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ДОНБАС
Які б так звані „мирні” ініціативи не містив обговорюваний Верховною Радою
України закон про реінтеграцію Донбасу, якими демагогічними пояснення не
прикривав би офіційний Київ свої ініціативи щодо введення миротворців на території
Донецької та Луганської народних республік – все це банальна політична ширма.
Реальне ж відношення до Донбасу мимоволі проривається у нинішніх українських
політиків і воєначальників.
https://rg.ru/2017/11/15/kak-ukrainskie-politiki-pytaiutsia-sozdat-getto-v-donbasse.html

Шестаков, Евгений По заветам Бандеры : США поддерживают создание в
Донбассе „гетто”? = [За заповітом Бандери. США підтримують створення в Донбасі
„гетто”?] / Е. Шестаков // Российская газета. – М., 2017. – 15.11.

***
Небажання представників Києва обговорювати в рамках Контактної групи і її
політичної підгрупи закон про особливий статус Донбасу ставить під загрозу
переговори з усіх питань врегулювання ситуації на сході України. Про це заявив
представник проголошеної Луганській народної республіки в політподгруппе Родіон
Мірошник.
https://iz.ru/670987/2017-11-14/v-lnr-rasskazali-chem-grozit-otkaz-kieva-obsuzhdat-status-donbassa

Плавская, Елена В ЛНР рассказали, чем грозит отказ Киева обсуждать статус
Донбасса = [У ЛНР розповіли, чим загрожує відмова Києва обговорювати статус
Донбасу] / Е. Плавская // Известия. – М., 2017. – 14.11.

***
Україна зіткнеться з хімічною катастрофою в разі ескалації бойових дій
поблизу інфраструктури водопостачання в Донбасі. Про це йдеться в поширеній заяві
спеціальних доповідачів Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Експерти ООН нагадали, хлор не занесений до реєстру озброєння, яке необхідно
контролювати згідно з положеннями Конвенції про хімічну зброю. Однак він може
використовувався як хімічна зброя і приводити до смерті від задухи.
https://rg.ru/2017/11/10/oon-konflikt-v-donbasse-mozhet-privesti-k-himicheskoj-katastrofe.html

Хамдохов, Станислав ООН: Конфликт в Донбассе может привести к химической
катастрофе = [ООН: Конфлікт в Донбасі може привести до хімічної катастрофи] /
С. Хамдохов // Российская газета. – М., 2017. – 11.10.

***
Одна дитина загинула, ще двоє отримали поранення в результаті вибуху
снаряда на заході Донецька. Це перші жертви серед дітей з початку перемир’я,
оголошеного 25 серпня.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1108/c31519-9289762.html

В Донбассе зафиксированы первые жертвы среди детей с начала перемирия = [У
Донбасі зафіксовані перші жертви серед дітей з початку перемир’я] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2017. – 07.11.

***
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Житлові квартали Донецька і позиції ополченців були обстріляні з РСЗВ
„Град”. Глава ДНР Олександр Захарченко заявив, що „те, що зробила Україна, а це
обстріл реактивними снарядами, важкою артилерією, мінометами, – злочин”. „Тут
немає військових частин, це абсолютно мирні квартали. Вони стріляли по житлових
будинках, по училищу, по газопроводу, цілеспрямовано знищуючи місто Донецьк”, –
цитує главу ДНР „Донецьке агентство новин”. За словами А.Захарченко, Спеціальна
моніторингова місія ОБСЄ не зацікавлена в тому, щоб фіксувати випадки обстрілу
Донецька. Однак ці факти підтвердять обстріл міста українськими силовиками, і це
доведе провину Києва в ескалації конфлікту, пише ІА REGNUM.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-07/100_obzor071117.html

Ополченцы Донбасса отомстили ВСУ за обстрел Донецка : Украинские силовики
поклялись, что не бьют по жилым кварталам = [Ополченці Донбасу помстилися ВСУ за
обстріл Донецька. Українські силовики поклялися, що не б’ють по житлових
кварталах] // Независимая газета. – М., 2017. – 07.11.

