех процентов от своего ВВП = [Тиснуть на газ. Українська економіка ризикує
втратити до трьох відсотків від свого ВВП] / А. Васильев // Российская газета. – М.,
2017. – 24.10.

***
Втрати доходів Києва від транзиту газу через запуск „Північного потоку – 2”
можуть скласти до 3% ВВП щорічно, заявила посол США на Україні Марі
Йованович. За словами дипломата, реформи в нафтогазовому секторі повинні
допомогти Україні „залишитися важливою країною для транспортування газу”. Проти
проекту виступають кілька країн, в тому числі Україна, яка боїться втратити доходи
від транзиту російського газу, і США, які розраховують поставляти в Європу
скраплений природний газ.
http://www.telegraf.lv/news/severnyi-potok-2-pomeshaet-razvitiyu-ukrainy

Тарасов, Анатолий „Северный поток-2” помешает развитию Украины =
[„Північний потік-2” стане на заваді розвитку України] / А. Тарасов // Вести. – Рига,
2017. – 24.10.

***
Київ назвав умову повернення до прямих закупівель газу у „Газпрому”. Про це
розповів віце-прем’єр Володимир Кістіон в інтерв’ю українській „Економічній
правді”. Кістіон не став заперечувати, що газ „Газпрому” для України зараз може
обходитися дешевше європейського, але закуповувати його безпосередньо у
російської компанії ризиковано і безвідповідально. Однак переведення Європою
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закупівлі російського газу на кордон з Росією міг би змінити ситуацію, вважає
український віце-прем’єр.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/23/738976-ukraina-zakupkam

Смирнов, Сергей Украина назвала условие закупки газа напрямую у „Газпрома” :
Вице-премьер Украины считает, что замены „Газпрому” к 2019 году не найти =
[Україна назвала умову закупівлі газу безпосередньо у „Газпрому”. Віце-прем’єр України
вважає, що заміни „Газпрому” до 2019 року годі й шукати] / С. Смирнов // Ведомости. –
М., 2017. – 23.10.

***
Багато компаній не спускали очей з України ще задовго до Майдану і вже тим
більше після нього. Це відноситься, наприклад, до Monsanto, яка мріє задешево
викупити українські сільськогосподарські землі, щоб почати вирощувати свої ГМО на
чорноземі. В охочих нажитися на українському народі не бракує. І їх не хвилює, що
той в результаті животіє в злиднях і громадянській війні. Україна – центральний
вузол в поставках російського газу в Європу. Меркель і Олланд так активно
проштовхували підписання Мінських угод зовсім не заради гарних очей Порошенко.
Вся справа в тому, що Німеччина бачила ризик повного краху України і, разом з нею,
поставок російського газу. Крім того, саме з цієї причини Німеччина наполягає на
будівництві газопроводу „Північний потік-2”, який дозволить їй і далі безпосередньо
отримувати газ з Росії в обхід проблематичного транспортного вузла, який сьогодні є
Україна. Україна шантажує Європу, оскільки тримає руку на вентилі і може
перекрити поставки в ЄС або ж забрати їх частина для власних потреб.
http://www.telegraf.lv/news/krovavye-investicii-rotshilydy-priberut-k-rukam-ukrainskuyu-gts

Пушкарев, Тимур Кровавые инвестиции. Ротшильды приберут к рукам
украинскую ГТС = [Криваві інвестиції. Ротшильди приберуть до рук українську ГТС] /
Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 19.10.

***
Багато країн Східної Європи критично розглядають проект будівництва
„Північного потоку – 2”. Вони стверджують, що „Північний потік 2” збільшить
залежність Європи від російських постачань енергії. Крім того, трубопровід обходить
Україну як транзитну країну для постачання газу, тим самим підриваючи відносини
між Україною та ЄС.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/nord-stream-2-daenische-gesetzesplaene-bedrohen-pipelinebau-a-1172702.html

Dänische Gesetzespläne bedrohen Pipeline-Bau = [Данські закони загрожують
будівництву трубопроводів] // Spiegel. – Hamburg, 2017. – 13.10.

***
Розширення російського трубопроводу в країнах навколо Балтійського моря
викликало великі протести. Балтійські країни та Польща наполегливо застерігають
проти планів Росії в світлі російського військового вторгнення в сусідню країну –
Україну. Після розширення трубопроводу Україна втратить доходи від транзиту газу,
а Москва зможе ще активніше використовувати газовий кран як засіб політичного
тиску. Німецький уряд дав зрозуміти, що розширення вже існуючого трубопроводу
„Північний потік” розглядає як комерційний проект, в який ЄС втручатися не слід.
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Польща і країни Прибалтики звинувачують Німеччину в подвійній моралі в зв’язку з
тим, що та з одного боку посилає Україні запевнення у підтримці, а з іншого –
дозволяє провести трубопровід, який дозволить транспортувати російський газ в
обхід України.
https://www.b.dk/globalt/rusland-er-klar-med-gasrute-som-danmark-ikke-kan-sige-nej-til

Kruse, Simon Rusland er klar med gasrute, som Danmark ikke kan sige nej til = [Росія
готова прокласти газовий маршрут, який Данія не зможе заборонити] / S. Kruse //
Berlingske. – Copenhagen, 2017. – 12.10.

***
За деякими оцінками геологів, тільки розвідані родовища в Україні містять
запаси в трильйони кубометрів газу. У разі швидкого зростання видобутку
вуглеводнів Київ, вважає ряд експертів, може в лічені роки вийти на
самозабезпечення нафтою і газом. Однак залучити зарубіжних інвесторів і
використовувати сучасні видобувні технології не дає застаріле законодавство,
бюрократизм, корупція і заплутана податкова система, констатували учасники
Третього газового форуму. До 2020 року весь газ, який необхідний Україні, повинен
здобуватися на території країни. Таке завдання поставив уряду прем’єр-міністр
Володимир Гройсман.
https://rus.postimees.ee/4274233/ukraina-nadeetsya-oboytis-bez-importa-gaza

Украина надеется обойтись без импорта газа = [Україна сподівається обійтися
без імпорту газу] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 12.10.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив про
необхідність ліквідації Національної гвардії та Служби безпеки України. На його
думку, на потреби цих служб витрачається більше коштів, ніж на армію. При цьому ці
гроші могли дістатися громадянам країни. Саакашвілі також запропонував „залишити
замість СБУ службу ефективної контррозвідки”.
http://www.telegraf.lv/news/saakashvili-prizval-likvidirovaty-baryzhnuyu-nacgvardiyu

Владимирова, Ирина Саакашвили призвал ликвидировать „барыжную”
нацгвардию = [Саакашвілі закликав ліквідувати „барижную” гвардію] / И. Владимирова //
Вести. – Рига, 2017. – 21.10.

***
Командування Військово-морських сил України (ВМСУ) розробило нову
тактику боротьби з російським Чорноморським флотом (ЧФ). Атакувати кораблі ЧФ
повинні кілька українських бронекатерів, щоб хоча б один зміг „дістати
супротивника”. Тактика отримала назву „вовча зграя”. „Вовча зграя” – тактика
переслідування підводними човнами кораблів противника з метою дочекатися
переваги в позиції або числі. Вона була розроблена офіцером німецького флоту
Карлом Дьоніцем, який став згодом главою фашистського підводного флоту –
Крігсмаріне.
http://www.ng.ru/armies/2017-10-16/100_moriaki161017.html

Рискин, Андрей,заместитель главного редактора „Независимой газеты”, капитан
2 ранга запаса Украинские моряки в борьбе с ЧФ решили применить опыт адмирала
36

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

14 – 27 жовтня 2017 р.

Дѐница = [Українські моряки в боротьбі з ЧФ вирішили застосувати досвід адмірала
Дьоніца] / А. Рискин // Независимая газета. – М., 2017. – 16.10.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Український олігарх Дмитро Фірташ, якого звинувачують у відмиванні грошей
в Україні, стверджує, що став жертвою „політичного процесу” в Іспанії. Магнат подав
позов до суду Барселони, в якому він нагадує, що австрійська влада відмінила
міжнародний ордер на арешт, що навис над ним за „відсутність конкретики”
злочинної поведінки проти нього.
http://www.elmundo.es/espana/2017/10/18/59e6567fe5fdea16738b4630.html

Urreiztieta, Esteban El oligarca ucraniano Dimitry Firtash denuncia ser víctima de un
’proceso político’ = [Український олігарх Дмитро Фірташ стверджує, що він є жертвою
„політичного процесу”] / Е. Urreiztieta // El Mundo. – Madrid, 2017. – 18.10.

***
Скандал у Панамі пролив світло на масштаби та поширеність уникнення
податків, що існує в усьому світі. Стало відомо, що особи з 200 країн
використовували більше 214 000 офшорних організацій, щоб допомогти їм уникати
платити мільярди податків до своєї країни. До них входили 140 політиків та
чиновників, в тому числі екс-президент України, прем’єр-міністрів Ісландії та
Пакистану, і король Саудівської Аравії, багато хто з яких зараз втратив свої позиції.
http://www.independent.co.uk/voices/brexit-tax-evasion-eu-us-laws-uk-donald-trump-theresa-mayavoidance-a8007426.html

Gill, Neena I’ve seen how the EU tackles tax evasion versus the US – and if Brexit Britain
follows Trump, we’re headed for disaster = [Я бачив, як ЄС вирішує проблему ухилення від
сплати податків у порівнянні з США, і якщо Brexit Britain наслідує Трампа, то ми
попрямуємо до катастрофи] / N. Gill // The Independent. – London, 2017. – 18.10.

***
Крадіжка і розтрати в українській армії вже давно ні для кого не новина, однак
спливаючі сьогодні афери привертають особливу увагу, оскільки мова йде про
набагато більш серйозні суми. Як пише видання La Croix, злодійство підриває довіру
українців до інститутів влади і ставить під загрозу співпрацю із західними
партнерами. Незважаючи на збільшення бюджету Міноборони України, її армія як і
раніше ослаблена через регулярні розкрадання. Як пише La Croix, громадськість і
міжнародні інвестори – поки безуспішно – закликають до створення спеціального
антикорупційного суду.
http://www.telegraf.lv/news/evropa-nazyvaet-poroshenko-vorom-i-avantyuristom

Тарасов, Анатолий Европа называет Порошенко вором и авантюристом =
[Європа називає Порошенко злодієм і авантюристом] / А. Тарасов // Вести. – Рига,
2017. – 18.10.

***
Європейський союз зібрався реалізовувати в Україні спеціальну програму по
боротьбі з корупцією вартістю 16 мільйонів євро. В рамках програми МЗС Данії
оголосив два конкурси, кожен вартістю один мільйон данських крон. В рамках
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першого в результаті тендеру місцеві підрядники повинні будуть розробити
антикорупційні стратегії для шести українських міст. В рамках другого – провести
аудит Національного антикорупційного бюро України.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1052471/ievrosoiuz_so
biraietsia_pobiedit_korruptsiiu_na_ukrainie_rukami_datchan

Емельянов, Евгений Евросоюз собирается победить коррупцию на Украине руками
датчан = [Євросоюз збирається перемогти корупцію в Україні руками датчан] /
Е. Емельянов // LifeNews. – М., 2017. – 17.10.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Закон про медичну реформу, прийнятий Верховною радою лідер Радикальної
партії Олег Ляшко прямо назвав „ганебним і що позбавляє велику частину
українських громадян права хоча б на мінімальну медичну допомогу”, переслідує
одну мету – „максимально зменшити витрати бюджету на охорону здоров’я”. За два
роки нової влади 66 тисяч лікарів хто виїхали за кордон. – Їх сьогодні забирають на
ура Польща, Литва, Румунія, – зазначила глава комітету з питань охорони здоров’я
Верховної Ради Ольга Богомолець на NewsOne. – Чому? Тому що, коли у них
почалася медична реформа, вони встали на ті ж самі граблі. Вони не підняли людям
зарплату – і всі їх фахівці виїхали в інші країни... Сьогодні вони приймають наших
лікарів, дають їм зарплату, житло, тільки приїжджайте. Це дійсно так, підтверджують
представники польських відомств.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1054032/mi
editsinskii_ghienotsid_kak_ies_vysasyvaiet_vrachiei_s_ukrainy

Мальцев, Владислав Медицинский геноцид. Как ЕС „высасывает” врачей с
Украины = [Медичний геноцид. Як ЄС „висмоктує” лікарів з України] / В. Мальцев //
LifeNews. – М., 2017. – 23.10.

***
Сьогодні Верховна Рада України прийняла закон про реформування системи
охорони здоров’я. Реформа передбачає, що бюджетні кошти будуть спрямовані на
повну або часткову оплату вартості конкретних медичних послуг і лікарських
препаратів, а українці отримають право самостійно вибирати, в яку медустанову їм
звернутися – державну чи приватну.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1020/c31519-9282500.html

В Украине принята медицинская реформа = [В Україні прийнята медична
реформа] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 19.10.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Населення КНР витрачає на їжу близько 30 відс. витрат, що близько до
стандартів поживання заможних країн. Показник Енгеля, в Китаї за п’ять років
знизився, це означає, що матеріальне становище громадян покращилося. У Росії
протилежна тенденція: частка витрат росіян на продукти харчування в структурі
споживання за п’ять років становить 32,3 відс. „У нас є стереотип: ми звикли вважати
Китай біднішим за себе. Але це вже далеко не так. При цьому китайське керівництво
серйозно захищає позиції своїх виробників. Росія ж, незважаючи на розмови,
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продовжує імпортувати продукцію. Це додаткові витрати на логістику, митні збори,
чужі бренди. Вони лягають на гаманці росіян”, – зауважує депутат Михайло Щапов.
Додамо, та ж проблема спостерігається в Україні. Зокрема, там обговорювалися дані,
згідно з якими громадяни України витрачають 50 відс. від доходів на їжу, а
Німеччини – 14 відс., Польщі – 25 відс. І у деяких чиновників з’явилася версія, що
українці просто більше їдять, ніж європейці.
http://www.ng.ru/economics/2017-10-17/1_7096_china.html

Башкатова, Анастасия Китайцы стали состоятельнее россиян : Из-за низких
зарплат и монопольных цен граждане РФ все больше тратятся на еду = [Китайці
стали заможніше росіян. Через низькі зарплати і монопольні ціни громадяни РФ все
більше витрачаються на їжу] / А. Башкатова // Независимая газета. – М., 2017. – 17.10.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Не так давно стартував великий проект щодо вирішення проблеми захоронення
ядерних відходів на території України. Йдеться про будівництво сховища в
Чорнобильській зоні відчуження. Це знизить вартість переробки і зберігання
радіоактивних відходів на території Росії на 200 млн дол. на рік. „Енергоатом”,
національна ядерна енергетична компанія, має намір отримати кредит в розмірі 400
млн дол. від Bank of America Merrill Lynch для будівництва цього сховища. За
інформацією джерела, близького до проекту, однією з умов отримання кредиту стане
контракт на будівництво, підписаний з американською компанією Holtec International,
а також угода, що передбачає зберігання відпрацьованого палива американських
електростанцій.
http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/tombeau-nucleaire-americain-sur-le-197613

Benoit, Christine Tombeau nucléaire américain sur le territoire européen = [Ядерний
могильник США на території Європи] / С. Benoit // AgoraVox. – Paris, 2017. – 13.10.

ІСТОРІЯ
Енн Епплбаум, аналізуючи історію СРСР, вважає, що Сталін мав своєрідну
нав’язливу ідею щодо України. І це було тому, що в 1917 році, під час російської
революції, Україна спочатку відмовлялася прийняти більшовицький уряд. По-перше,
відбувся український національний репрезент – такий український уряд української
інтелігенції, який хотів створити незалежну державу. Але Червона Армія домоглася
свого і український уряд втратив владуСталін був одержимий пам’яттю того періоду,
тому що це був час, коли більшовики втрачали владу, і він боявся, що хаос в Україні
може завадити йому приєднати Україну до Москви. Отже, „Україна ніколи не була
чужою проблемою чи далекою проблемою, це була своєрідна внутрішня проблема
для Сталіна”, – наголошує Е. Епплбаум.
http://www.politico.com/magazine/story/2017/10/23/mikhail-khodorkovsky-and-anne-applebaum-the-fulltranscript-215734

Mikhail Khodorkovsky and Anne Applebaum: The Full Transcript = [Михайло
Ходорковський та Енн Епплбаум: повна стенограма] // POLITICO Magazine. – Arlington,
2017. – 23.10.

***
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Свого часу політика Михайла Горбачова критикувалася у контексті того, що
реформи були нерозумними через брак передбачення. Економіка ще гірше: країна
знизила свої запаси золота, збільшила зовнішній борг, не вистачало постачання
продовольства. Що стосується інформаційної політики, яку проводив Горбачов, була
катастрофа в результаті ядерної аварії на Чорнобильській АЕС, від якої постраждала
Україна. Радянська влада вчасно не повідомила про аварію і в результаті кількість
жертв помножилась на тисячі.
http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/alemania-logro-reunificacion-tras-anos-separaciondolor_674753

Díaz, Pilar Alemania logró la reunificación tras 40 años de separación y dolor =
[Німеччина досягла возз’єднання після 40 років відділення та болю] / P. Díaz // El
Universal. – Caracas, 2017. – 22.10.

***
Сталін боявся, що, якщо Україна не визнає радянську ідеологію і радянську
систему, це може привести до краху всього Радянського Союзу. Бунт українців міг
надихнути Грузію, Вірменію і Таджикистан. І якби українцям вдалося створити більш
відкрите, більш терпиме держава, якби вони змогли переорієнтувати себе – як багато
хто хотів – на європейську культуру і цінності, тоді чому росіянам не можна було
спробувати зробити те ж саме? Подібно Путіну кілька десятиліть потому, більшовики
були готові, щоб приховати характер своєї політики в Україні. Під час громадянської
війни вони замаскували Червону армію під „радянський визвольний рух України”.
Сталін, який тоді був комісаром у справах національностей, створив фальшиві
мінігосударства в українських провінціях, щоб підірвати позиції українського уряду в
1918 році – точно так само, як сьогодні це роблять лідери Донецької народної
республіки.
https://www.washingtonpost.com/outlook/why-does-putin-want-control-ukraine-askstalin/2017/10/20/800a7afe-b427-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.9e84d17cecc3

Why does Putin want to control Ukraine? Ask Stalin = [Чому Путін хоче
контролювати Україну? Запитай Сталіна] // The Washington Post. – Washington, 2017. –
20.10.