***
Настільки інтенсивному обстрілу ВСУ не піддавали столицю Донецької
Народної Республіки з 2015 року. Вперше після дворічної перерви об’єктами
артилерійських ударів стали житлові квартали по периметру міста. Оскільки ціна на
російську агресію обвалилася до мізерних значень, торгувати Київ тепер буде просто
війною і лотом миротворчої активності західних країн, необхідної для того, щоб цю
війну припинити. Треба думати, що інтенсивність боїв і обстрілів напередодні
зустрічей Путіна і Трампа, Суркова і Волкера буде зростати. Це найпростіший спосіб
штучно задерти ціну українського питання на майбутніх переговорах на форумі
АТЕС у В’єтнамі.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1057947/ukraina_nachinaiet_n
ovuiu_voinu

Бабицкий, Андрей Украина начинает новую войну : Журналист Андрей Бабицкий
– о том, зачем Киев снова начал обстрел жилых кварталов Донецка и почему
европейским и американским элитам надоела „сломанная игрушка” = [Україна починає
нову війну. Журналіст Андрій Бабицький – про те, навіщо Київ знову почав обстріл
житлових кварталів Донецька і чому європейським і американським елітам набридла
„зламана іграшка”] / А. Бабицкий // LifeNews. – М., 2017. – 06.11.

***
На каналі Народної міліції (НМ) ЛНР відеохостингу youtube був розміщений
репортаж про планову бойову підготовку танкового взводу. Пояснення цій події
давали офіційний представник НМ ЛНР підполковник Андрій Марочко, військовий
кореспондент прес-служби НМ ЛНР Юлія Рєзнікова і командир екіпажу танка
військовослужбовець Сергій Михайлюк. На кадрах показана невелика, але важлива
модернізація танка Т-72Б. У Саранську заявили, пославшись на думку військових
експертів, що „на таких прикладах польових модернізацій основних бойових танків,
які проводяться в ЛНР і ДНР, можна повчитися навіть професійним розробникам
бойової техніки”.
http://nvo.ng.ru/nvoevents/2017-11-03/2_972_news3.html

Гундаров, Владимир Народная милиция ЛНР модернизирует танки : Есть
любопытная деталь, которая осталась без комментария = [Народна міліція ЛНР
5
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модернізує танки. Є цікава деталь, яка залишилася без коментаря] / В. Гундаров //
Независимая газета. – М., 2017. – 03.11.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Навряд чи варто очікувати, що Siemens піде з Росії. Але про серйозне
обмеження можливостей концерну на російському ринку можна говорити. Тим
більше що в Росії працюють і фірми з інших країн зі схожою виробничою програмою.
І вони можуть замінити німецький концерн в тих чи інших виробничих сферах. В
цілому ж німецька економіка вже втратила від антиросійських санкцій, за даними
представників деяких політичних партій Німеччини, близько півмільйона робочих
місць. У зв’язку з цим зрозуміло, чому підприємницькі союзи починають шукати нові
шляхи для збереження наявних обсягів торгівлі. Антиросійську санкційну політику
слід в першу чергу розглядати під кутом зору зведення зовнішньоторговельних
бар’єрів, які обертаються втратами не тільки для Росії, але і для ініціаторів подібних
кроків.
http://www.ng.ru/editorial/2017-11-13/2_7113_red.html

Немецкие фирмы ищут пути для сохранения объемов сотрудничества с Россией :
Cанкции ЕС серьезно затронули до сих пор только один из ведущих концернов Германии,
предприниматели ФРГ находят новые формы для преодоления ограничительных мер =
[Німецькі фірми шукають шляхи для збереження обсягів співпраці з Росією. Cанкціі ЄС
серйозно торкнулися досі тільки одного з провідних концернів Німеччини, підприємці
ФРН знаходять нові форми для подолання обмежувальних заходів] // Независимая
газета. – М., 2017. – 13.11.