***
Українці знімали всі статуї Леніна після Майдану 2014 року та Революції
достоїнства. Вони це зробили, тому що в Леніні вони бачили важливий зв’язок не
тільки радянських часів, але й сучасної Росії. Але спадщина Леніна для України є
повчальною. Йому вдалося повернути Україну до складу Росії після того, як вона
оголосила незалежність у 1918 році, але ціна, яку він заплатив за це, здається
надмірною для сучасних російських виробників. Ленін наполягав на тому, щоб
підтримувати промисловий Донбас в Україні, і вважав росіян та українців окремими
народами, які заслужили свої власні республіки в Радянському Союзі. Путін
неодноразово заявляв, що під час нинішнього російсько-українського конфлікту,
росіяни та українці є одним і тим же народом. Ленін, як батько-засновник Російської
Федерації, держави, яку зараз очолює Путін, не розвивав думку про те, що Кремль
повинен розширити кордони федерації.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/oct/19/russian-revolution-centenary-ukrainians-notcelebrating-conflict
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Plokhy, Serhii What should Putin do about the war in Ukraine? Learn from Lenin = [Що
повинен робити Путін щодо війни в Україні? Вчимося з Леніна] / S. Plokhy // The
Guardian. – London, 2017. – 19.10.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Одна з найскандальніших прем’єр Євросоюзу – фільм „Волинь” пройде в Ризі,
в Cafe Film Noir в кінотеатрі Splendid Palace 27 жовтня 2017 року. Фільм „Волинь” –
це польське кіно, яке країни ЄС не хочуть бачити і помічати. Причина – в ньому
показана справжня, неотфотошоплена Україна. Показ в Польському культурному
центрі в Києві був скасований МЗС України.
http://www.telegraf.lv/news/v-rige-sostoitsya-edinstvennaya-premyera-volyni-v-evrosoyuze-za-predelamipolyshi

В Риге состоится единственная премьера „Волыни” в Евросоюзе – за пределами
Польши = [У Ризі відбудеться єдина прем’єра „Волині” в Євросоюзі – за межами Польщі]
// Вести. – Рига, 2017. – 25.10.

***
Більше 92 відс. жителів України вважають себе етнічними українцями і тільки
5,5 відс. – росіянами. Такі підсумки свого останнього опитування наводить відома
українська соціологічна служба – київський Інститут Горшеніна. Тепер це не просто
цифра, це аргумент в руках місцевих націоналістичних політиків, які з піною на губах
доводять, що ніякої проблеми співіснування двох ідентичностей – російської і
української – немає. Та й правда, звідки проблеміи взятися, якщо один етнос, як
заявляють соціологи, фактично поглинув інший. Втім, підсумки опитування, що
демонструє, що нібито відбулася необоротну асиміляцію українцями представників
інших народів, далекі від виключно наукових. Сьогодні в першу чергу це аргумент
для сучасних київських політиків, які проводять безпрецедентну політику з
витіснення всього неукраїнського з культурного поля країни.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1054984/statistichieskaia_pogh
rieshnost

Замдыханов, Рамиль Статистическая погрешность = [Cтатистична похибка] /
Р. Замдыханов // LifeNews. – М., 2017. – 25.10.

***
На відміну від американського телесеріалу про сплячих агентів під назвою
„Американці”, дія якого відбувається в епоху Рейгана, „Сплячі” – це фільм про
сьогодення. Там відбувається ціла серія вбивств, відбувається теракт на мітингу
проти ФСБ, ЦРУ намагається дестабілізувати обстановку в Росії і зірвати газовий
контракт з Китаєм. Схоже, що на цей епізод творців фільму надихнула реальна угода,
підписана в 2014 році незабаром після того, як проти Росії ввели санкції за анексію
частини української території. В кінцевому підсумку цю спробу вдалося зірвати, але
американський агент підриває всю китайську делегацію, а відповідальний за цю
операцію співробітник розвідки США переїжджає в Україну. Слідом за ним їде і
головний герой – душевний і патріотично налаштований офіцер ФСБ.
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-10-20/a-russian-take-on-the-americans-scares-moscowliberals
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Bershidsky, Leonid A Russian Take on ’The Americans’ Scares Moscow Liberals =
[„Сплячі” лякають московських лібералів] / L. Bershidsky // Bloomberg. – New York, 2017. –
23.10.

***
У Каннах відбудеться презентація багатосерійного фільму „Троцький” про
долю і особистості одного з найяскравіших і суперечливих російських
революціонерів, який народився та навчався в Україні.
https://oglobo.globo.com/mundo/cem-anos-apos-revolucao-trotsky-vira-heroi-de-serie-de-tv-russa21979871#ixzz4wLJeFtOU

Cem anos após revolução, Trotsky vira ’herói’ de série de TV russa = [Через сто років
після революції Троцький стає героєм російських телесеріалів] // O Globo. – Rio de Janeiro,
2017. – 23.10.

***
Державна аудиторська служба України відзвітувала про те, як витрачалися
гроші, виділені на організацію і проведення „Євробачення-2017” в Києві. З
опублікованого 20 жовтня документа випливає, що при підготовці заходу було
розтрачено майже 470 млн гривень. Організатори допустили порушення при веденні
бухгалтерського обліку і при закупівлях на загальну суму 468 млн грн ($ 17,3
мільйона). Ще 8,6 млн грн ($ 318 тис.) були незаконно витрачені і недоотримані
Національною громадською телерадіокомпанією України, яка виступила
організатором конкурсу. У звіті також відзначається, що майже половина розтрачених
грошей була спрямована іноземним фірмам, перевірити які тепер майже неможливо.
http://www.telegraf.lv/news/kakoi-syurpriz-ukraincy-ispolyzovali-evrovidenie-2017-dlya-raspila

Левин, Виктор Какой сюрприз: украинцы использовали Евровидение-2017 для
„распила” = [Який сюрприз: українці використовували Євробачення-2017 для „розпилу”] /
В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 23.10.

***
Хмельницький – місто з населенням близько 260 тис. чоловік, центр
однойменної області – став першим місцем в Україні, де заборонили викладання
російською мовою в школах. І справа не в прийнятому Верховною Радою законі, що
ще не набрав чинності. У Хмельницькому є свої специфічні „борці за Україну”. –
Підтверджую вам, що нашою позицією була відмова в загальноосвітніх навчальних
закладах Хмельницького від вивчення російської, – заявив „Українській правді”
директор міського департаменту освіти Роман Миколаїв. Миколаїв – персонаж досить
незвичайний навіть для постмайданної України. Коли мер Хмельницького представив
його кандидатуру на пост директора департаменту, то навіть ультрапатріотичне
видання depo.ua відзначило, що Миколаїв „відомий ще як лідер неоязичників
Богумир”. Саме під цим язичницьким ім’ям Миколаїв досі веде аккаунт в „Фейсбуці”,
вже як чиновник.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1053667/za_pieruna_i
_bieluiu_rasu_pochiemu_v_shkolakh_khmielnitskogho_zaprietili_russkii_iazyk

Мальцев, Владислав За Перуна и белую расу. Почему в школах Хмельницкого
запретили русский язык = [За Перуна і білу расу. Чому в школах Хмельницького
заборонили російську мову] / В. Мальцев // LifeNews. – М., 2017. – 22.10.
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***
Україна і Угорщина домовилися про особливий порядок виконання мовних
норм українського закону „Про освіту”. Як пише портал „СТРАНА.ua”, про це
повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час спільного брифінгу з
міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і міністром людських ресурсів
Угорщини Золтаном Балогом. „Україна дотримується своїх міжнародних зобов’язань,
в тому числі двосторонніх угод з Угорщиною, щодо того, що представники меншин в
наших країнах можуть навчатися рідною мовою на всіх етапах навчання”, – сказала
вона, зачитуючи спільну заяву сторін.
http://www.telegraf.lv/news/kiev-poshel-na-yazykovye-ustupki-no-tolyko-dlya-vengerskih-shkol

Владимирова, Ирина Киев пошѐл на языковые уступки – но только для венгерских
школ = [Київ пішов на мовні поступки – але тільки для угорських шкіл] / И. Владимирова
// Вести. – Рига, 2017. – 20.10.

***
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва
закликає міжнародне співтовариство засудити дії Києва щодо введення нового закону
про освіту.
http://www.telegraf.lv/news/mid-rossii-prizyvaet-mir-osudity-yazykovoi-rasizm-na-ukraine

Владимирова, Ирина МИД России призывает мир осудить „языковой расизм” на
Украине = [МЗС Росії закликає світ засудити „мовний расизм” в Україні] /
И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 20.10.

***
В міській управі Нарви підняли питання про можливість вивчати українську
мову в нарвських загальноосвітніх школах, повідомляє rus.err.ee. За словами віцемера Нарви В’ячеслава Коновалова, при наявності вчителя і інтересу з боку учнів,
адміністрація міста займеться організацією навчання. Варто відзначити, що в Нарві
вже є можливість вивчати українську мову в недільній школі при Українському
земляцтві Нарви. Зараз у школи великий клас в Будинку народів, де викладають
українську мову, культуру і літературу.
http://www.telegraf.lv/news/v-russkih-shkolah-estonii-mogut-vvesti-uroki-ukrainskogo-yazyka

Антонов, Григорий В русских школах Эстонии могут ввести уроки украинского
языка = [У російських школах Естонії можуть ввести уроки української мови] /
Г. Антонов // Вести. – Рига, 2017. – 19.10.

***
В Минске открылся первый белорусский философский конгресс
„Национальная философия в глобальном мире” – крупнейший научный форум,
который призван сыграть значимую роль в понимании перспектив развития
цивилизации. Катерина Ілікчіева, доцент кафедри кримінального права та процесу
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: –
Філософія – це основа всіх наук, і потенціал її не вичерпаний. Подібні міжнародні
заходи дають своєрідний поштовх для нових ідей і напрямів як філософії, так і науки
в цілому. Однозначно потрібно зберігати традиції національних філософських шкіл,
але при цьому активно обмінюватися ідеями з іншими країнами. Не знаю, як в
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Білорусі, але у нас в Україні філософію вивчають на перших курсах. Мені здається,
що це неправильно. Я хочу привітати всю білоруську науку з такою грандіозною
подією, як філософський конгрес, і такі форуми мають відбуватися якомога частіше.
https://www.sb.by/articles/lyubomudry-o-vechnom.html

Бакун, Константин Любомудры о вечном = [Любомудри про вічне] / К. Бакун,
О. Зданович // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 19.10.

***
Парламент Молдови підготує декларацію з приводу закриття молдавських шкіл
на півдні України. Як передає „ІНФТАГ”, парламентські фракції сформують робочу
групу для складання декларації з ініціативи Партії соціалістів. Депутат від ПСРМ
Влад Батринча нагадав депутатам на засіданні, що уряд і президент Румунії, а також
уряд Угорщини гостро відреагували на закриття шкіл національних меншин в
Україні.
http://www.vedomosti.md/news/parlament-moldovy-poslednim-vyskazhetsya-po-voprosu-zakrytiy

Парламент Молдовы последним выскажется по вопросу закрытия молдавских
школ на юге Украины = [Парламент Молдови останнім висловиться з питання
закриття молдавських шкіл на півдні України] // Молдавские ведомости. – Кишинев,
2017. – 19.10.

***
Назва цілої низки великих українських міст у подальшому латиською мовою
буде писатися по новому. Так вирішила комісія експертів латиської мови при Центрі
державної мови. Експерти розглянули питання про написання латиською 30 міст
України.
http://www.telegraf.lv/news/centr-gosyazyka-vzyalsya-za-nazvaniya-gorodov-ukrainy

Пушкарев, Тимур Центр госязыка дерусифицирует названия городов Украины =
[Центр державної мови дерусіфіцірует назви міст України] / Т. Пушкарев // Вести. –
Рига, 2017. – 19.10.

***
Анастасія Приходько різко висловилася про українських артистів, які
гастролюють в Росії. Як пише „Апостроф”, Приходько заявила, що її колеги, що
поступають таким чином, „продають батьківщину за рублі”. Приходько зазначила, що
вона виступала в Росії, проте гроші не були для неї пріоритетом. Вона також
відповіла на гнівний коментар передплатниці про те, що співачка плюнула в обличчя
російському слухачеві.
http://www.telegraf.lv/news/anastasiya-prihodyko-pristydila-kolleg-prodaetesy-za-rubli

Пушкарев, Тимур Анастасия Приходько пристыдила коллег: продаетесь за рубли!
= [Анастасія Приходько присоромила колег: Продаетесь за рублі!] / Т. Пушкарев //
Вести. – Рига, 2017. – 18.10.

***
Міністерства освіти України та Польщі готуються до проведення консультацій
про застосування мовних норм нового українського закону „Про освіту”. Раніше
Києву не вдалося переконати в своїй правоті Румунію і Угорщину. Парламентська
асамблея Ради Європи (ПАРЄ) теж висловила критичні зауваження українській владі.
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Критичне ставлення ПАРЄ до закону взявся скорегувати президент Петро
Порошенко. В Страсбурзі він палко пояснював, що Київ не зазіхає на права
нацменшин: У ПАРЄ почули аргументи Порошенко, однак в резолюцію (за яку
проголосували 82 депутати, проти – 11) внесли ряд критичних зауважень Києву.
http://www.ng.ru/cis/2017-10-17/1_7096_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Вслед за Будапештом у Киева портятся отношения с
Варшавой : Резолюция ПАСЕ подлила масла в огонь конфликта вокруг украинского
закона об образовании = [Слідом за Будапештом у Києва псуються стосунки з
Варшавою. Резолюція ПАРЄ підлила масла у вогонь конфлікту навколо українського
закону про освіту ] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 17.10.

***
Фільм про конфлікт російської державності з українською ідентичністю В.
Манский зняв зовсім м’яко, майже без коментарів. Манський просто поїхав спочатку
до Львова, звідки родом, потім до Одеси, поговорив зі своєю мамою, з її сестрами, з
племінниками, з зятем, з дядьками. Звичайно, сімейний ракурс обраний не випадково
– через сімейні відносини яскравіше проступає образ сучасної України. Географія
його поїздок досить широка: і Львів, і Донецьк, і Одеса, і Київ, і Севастополь – одним
із завдань було уявити українське життя більш об’ємно, ніж це відбувається в засобах
масової пропаганди. Вислухати всіх, дати можливість людям виговоритися,
порозумітися – для Манського основна мета фільму.
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2017/10/17/738146-politika-delit-semyu

Солнцева, Алена Как политика делит семью, показал фильм Виталия Манского
„Родные” : В нем режиссер выслушал собственных родственников, объясняющих свое
отношение к ситуации вокруг Украины и Крыма = [Як політика ділить сім’ю, показав
фільм Віталія Манського „Рідні”. У ньому режисер вислухав власних родичів, що
пояснюють своє ставлення до ситуації навколо України і Криму] / А. Солнцева //
Ведомости. – М., 2017. – 17.10.

РЕЛІГІЯ
У Константинополі не відмовляються від давніх планів збільшити канонічну
територію Константинопольського патріархату за рахунок України. Найбільш
доступний канонічний спосіб зробити це – співучасть у створенні в Україні
автокефальної Церкви.
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-10-18/9_430_konstantinopol.html

Приймак, Артур Москва и Киев начали осаду Константинополя : Украинские
политики усиленно работают над созданием единой национальной Церкви = [Москва і
Київ почали облогу Константинополя. Українські політики посилено працюють над
створенням єдиної національної Церкви] / А. Приймак // Независимая газета. – М.,
2017. – 18.10.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Щомісячний дохід українського політолога В’ячеслава Ковтуна і
американського журналіста Майкла Бома, учасників політичних ток-шоу на
російських телеканалах, може досягати одного мільйона рублів на місяць. Про це з
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посиланням на обізнане джерело повідомляє kp.ru. „Частина експертів ходить туди
безкоштовно, а частина – за гроші. Для кого-то це робота. Українці не приходять без
оплати”, – розповіло джерело видання. Він зазначив, що Ковтун є „найдорожчим”
гостем ефірів. „Його місячний заробіток з усіх шоу і каналів – від 500 до 700
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Іноді до мільйона на місяць”, –
повідомило джерело.
http://www.telegraf.lv/news/kremly-shtedro-oplachivaet-rusofobiyu-na-tv

Тарасов, Анатолий Кремль щедро оплачивает русофобию на ТВ = [Кремль щедро
оплачує русофобію на ТБ] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 17.10.

СПОРТ
Дворазова золота медалістка юніорського чемпіонату світу в Раубічах 2015
року, білоруська 21-річна біатлоністка Дар’я Блашко отримала український паспорт,
повідомила Федерація біатлону України. Президент України Петро Порошенко своїм
указом дав українське громадянство Дарині Блашко в кінці вересня.
https://www.sb.by/articles/belorusskaya-biatlonistka-blashko-poluchila-ukrainskiy-pasport.html

Рак, Юлия Белорусская биатлонистка Блашко получила украинский паспорт =
[Білоруська біатлоністка Блашко отримала український паспорт] / Ю. Рак // Советская
Белоруссия. – Минск, 2017. – 21.10.

***
Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики українка Тетяна
Гуцу звинуватила білоруського гімнаста Віталія Щербо в зґвалтуванні, коли їй було
15 років. У даний час і Гуцу, і Щербо мешкають в США. Українка перебралася за
океан у 1993 році після завершення спортивної кар’єри.
http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/campea-olimpica-violada-por-colega-de-equipa-aos-15-anos

Campeã olímpica violada por colega de equipa aos 15 anos = [Олімпійський чемпіон
згвалтував 15-ти річну партнерку по команді] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2017. – 17.10.

ІМІДЖ КРАЇНИ
З’явилася інформація, що винуватиця ДТП, в якому загинули люди, може
уникнути покарання. Говорять, що адвокати звинувачуваної наразі розробляють
компенсаційний пакет заходів щодо родичів загиблих та постраждалих, в результаті
чого Зайцева може уникнути ув’язнення.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/alyona-zaitseva-car-crash-jail-sentence-escape-kill-fivepeople-car-crash-oligarch-ukrainian-a8016886.html

Eleftheriou-Smith, Loulla-Mae Alyona Zaitseva: Daughter of Ukrainian oligarch could
escape jail after killing five people in car crash : Alyona Zaitseva is being detained for two
months until her trial = [Альона Зайцева: дочка українського олігарха може уникнути
покарання за вбивство п’ятьох людей у результаті ДТП. Альону Зайцеву затримано на
два місяці до судового розгляду її справи.] / L. Eleftheriou-Smith // The Independent. –
London, 2017. – 24.10.