***
Росія пережила санкції. Що б не говорили про Володимира Путіна, його
економічна команда зуміла впоратися з ситуацією. І саме з цієї причини BlackRock
стверджує, що Росія – вигідне поле для угод. Росія і Україна підписали мирний
договір у Мінську, столиці Білорусі, але зняття санкцій залежить від того, чи буде
дотримуватися режим припинення вогню в Донецькій і Луганській областях в
Україні. Це також залежить від виборів, перспектива яких ставить Київ в складне
становище, оскільки населення цих областей виступає скоріше за Росію, ніж проти
неї.
https://nuz.uz/v-mire/27650-forbes-rossiya-perezhila-sankcii.html

Рапоза, Кеннет,Forbes, США Forbes: Россия пережила санкции : BlackRock
подняла рейтинг российских акций до уровня „выше рынка” = [Forbes: Росія пережила
санкції. BlackRock підняла рейтинг російських акцій до рівня „вище за ринок”] / К. Рапоза
// Новости Узбекистана. – Ташкент, 2017. – 09.11.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Прагнення приховати докази військових злочинів від міжнародної аудиторії –
це лише одна з багатьох причин, за якими мир на Україні з точки зору Путіна не
тільки недоцільний, а й неможливий. Не виключено, що російський керівник щиро
бажає вибратися з цієї важкої ситуації, яку він сам створив, однак незрозуміло, яким
чином він може це зробити без катастрофічних наслідків для себе самого. Перш за
6
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все, вихід Росії з Донбасу відкриє справжню скриню Пандори, звідки посиплються
численні викриття і страшні відкриття. Агресія Кремля на сході України давно вже є
секретом Полішинеля, проте подробиці про дії Росії ховаються під димовою завісою
чуток, припущень і лютих спростувань. Ситуація докорінно зміниться, якщо Москва
виведе свої війська. Дуже скоро з’явиться детальна картина таємної війни Путіна, а
сам російський президент буде повністю викритий. Незабаром зазвучать вимоги
притягнути його до відповідальності за загибель людей і нескінченну брехню.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/why-putin-cannot-risk-peace-in-ukraine

Dickinson, Peter Why Putin Cannot Risk Peace in Ukraine = [Чому Путін не може
погодитися на мир на Україні.] / P. Dickinson // Atlantic Council. – Washington, 17. – 12.11.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Українське Луганське енергетичне об’єднання оголосило про припинення
водопостачання Луганська за борги. Енергетики пообіцяли 6 листопада знеструмити
Петровську насосну станцію Попаснянського водоканалу, яка доставляє воду в місто.
„Причиною знеструмлення є борг водоканалу, що за станом на 6 листопада становить
майже 157 млн гривень ($ 5,7 млн. Як наголошується, більша частина боргу
утворилася через утворення самопроголошеної Луганської народної республіки.
https://iz.ru/667717/2017-11-06/ukrainskie-energetiki-lishat-lugansk-vody

Галкин, Андрей Украинские энергетики лишат Луганск воды = [Українські
енергетики позбавлять Луганськ води] / А. Галкин // Известия. – М., 2017. – 06.11.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Володимир Путін не може наказати так званим ДНР і ЛНР, але авторитетом у
них користується – так прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи
на питання „Коммерсант FM”, прокоментував подробиці телефонної розмови між
Путіним і лідерами самопроголошених республік. Йшлося про обмін полоненими між
Києвом з одного боку і Донецьком і Луганськом – з іншого. Володимир Путін вперше
поговорив з лідерами самопроголошених республік. Це сталося не в форматі
особистої зустрічі, а всього лише по телефону. Однак сам факт говорить багато про
що – позиціонування так званих ДНР і ЛНР як би змінюється.
https://www.kommersant.ru/doc/3468749?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Дриз, Дмитрий „Без президента России ничего решить нельзя” : Дмитрий Дризе
– о влиянии Москвы в Донбассе = [„Без президента Росії нічого вирішити не
можна”. Дмитро Дрізе – про вплив Москви в Донбасі] / Д. Дриз // КоммерсантЪ. – М.,
2017. – 16.11.