***
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Президент України Петро Порошенко привітав співгромадян з днем Організації
Об’єднаних Націй і заявив, що це свято має безпосереднє відношення до їхньої
країни. „День створення ООН – це і українське свято, так як Україна була серед націй
– засновниць організації”, – написав він у Twitter. У відповідь на це деякі користувачі
соцмережі звинуватили президента в незнанні історії, а інші обурилися словами
Порошенка, вказавши йому на подвійні стандарти. Вони відзначили, що в створенні
ООН брала участь не Україна, а УРСР.
http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-obuyavil-ukrainu-osnovatelynicei-oon

Владимирова, Ирина Порошенко объявил Украину основательницей ООН =
[Порошенко оголосив Україну засновницею ООН] / И. Владимирова // Вести. – Рига,
2017. – 24.10.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Під час вибуху біля будівлі телеканалу „Еспресо” в Києві постраждали п’ятеро
людей – серед них депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук та відомий
український політолог і політтехнолог, глава Агентства моделювання ситуацій
Віталій Бала. За попередніми даними, загиблих двоє – охоронець депутата і
випадковий перехожий. МВС України кваліфікувало вибух як теракт, порушено
кримінальну справу, розслідуванням якої займеться Служба безпеки України. Сам
Ігор Мосійчук заявив, що теракт був організований в Росії.
https://www.kommersant.ru/doc/3449540

Соколовская, Янина В украинском теракте увидели российский след : В
результате взрыва в центре Киева погибли два человека = [В українському теракті
побачили російський слід. результаті вибуху в центрі Києва загинули дві людини] /
Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 26.10.

***
Доньку харківського олігарха Василя Зайцева затримали на два місяці до
початку судового процесу через страшну аварію, яку вона спричинила, і в якій
загинуло п’ятеро людей.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/alyona-zaitseva-ukrainian-oligarch-daughter-car-crashkill-six-people-vasily-zaitsev-beg-forgiveness-a8018711.html

Oppenheim, Maya Ukrainian oligarch whose daughter killed six people in car crash begs
families to forgive her : ’On our knees we are asking families of the perished and injured in this
horrific road accident to forgive our daughter,’ says energy mogul = [Український олігарх, чия
дочка вбила шістьох людей у ДТП, благає людей пробачити її. „На колінах ми просимо
родини загиблих та поранених у цій страшній аварії вибачити нашу доньку”, – заявив
він.] / M. Oppenheim // The Independent. – London, 2017. – 25.10.

***
Як мінімум п’ятеро людей загинули, інші шість постраждали в результаті
наїзду позашляховика „Лексус” на натовп пішоходів у Харкові на північному сході
України. Про це повідомляє обласна поліція. За вісім місяців 2017 року Україні
сталося 102,8 тис. ДТП, в результаті яких загинули майже 2 тис. осіб і постраждали
ще близько 22 тис.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1019/c31519-9281970.html
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В Северо-Восточной Украине внедорожник совершил наезд на толпу пешеходов,
пять человек погибли = [У Північно-Східній Україні позашляховик наїхав на натовп
пішоходів, п’ятеро людей загинули] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 19.10.

***
Наїзд позашляховика на натовп пішоходів, що стався напередодні ввечері в
Харкові на північному сході України, не був терактом. Про це заявив начальник ГУ
Нацполіціі в Харківській області Олег Бех.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1020/c31519-9282506.html

Наезд внедорожника на пешеходов в Северо-Восточной Украине не был терактом
– Нацполиция = [Наїзд позашляховика на пішоходів в Північно-Східній Україні не був
терактом – Нацполіція] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 19.10.

ІНФОРМАЦІЯ
Олів’є Гужон – журналіст і репортер французьких і європейських видань був
першим, хто у 2009 році підготував матеріали про Femen в Україні. Гужон,
аналізуючи ситуацію з Femen в Украні, свідчить, що активістки були засунуті в тінь і
навіть опинилися в небезпеці в Україні через дії Інни Шевченко, яка зараз символізує
цей рух у Франції. Він підкреслює, що Оксана Шачко и Олександра Шевченко – щирі
революціонерки, які формують рух за рівність і солідарність, тоді як Інна переслідує
особисті цілі.
https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/191017/femen-histoire-d-une-trahison-3-questions-oliviergoujon

Boniface, Pascal „Femen: histoire d’une trahison” – 3 questions à Olivier Goujon =
[„Femen: історія зради”: три питання Олів’є Гужону] / P. Boniface // Mediapart. – Paris,
2017. – 23.10.

***
Харкові 18 жовтня після зіткнення з „Фольксвагеном” автомобіль „Лексус”
вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п’ятеро людей, ще
шестеро отримали травми. За кермом авто була дочка харківського олігарха Олена
Зайцева. Проти неї відкрито кримінальну справу. За версією слідства, в матеріалах
провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/alyona-zaitseva-car-pedestrians-kill-six-location-4-x-4oligarch-daughter-people-injured-a8010596.html

Oppenheim, Maya Oligarch’s daughter Alyona Zaitseva detained after 4x4 ploughs into
pedestrians and kills six = [Дочка Олігархи Альона Зайцева затримана після того як збила
5-х пішоходів і шість поранила] / М. Oppenheim // The Independent. – London, 2017. – 20.10.

***
У результаті аварії за участю 36 автомобілів недалеко від міста Галістео в
Касересі, загинув португальський громадянин українського походження, отримавши
15 серйозних травм.
https://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/portugues-morre-num-acidente-que-envolveu-45-carros-em-caceres

Português morre num acidente em Espanha que envolveu 36 carros = [Загинув
португальський громадянин у результаті нещасного випадку в Іспанії за участю 36
автомобілів] // Correio da Manhã. – Lisboa, 2017. – 19.10.
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***
Підприємець з Китаю відкрив клуб знайомств, щоб допомогти „винятковим”
холостякам з Далекого Сходу знайти подруг в Україні, і щомісяця проводить заходи з
бліц-побаченнями. Клуб Ulove знаходиться в другому за величиною місті України
Харкові.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4970566/Ukrainian-women-seek-Chinese-husbands-datingclub.html

You, Tracy Ugly and unsuccessful man who amazed millions with his gorgeous
Ukrainian wife sets up international dating club to help Asian bachelors find pretty European
girlfriends = [Клуб знайомств, де зустрічаються азіатські холостяки і прекрасні українки
] / Т. You // Daily Mail. – London, 2017. – 18.10.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
У місті Сєверодонецьк, який є адміністративним центром підконтрольної
Києву частини Луганської області, діє дитячий будинок розпусти. З такою заявою
виступили в Міністерстві внутрішніх справ Луганської Народної Республіки. За
даними відомства, замовниками є військовослужбовці, правоохоронці, бойовики
нацбатальонів і представники місцевої адміністрації. Відзначається, що інформація
отримана на гарячу лінію і є підтверджуючі її документи.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1053647/na_ukrainsko
i_tierritorii_v_donbassie_nashli_dietskii_publichnyi_dom

Абрикосова, Татьяна На украинской территории в Донбассе нашли детский
публичный дом = [На українській території в Донбасі знайшли дитячий будинок
розпусти] / Т. Абрикосова // LifeNews. – М., 2017. – 20.10.

***
Листівки із зображенням чинного міністра оборони США Джеймса Меттіса
розкидали по окопах ВСУ в самій гарячій точці донбаського протистояння – в районі
промзони Авдіївки. Запевнення про те, що армія США скоро прийде на підмогу,
поширювалися на тлі чергової політичної кризи в Києві. Стан українських підрозділів
в районі Авдіївської промзони близьке до стагнації, конфлікти з тербатами, що мають
відверто нацистське забарвлення. Саме представники тербатів на „Міхомайдані”
становлять реальну небезпеку для нацгвардейців, які обороняють Раду, враховуючи,
що саме хлопці з тербатів становили бойове ядро, що вчинили державний переворот в
Києві в 2014-му, хлопцям з ВСУ є через що нервувати. З одного боку – агресивні
тербати, з іншого – бадьора армія ДНР.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1052960/priviet_ot_diadi_sema

Пегов, Семен Привет от дяди Сэма : Военкор и автор проекта WarGonzo Семѐн
Пегов – о том, для чего украинских военных, базирующихся в районе авдеевской
промзоны, оповещают о вводе американских войск = [Привіт від дядька Сема. Військкор і
автор проекту WarGonzo Семен Пегов – про те, для чого українських військових, які
базуються в районі Авдіївської промзони, сповіщають про введення американських
військ] / С. Пегов // LifeNews. – М., 2017. – 18.10.

***
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КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
З усіх виступів Володимира Путіна, промова на Валдайському форумі
найбільш антиамериканська і навіть антизахідна. Розмова йшла про все на світі: про
Каталонію, непроста ситуація в якій стала наслідком непродуманої політики
підтримки Заходом „правильних” сепаратистів в 90-і роки минулого століття. „Раніше
треба було думати”, – ця тема йшла лейтмотивом через більшість путінських
відповідей. Про Сирію, в якій вдалося зламати механізм американського втручання в
справи чужих держав. Про суверенітет окремих держав, повага до якого має стати
наріжним каменем системи міжнародної безпеки. Про Україну, яка, отримавши
контроль над кордоном з Росією, влаштує в Донбасі різанину, як в сербській
Сребрениці. „Ми цього не можемо дозволити і не дозволимо”, – дуже просто сказав
Володимир Путін.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1053545/itoghi_valdaia_my_sli
shkom_vam_dovieriali

Бабицкий, Андрей Итоги „Валдая”: „Мы слишком вам доверяли” : Журналист
Андрей Бабицкий – о том, как президент Владимир Путин тактично и твѐрдо
напомнил миру об интересах России. = [Підсумки „Валдаю”: „Ми дуже вам
довіряли”. Журналіст Андрій Бабицький – про те, як президент Володимир Путін
тактовно і твердо нагадав світу про інтереси Росії.] / А. Бабицкий // LifeNews. – М.,
2017. – 20.10.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Казахстан і Киргизстан сьогодні – один в один – Росія і Україна. Відкрийте
казахстанські ЗМІ. Там вас чекають новини про отруєні овочі і фрукти з Киргизстану,
офіцера-киргизів з наркотиками, порушників на киргизькому кордоні. Пропаганда
розганяється, ось-ось сусіди почнуть їсти казахських немовлят.
http://www.vb.kg/doc/368174_nazarbaev_gopnik._internet_kritika_i_pomosh_voditeliam.html

Тимаев, Алексей Назарбаєв-„гопник”. Интернет-критика и помощь водителям =
[Назарбаєв- „гопник”. Інтернет-критика і допомога водіям] / А. Тимаев // Вечерний
Бишкек. – Бишкек, 2017. – 18.10.

***
Російське Міноборони підбило загальні підсумки білорусько-російського
стратегічного навчання „Захід-2017”. Підготовка до нього і сама практична розкрутка
сценарію здійснювалися в обстановці безпрецедентно розв’язаної країнами НАТО
багатомісячної інформаційної атаки. „Західні засоби масової інформації лякали
найнеймовірнішими сценаріями проведення навчання, – зазначив міністр оборони РФ
генерал армії Сергій Шойгу в ході селекторної наради. – Доходило до того, що деякі
офіційні особи, включаючи і окремих лідерів держав, називали його прелюдією до
захоплення чужих територій. Вся ця брехня була викрита відразу після закінчення
навчання, яке носило виключно оборонний характер „. Відразу варто відзначити, що з
боку країн Заходу і їх поплічників по НАТО (і не тільки їх, якщо мати на увазі
Україну або, скажімо, Швецію) атака почалася широким єдиним фронтом, причому
без „розвідки боєм” і навіть не „з маршу”. А з місця в кар’єр і з того моменту день у
день наскоки ці велися досить наступально і підкреслено безкомпромісно.
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http://nvo.ng.ru/gpolit/2017-10-13/1_969_west.html

Зуев, Владимир Запад атаковал „Запад-2017” по заветам Геббельса : В реальной
информационной схватке Генштабы армий Союзного государства отвели свои войска в
тылы = [Захід атакував „Захід-2017” за заповітами Геббельса. реальному інформаційної
сутичці Генштаби армій Союзної держави відвели свої війська в тили] / В. Зуев //
Независимая газета. – М., 2017. – 13.10.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Компанія в сфері розслідування кіберзлочинів Group-IB визначила доменне
ім’я, з якого пішло поширення вірусу-шифрувальника Bad Rabbit. Про це ТАСС
розповів гендиректор і основний власник Group-IB Ілля Сачков. За інформацією
„Лабораторії Касперського” більшість жертв „Поганого Кролика” знаходиться в Росії,
проте схожі атаки також зафіксовані в Україні, Туреччині та Німеччині.
https://www.sb.by/articles/opredeleno-domennoe-imya-s-kotorogo-nachalos-rasprostranenie-virusa-badrabbit.html

Бакеренко, Юрий Определено доменное имя, с которого началось
распространение вируса Bad Rabbit = [Визначено доменне ім’я, з якого почалося
поширення вірусу Bad Rabbit] / Ю. Бакеренко // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. –
25.10.

***
Greenfloid – більше, ніж просто фірма – це північноамериканський підрозділ
харківської материнської компанії ITL. Назва ITL не в перший раз фігурує в зв’язку
звинуваченнями в тому, що її сервери використовувалися для розміщення сайтів,
керованих російською „фабрикою тролів”. Всі компанії пов’язані з Дмитром Дейнеко,
громадянином України, який живе в Харкові. Таким чином, російська пропаганда
використовує українську компанію.
https://www.thedailybeast.com/russian-propaganda-hosted-by-man-on-staten-island-new-york

Zavadski, Katie Russian Propaganda Hosted by Man on Staten Island = [Російська
пропаганда, яку проводять острові Статен] / K. Zavadski // The Daily Beast. – New York,
2017. – 23.10.

***
Інженер-програміст з Флориди Юрій Лєбєдєв, який прибув до США з України
ще підлітком, шукаючи американську мрію, був засуджений до 16 місяців
позбавлення волі за його участь у створенні незаконної біткойнової біржі, яка нібито
відмивала гроші за глобальну мережу. Це все далеко від мети Лебедєва щодо кращого
життя для себе в США, згідно судових документів.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-20/florida-man-gets-16-months-over-bitcoin-bankhacker-scheme

Larson, Erik Bitcoin Scam Ends in Jail as Immigrant’s American Dream Fades =
[Біткін-аферист закінчує у в’язниці, оскільки американська мрія для іммігранта стає
недосяжною] / Е. Larson // Bloomberg. – New York, 2017. – 20.10.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
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У центрі Львова на заході України у 2014 р. був встановлений студентський
наметовий табір, в якому 15-річна Іра перебувала вже цілий місяць За її словами, вона
не стільки захищалп Ющенка, скільки виступала проти Януковича”. І врешті-решт,
прихильники Ющенка перемогли. Світ змінився, хоча Україну цей заколот не
врятував. Десять років по тому поля і дерева в місті Єнакієво на сході України –
батьківщині Януковича – медсестра і мати чотирирічного сина прийняла рішення
приєднатися до військ „ДНР”, попрацювавши в місцевій лікарні після літніх сутичок.
Тепер вона хоче, щоб вісім областей України стали незалежною „Новоросією” і в
підсумку приєдналися до Росії. За її словами, „тому що нова держава має бути
сильною, а у Росії є міць”.
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005409091.html?ref=rss

Hakala, Pekkа Nuoret naiset muuttavat Venäjää ja Ukrainaa = [Молоді жінки
змінюють Росію і Україну] / Р. Hakala // Helsingin Sanomat. – Helsinki, 2017. – 18.10.

***
Загибель Мотороли не тільки перевірила на міцність диво „російської весни”, а
й остаточно узаконила моральне право людей Донбасу розширювати межі цього
самого дива. Фізично усуваючи одного за іншим символи протистояння, Київ не
добився нічого: шахтарі як вірили в свою правоту, так і продовжують вірити, а герої
як були героями, так і залишилися.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1052470/ghod_biez_motoroly_
nikto_nie_slomlien_i_nichiegho_nie_zabyto

Пегов, Семен Год без Моторолы. Никто не сломлен, и ничего не забыто : Военкор
и автор проекта WarGonzo Семѐн Пегов – о том, как самопровозглашѐнная Донецкая
Народная Республика выстояла год без одного из своих военных лидеров – Арсена
Павлова, больше известного по позывному Моторола = [Рік без Мотороли. Ніхто не
зломлений, і нічого не забуто. Військкор і автор проекту WarGonzo Семен Пегов – про
те, як самопроголошена Донецька Народна Республіка вистояла рік без одного зі своїх
військових лідерів – Арсена Павлова, більше відомого за позивним Моторола] / С. Пегов //
LifeNews. – М., 2017. – 16.10.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Останнім часом світовий порядок сам на себе не схожий. Росія залишилася на
колишньому рівні. Вона розширила вплив на Близькому Сході, але у неї практично
немає перспектив в Сирії, а в Україні склалася тупикова ситуація.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/18/c-est-un-barometre-qu-il-faut-pour-mesurer-la-pression-dudesordre-mondial-et-entrevoir-l-univers-geopolitique-qu-ilannonce_5202335_3232.html#3BDIDVR88bYvPKg7.99

***
Kauffmann, Sylvie Il faut un baromètre pour mesurer la pression du désordre mondial
En savoir plus sur = [Барометр світового безладу] / S. Kauffmann // Le Monde. – Paris,
2017. – 19.10.

***
В Україні дуже добре знають, що мова є головною ознакою нації. Після
революції 2014 року плани позбавити російську мову статусу офіційної мови були
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для великої частини населення Криму і Східної України головною причиною
виникнення сепаратизму і бажання возз’єднатися з Росією. Там російська мова є
домінуючою, і більшість населення в Криму і значна частина жителів сходу України
хочуть, щоб вона як і раніше залишалася такою. Але для уряду в Києві мова теж є
основою творення нації. Проблема полягає в тому, що Україна розколота за
національною ознакою. Україна як держава виникла пізно в порівнянні з іншими
державами Європи. Коли більшість європейських держав отримали свободу після
Першої світової війни і падіння російської, австро-угорської та оттоманської імперій,
Україна спотикалася об свої внутрішні суперечності і розставлені сусідами розтяжки.
Лише після розпаду Радянського Союзу Україна отримала національну свободу. Але
коли Україна намагається скинути з себе свою російську історію, вона втрачає власну.
https://www.dagbladet.no/kultur/der-ingen-snakker-samme-sprak/68786932

Strand, Morten Der ingen snakker samme språk = [Україна: де ніхто не говорить
однією мовою ] / M. Strand // Dagbladet. – Oslo, 2017. – 18.10.

***
Україна все ще перебуває в стані війни, незважаючи на деяку стабілізацію
конфлікту. На сході країни майже 20 тис. людей, як і раніше протистоять
сепаратистам Донбасу, підтримуваним російською армією, по обидва боки від
демаркаційної лінії. Не дивлячись на збільшення бюджету Міноборони України,
армія ослаблена через регулярні розкрадання. Громадськість і міжнародні інвестори,
поки безуспішно, закликають до створення спеціального антикорупційного суду.
http://ukraine.blogs.la-croix.com/la-corruption-continue-de-miner-larmee-ukrainienne/2017/10/15/

Guillemole, Alain La corruption continue de miner l’armée ukrainienne = [Корупція
продовжує руйнувати армію України] / A. Guillemole // La Croix. – Paris, 2017. – 17.10.