***
Президент Росії Володимир Путін обговорив у телефонній розмові з
керівниками Донецької і Луганської народних республік Олександром Захарченко та
Ігорем Плотницьким ідею обміну полоненими між республіками і Україною. Про це
повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Ініціатива обміну належить
лідеру громадського руху „Український вибір – право народу” і представнику Києва в
гуманітарній групі з врегулювання в Донбасі Віктору Медведчуку. Прес-секретар
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президента зазначив, що Путін підтримав ідею Медведчука, представники республік
також висловилися за обмін.
https://iz.ru/671471/2017-11-15/dnr-i-lnr-podderzhali-ideiu-obmena-plennymi-s-ukrainoi

Ганга, Александра Лидеры ДНР и ЛНР поддержали идею обмена пленными с
Украиной = [Лідери ДНР і ЛНР підтримали ідею обміну полоненими з Україною] /
А. Ганга // Известия. – М., 2017. – 15.11.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Білий дім має намір обговорити з Москвою план з розміщення в Донбасі 20
тис. миротворців. При цьому у Вашингтоні запропонують ввести цей контингент на
схід України під егідою ОБСЄ, а не ООН.
http://www.noi.md/ru/news_id/254487

США предлагают России ввести миротворцев в Донбасс = [США пропонують
Росії ввести миротворців в Донбас] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 10.11.

***
Повноважний представник Росії в контактній групі по Україні Борис Гризлов
заявив, що слова президента України Петра Порошенка про готовність повернути
артилерію до лінії зіткнення в Донбасі недоречні на тлі зусиль мінської контактної
групи по мирному врегулюванню конфлікту. Повпред також зазначив, що слова
українського президента „не можуть не турбувати”.
https://iz.ru/666868/2017-11-03/gryzlov-otvetil-na-slova-poroshenko-o-vozvrashchenii-artillerii-v-donbass

Храмова, Светлана Грызлов ответил на слова Порошенко о возвращении
артиллерии в Донбасс = [Гризлов відповів на слова Порошенка про повернення артилерії
в Донбас] / С. Храмова // Известия. – М., 2017. – 03.11.

***
Те, що мир в Донбасі може наступити, коли туди увійдуть миротворці і
розведуть воюючі сторони, було зрозуміло давно, причому всім зацікавленим
сторонам. Але тільки тепер Київ заявив про рішення прийняти міжнародну
миротворчу місію під егідою ООН. Спеціальний представник президента США по
Україні Курт Волкер в інтерв’ю Громадському радіо зазначив, що насамперед
сторони повинні домовитися про мандат місії, визначитися з її чисельністю і складом.
Про це ведуться переговори, в яких бере участь і Росія.
http://www.ng.ru/editorial/2017-11-01/2_7107_red.html

Приднестровский урок для Донбасса : Миротворцы входят в зону конфликта не
для того, чтобы остаться в ней навсегда = [Придністровський урок для
Донбасу. Миротворці входять в зону конфлікту не для того, щоб залишитися в ній
назавжди] // Независимая газета. – М., 2017. – 01.11.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
У статті автор намагається довести, що західний світ несправедливо полишив
поза увагою війну на сході України, в якій загинуло вже близько 10 000 осіб, а
безпосередньо постраждалими від бойових дій вважаються більше 4 мільйонів людей.
Наразі увага світу прикута до активізації ісламської держави, війни у Сирії,
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зростаючої міграційної хвилі в Європі, в той час як в Україні люди страждають від
війни, яка вже четвертий рік поспіль не може дійти кінця.
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/ukraine-on-the-front-line-of-europes-forgotten-war

Coman, Julian On the frontline of Europe’s forgotten war in Ukraine : Four years after
Russia backed the cause of separatist rebels, the death toll stands at 10,000. As the west moves
on, millions feel abandoned to their fate = [На лінії фронту забутої Європою війни в
Україні. Через чотири роки після початку підтримки Росією сепаратистів кількість
жертв складає біля 10 000. В той час, коли Захід рухається вперед, мільйони
почуваються покинутими.] / J. Coman // The Guardian. – London, 2017. – 12.11.