***
У своєму прагненні домогтися вступу України в НАТО на тлі погіршення
відносин між США і Росією Порошенко випускає з уваги – цілком можливо, свідомо
– одну з основних причин того тяжкого становища, в якому зараз опинилися Україна
та Росія. Саме небезпідставні побоювання Москви, що Україна може вступити в
НАТО, стали однією з причин, що спровокували кризу на початку 2014 року.
https://consortiumnews.com/2017/10/14/fueling-more-bloodshed-in-ukraine/

Carden, James W. Fueling More Bloodshed in Ukraine = [Розпалювання
кровопролиття в Україні] / J. W. Carden // Consortiumnews.com. – New York, 2017. – 16.10.

***
Петро
Порошенко
підтримав
створення
спеціалізованого
вищого
антикорупційного суду. Це єдиний шанс для України сформувати судову систему,
незалежну від правлячого класу. Але тривогу викликає його пропозиція сформувати
робочу групу для розробки відповідного законопроекту. Адже на Україні робоча
група часто є місцем, де законопроекти „вмирають”.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/what-s-holding-ukraine-back-isn-t-what-you-think-it-is

TREGUB, OLENA What’s Holding Ukraine Back Isn’t What You Think It Is = [Україну
стримує не те, що ви думаєте.] / O. TREGUB // Atlantic Council. – Washington, 17. – 16.10.

***
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Видання вважає, що немов Україні недостатньо конфлікту з сусідами, вона ще
більше загострила ситуацію в Донбасі, прийнявши два закони, які повністю блокують
реалізацію Мінських соглашеній. Прийнятий закон про реінтеграцію не згадує
Мінські угоди і називає Росію агресором. Таким чином, не дивно, що Москва назвала
його неприйнятним і таким, що суперечить домовленостям, які були досягнуті в
білоруській столиці. Цей закон рівнозначний фактичній відмові Києва від них. Це
означає, що Україна вже почала всерйоз забивати цвяхи в кришку труни мінських
домовленостей і має намір поховати їх, якщо міжнародні інстанції і гаранти угод не
змусять її змінити думку.
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/loi-sur-l-education-et-loi-sur-la-197602

Néant, Christell Loi sur l’éducation, et loi sur la réintégration du Donbass – L’Ukraine se
met ses voisins à dos et enterre de facto les accords de Minsk = [Закон про освіту і реінтеграції
Донбасу: Київ ховає Мінські угоди] / С. Néant // AgoraVox. – Paris, 2017. – 13.10.

КРИМ
Ймовірний кандидат в президенти Ксенія Собчак свою позицію щодо статусу
Криму позначила на прес-конференції – політик-початківець послалася на міжнародні
зобов’язання Росії. Варто відзначити, що федеральні канали, висвітлюючи пресконференцію Собчак, в основному проігнорували її позицію по кримському питанню.
Чому реакція Кремля і провладних ЗМІ на спірну заяву телеведучої виявилася такою
стриманою? Директор Інституту політичної соціології В’ячеслав Смирнов вважає, що
влада тим самим не наділяє Собчак особливим статусом, а, скоріше, реально оцінює
наслідки жорсткої відповіді на подібні слова: Якщо наші органи почнуть якісь дії
проти неї, то це тільки збільшить популярність журналістки і винесе в ЗМІ те
питання, яке взагалі не треба обговорювати”.
https://www.kommersant.ru/doc/3449049?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Колганов, Григорий „Крымский вопрос” ушел в политтехнологии : Как СМИ и
власть оценили заявление Ксении Собчак = [„Кримське питання” пішло в
політтехнології. Як ЗМІ і влада оцінили заяву Ксенії Собчак] / Г. Колганов //
КоммерсантЪ. – М., 2017. – 25.10.

***
Телеведуча Ксенія Собчак, яка хоче балотуватися в президенти в 2018 році,
заявила РІА Новини, що її не можна судити за слова про Крим: закон забороняє
заклики до відокремлення або порушення територіальної цілісності, але не забороняє
висловлювання своєї думки, яка не збігається з державною. Російські юристи
розійшлися в думках про те, чи може телеведучій Ксенії Собчак загрожувати
кримінальна відповідальність за слова про Крим, який вона назвала українською
територією. На думку деяких експертів, її висловлювання – лише прояв свободи
слова, інші відзначають, що судова практика по подібних висловлювань вже є, і
Собчак можуть притягнути до відповідальності в тому випадку, якщо в її словах
знайдуть ознаки сепаратизму.
http://www.telegraf.lv/news/sobchak-otdast-krym-i-predast-donbass

Тарасов, Анатолий Собчак отдаст Крым и предаст Донбасс = [Собчак віддасть
Крим і зрадить Донбас] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 25.10.
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***
Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про початок виборчої кампанії
на пост президента, назвала возз’єднання Росії та Криму порушенням
Будапештського меморандуму. „З точки зору міжнародного права, Крим –
український. Крапка. Після цього потрібно розмовляти”, – заявила Собчак сьогодні на
прес-конференції. Україну Собчак назвала важливим партнером Росії. На її думку, з
офіційним Києвом необхідно вести переговори.
http://www.telegraf.lv/news/sobchak-otdala-krym-ukraine

Пушкарев, Тимур Собчак отдала Крым Украине = [Собчак віддала Крим Україні] /
Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 24.10.

***
Колишній міністр закордонних справ Латвії розповів в інтерв’ю російським
„Известиям” про кримське питання, налагодженні відносин з Москвою і економічні
труднощі Латвії. Яніс Юрканс: „Кримське питання вирішене, і до цього не варто
повертатися. Крим – це Росія. Тут не треба „торгуватися”, і пропозиції про фінансові
компенсації, які недавно звучали, наприклад, від чеського президента Мілоша Земана,
безглузді. Необхідно вирішити конфлікт на сході України. Тут, на мій погляд, Захід
повинен домовитися з Росією: Москва гарантує цілісність України в обмін на те, що
Захід не піде шляхом втягування України в НАТО, поважаючи національні інтереси
Москви”.
http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9165935-yurkans-krym-eto-rossiya-latviya-korruptsionnoegosudarstvo?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites

Бергер, Герман Юрканс: Крым – это Россия, Латвия – коррупционное государство
= [Юрканс: Крим – це Росія, Латвія – корупційна держава] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2017. – 23.10.

***
Після оголошення Україною суверенітету, країна отримала право на
адміністративний контроль над півостровом Криму, хоча власником Криму уряд
Києва ніколи не був. Якщо Президент Чехії Мілош Земан сказав щось на кшталт того,
що Україна повинна вимагати від Росії якусь компенсацію, то цю заяву глави Чеської
Республіки можна назвати по-справжньому великодушною. Автор вважає, що росіяни
нічого подібного робити не зобов’язані – ні з моральної, ні з формальної точки зору.
Коли власник забирає те, що йому давно належить, його не можна вважати „злодієм”!
http://blog.aktualne.cz/blogy/jan-berwid-buquoy.php?itemid=30154

Berwid-Buquoy, Jan Zemanův postoj aneb Komu patří Krym? = [Позиція Земана або
кому належить Крим?] / J. Berwid-Buquoy // Aktualne.cz. – Praga, 2017. – 22.10.

***
Сюжет російського фільму „Крим”, побудовано на історії кохання українки і
росіянина, отримала офіційний штамп схвалення в російському Міністерстві оборони.
Фільм зняли з ініціативи Сергія Шойгу, а його спонсором стало підпорядковане йому
Міністерство оборони, яке надало для зйомок військову техніку і
військовослужбовців спецназу. Режисер фільму Олексій Піманов каже, що він був в
Криму в березні 2014 року і став свідком тих подій, які показують в картині. „Я
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вважаю, що” Крим „- це не державний, а народний фільм”, – заявив режисер. Але
незважаючи на сильний присмак патріотизму, картина виявилася не дуже успішною.
http://www.aljazeera.com/blogs/europe/2017/10/russian-loves-ukrainian-171021154109071.html

Petkova, Mariya When a Russian loves a Ukrainian = [Кохання росіянина і українки] /
М. Petkova // Al Jazeera. – 22.10.2017.

***
Біда прийшла звідки не чекали – з Центробанку РФ. Там надрукували нові 200рублеві купюри із зображенням Криму і Севастополя. Незважаючи на невисоку ціну
питання (менше 3 євро), банкноти мають важкі політичні наслідки. Прийняти такі
гроші в латвійському банку – ніби як опосередковано визнати Крим в складі РФ. Що
не стикується із зовнішньою політикою Латвії. Не прийняти – фактично ввести нові
односторонні санкції проти Росії. Що не вписується в економічні інтереси Латвії. В
підсумку: тихий саботаж банків, мовчання влади і завжди відкриті валютні менялкі.
Загалом, як завжди, намагаємося всидіти на двох табуретках: зберегти європейські
цінності і не втратити російські рублі. Нехай навіть з намальованим Кримом.
http://www.telegraf.lv/news/krym-nash-za-200-r

Шведов, Андрей Крым наш за 200 р. = [Крим наш за 200 р.] / А. Шведов // Вести
сегодня. – Рига, 2017. – 22.10.

***
Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні пояснила депутатам
Європарламенту, що не збирається карати німецьку корпорацію за те, що її продукція
виявилася на території російського півострова. Глава дипломатії ЄС Федеріка
Могеріні не змогла визнати поставки турбін німецької корпорації в Крим
порушенням існуючих директив про санкції щодо Криму. Раніше український
політолог Тарас Березовець прогнозував, що поставка турбін німецької компанії
„спровокує жорсткі санкції з боку Єврокомісії, так як керівництво Siemens свідомо
пішло на аферу”. Однак цей прогноз не виправдався.
https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1
052802/v_ievrokomissii_nie_uvidieli_narushienii_v_postavkakh_turbin_siemens_v_krym

Ахмадиев, Эльдар В Еврокомиссии не увидели нарушений в поставках турбин
Siemens в Крым = [В Єврокомісії не побачили порушень у поставках турбін Siemens в
Крим] / Э. Ахмадиев // LifeNews. – М., 2017. – 18.10.

***
У Федерації єврейських громад Росії (ФЄГР) розповіли „НГР”, як будуть
реагувати, якщо Україна або інша країна введе санкції проти цього релігійного
об’єднання. До подібних заходів закликав глава забороненого в Росії Меджлісу
кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, дізнавшись з публікації „НГР” (номер
від 04.10.17) про призначення до Сімферополя рабина Йехезкеля Лазара, сина
головного рабина Росії Берла Лазара.
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-10-18/11_430_feor.html

Мельников, Андрей В ФЕОР ответили на угрозы Меджлиса : Религиозная
организация готова бороться с возможными санкциями = [У ФЄГР відповіли на погрози
Меджлісу. Релігійна організація готова боротися з можливими санкціями] /
А. Мельников // Независимая газета. – М., 2017. – 18.10.
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***
Україна може розглянути варіант введення миротворчої місії ООН в Криму,
однак Москва на це не погодиться, тому повернення півострова можливо після
знищення Росії як держави. Про це заявив український заступник міністра з питань
тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. На
питання, чи обговорювалося питання введення миротворців на півострів, він відповів:
„Гіпотетично це можна розглядати. Але я думаю, що це дуже передчасно. Я
переконаний в тому, що Росія буде категорично не погоджуватися. Фактично те саме,
що вона і зараз робить. Навіть провокаційну заяву Земана отримало відсіч навіть з
боку Росії”.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-zachistit-krym-i-donbass-posle-uhoda-putina

Тарасов, Анатолий Украина зачистит Крым и Донбасс после ухода Путина =
[Україна зачистить Крим і Донбас після відходу Путіна] / А. Тарасов // Вести. –
18.10.2017.

***
Дострокові парламентські вибори в Австрійській Республіці продемонстрували
посилення партій, які виступають за більш жорстку антиіммігрантську політику і
захист національних інтересів в рамках діючих в ЄС правил. Перемогу на них здобула
консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з молодим лідером
Себастьяном Курцем. Для Росії представляє інтерес можливий розклад майбутнього
австрійського уряду, в якому АПС буде, мабуть, претендувати на пост міністра
закордонних справ. Німецьке інформаційне агентство Deutsche Welle (DW) вказує:
„На міжнародній арені у Австрійської партії свободи імідж” друга Путіна „, як і у
багатьох інших правопопулістських партій. Контакти з Москвою налагоджував свого
часу Хайдер. Один з тих, хто відповідає за російський напрямок – Йохан Гуденус. У
2014-му Гуденус був одним зі „спостерігачів” на референдумі в Криму і хвалив його
проведення. Їздять в анексований Крим і інші політики АПС, які всупереч
європейській позиції визнають його частиною Росії”.
http://www.ng.ru/world/2017-10-17/6_7096_austria.html

Никифоров, Олег Австрия берет антииммигрантский курс : Электорат
поддержал партии, выступающие против приема беженцев = [Австрія бере
антиіммігрантський курс. Електорат підтримав партії, що виступають проти
прийому біженців] / О. Никифоров // Независимая газета. – М., 2017. – 17.10.

***
Депутат Верховної Ради, колишній лідер забороненої в Росії екстремістської
організації „Правий сектор” Дмитро Ярош заявив, що для захоплення Криму
української армії доведеться задіяти танки і бойову авіацію. Про це він сказав в
інтерв’ю порталу „Апостроф”. Український парламентарій додав, що над
поверненням півострова під контроль Києва повинні активно працювати українські
спецслужби. Виступаючи на сесії Парламентської асамблеї ради Європи, президент
Чехії Мілош Земан закликав Москву виплатити компенсацію Києву за Крим для
„закриття цього питання”. Однак більш прагматичний підхід до Криму сповідує лідер
Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер, найбільш ймовірний коаліційний
партнер канцлера Ангели Меркель. Крістіан Лінднер, якому пророкують посаду глави
57

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

14 – 27 жовтня 2017 р.

МЗС країни в новому уряді Німеччини, раніше заявляв, що потрібно прийняти
„перманентно тимчасове” стан Криму. На це звертається увага в статті на сайті
впливового експертного інституту Європейської ради з міжнародних справ.
http://vesti.lv/news/ozvuchen-plan-po-zahvatu-kryma

Тарасов, Анатолий Озвучен план по захвату Крыма = [Озвучений план по
захопленню Криму] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 16.10.

***
Туреччина не прийматиме кораблі, які прибули з портів Криму. Про це
повідомив представник палати судноплавства Туреччини. Відзначається, що заборона
стосується судів під будь-яким прапором. У відповідь в Раді Федерації Росії назвали
це рішення „недружнім” кроком. „Своєю забороною Туреччина, можливо, штовхає
Росію на корекцію відносин між двома країнами, що може відбитися на спільних діях
в Сирії”, – заявив в інтерв’ю ТАСС перший заступник голови комітету Ради
Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.
https://rus.postimees.ee/4276459/turciya-vvela-zapret-na-priem-korabley-iz-portov-kryma

Турция ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма = [Туреччина ввела
заборону на прийом кораблів з портів Криму] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 14.10.

***
Відповідь офіційного представника Міністерства закордонних справ Росії
Марії Захарової щодо заяви, зробленої Президентом Туреччини Р. Ердоганом в ході
візиту в Україну про те, що, Туреччина не визнає Крим частиною Росії”, звучала як
твердження того, що такого роду заяви не змінять того факту, що Крим є частиною
Росії.
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdoganin-kirimla-ilgili-sozlerine-rusyadan-yanit-geldi-174725h.htm

Erdoğan’ın Kırım’la ilgili sözlerine Rusya’dan yanıt geldi = [Росія відповіла на слова
Ердогана про Крим] // Yeni Çağ. – Ankara, 2017. – 13.10.

***
Майже два роки тому Москва приступила до друку перших рублевих
спеціальних банкнот із зображеннями півострова. А тепер російський Центральний
банк випустив регулярні банкноти, на яких Крим зображений як головний мотив.
Однак російські банкноти постійно ставали приводом для хвилювання не тільки в
міжнародному плані.
https://www.welt.de/finanzen/article169580098/Russland-druckt-neuen-Geldschein-mit-Krim-Halbinsel.html

Stocker, Frank Russland druckt neuen Geldschein mit Krim-Halbinsel = [Росія друкує
нову банкноту із зображенням півострова Крим] / F. Stocker // Die Welt. – Berlin, 2017. –
13.10.

***
Головний фінансовий регулятор України – Національний банк (НБУ) –
заборонив всім банкам і фінансовим установам приймати російські банкноти і
монети, якщо на них зображені будь-які об’єкти, розташовані на окупованих РФ
адміністративно-територіальних одиницях України, включно з Кримом.
https://rus.postimees.ee/4275937/na-ukraine-zapretili-prinimat-novye-rossiyskie-rubli-s-vidami-kryma
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На Украине запретили принимать новые российские рубли с видами Крыма = [В
Україні заборонили приймати нові російські рублі з краєвидами Криму] // День за днем. –
Таллинн, 2017. – 13.10.

***
Генеральний секретар Центристської партії, член комісії із закордонних справ
Рійгікогу Михайло Корб порівняв референдум 2017 року в Каталонії з плебісцитом в
Криму, проведеним в 2014 році. „В обох місцях люди висловили свою думку.
Абсолютно однаково. Люди прийшли і висловили свою думку ”, – наводить слова
політика rus.err.ee. На уточнююче запитання ведучого передачі Suud puhtaks про те,
чи все було нормально з проведенням кримського референдуму, Корб відповів
ствердно. „Точно так само, як було нормально з каталонським референдумом”, –
сказав він. Лідер партії і прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас підкреслив, що слова
Корба ні в якому разі не є офіційною позицією партії. За словами Ратас, він запитав у
Корба, чому той сказав, що кримський референдум був „окей”? Корб пояснив, що мав
на увазі, що референдум не визнаний міжнародним правом, але не зміг закінчити
свою думку.
https://rus.postimees.ee/4274365/yana-toom-u-centristskoy-partii-net-oficialnoy-pozicii-po-krymskomureferendumu

Яна Тоом: у Центристской партии нет официальной позиции по крымскому
референдуму = [Яна Тоом: у Центристської партії немає офіційної позиції по
кримському референдуму] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 12.10.

***
Крим повинен повернутися під суверенітет України, і лише після цього Київ
буде готовий до будь-яких переговорів в рамках конституції країни, заявив президент
України на сесії ПАРЄ. Анексію Криму не можна вважати закритим питанням, вважає
президент України Петро Порошенко. „Я рішуче відкидаю твердження тих, хто
говорить про Крим як про” завершену справу”, – заявив він, виступаючи на осінній
сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Він також виключив можливість проведення референдуму
по Криму до його повернення до складу України.
https://rus.postimees.ee/4272797/poroshenko-isklyuchil-vozmozhnost-referenduma-po-krymu

Порошенко исключил возможность референдума по Крыму = [Порошенко
виключив можливість референдуму по Криму] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 11.10.

59