***
Жителі Донбасу отримали від Міжнародного комітету Червоного Хреста 273
тонни гуманітарних вантажів. Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Майнова допомога була доставлена на непідконтрольну Києву частину Донецької
області / Східна Україна / на 14 вантажівках. До її складу увійшли продукти
харчування, гігієнічні набори та канцелярське приладдя.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1110/c31519-9290893.html

Жители Восточной Украины получили свыше 270 тонн гумпомощи от МККК =
[Жителі Східної України отримали понад 270 тонн гумдопомоги від МКЧХ] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2017. – 10.11.

***
Литва беззастережно підтримує Україну, тому готова і надалі надавати Україні
летальну зброю. Про це заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс. Міністр
зазначив, що пріоритетом Литви є тренування українських солдат і „сприяння в
проведенні оборонної реформи”. Також він нагадав про те, що в литовських лікарнях
проходять лікування поранені українські військові.
http://vesti.lv/news/litva-prodolzhit-vooruzhaty-ukrainu

Владимирова, Ирина Литва продолжит вооружать Украину = [Литва
продовжить озброювати Україну] / И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 09.11.

***
Наступного тижня Європарламент розгляне проект економічної підтримки
України (новий „план Маршалла”). Документ був представлений послам західних
країн в Сеймі Литви в понеділок. Якщо ініціативу підтримають європейські депутати,
вона може бути остаточно затверджена 24 листопада на саміті „Східного
партнерства”. Про новий „план Маршалла” на Заході заговорили відразу після
майдану. Але об’єднати зусилля заради цієї мети не вдалося: розробляти проект
взялися в Литві. Ініціаторами стали колишні литовські прем’єр-міністри Андрюс
Кубілюс, Гедімінас Кіркілас, екс-глава МЗС Литви Пятрас Вайтекунас. Українські
експерти відзначають, що план передбачає принцип „гроші у відповідь на реформи”.
Сенс в тому, що українська сторона проводить системні перетворення (в тому числі
починає реальну боротьбу з корупцією), європейці надають Україні фінансову
підтримку. В результаті держава розвивається і стає сильним (у згаданій резолюції
ЄНП цей шлях мав на увазі можливість мирного повернення Україні контролю над
Донбасом і потім над Кримом).
http://vesti.lv/news/litva-pridumala-plan-kak-ukraine-vernuty-krym
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Антонов, Григорий Литва придумала план, как Украине вернуть Крым = [Литва
придумала план, як Україні повернути Крим] / Г. Антонов // Вести. – Рига, 2017. – 08.11.

ВЕРХОВНА РАДА
В Україні прояснилися перспективи прийняття закону про реінтеграцію
„окупованих територій” Донбасу. Спори про його зміст, в тому числі в тому, чи буде
включений в текст пункт про розрив відносин з Росією, йшли до останнього моменту
– поки профільний парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони
не прийняв рішення зняти з розгляду гучну поправку. Вирішальну роль в роботі над
законопроектом несподівано зіграли США, що робили на депутатів безпрецедентний
тиск, домагаючись зм’якшення позиції української сторони.
https://www.kommersant.ru/doc/3472982

Юсин, Максим В закон о Донбассе вносится поправка на Америку : Как Рада
работает над реинтеграцией юго-востока Украины = [У закон про Донбас вноситься
поправка на Америку. Як Рада працює над реінтеграцією південного сходу України] /
М. Юсин, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 20.11.

***
Партія „Народний фронт”, пов’язана з главою МВС Арсеном Аваковим і експрем’єром Арсенієм Яценюком, вимагає створити парламентську слідчу комісію.
Вона повинна з’ясувати, наскільки відповідає законам України продовження
співпраці концерну „Антонов” з російськими підприємствами по обслуговуванню
важких транспортних літаків Ан-124 „Руслан”.
https://rg.ru/2017/11/03/v-rade-trebuiut-rassledovat-sotrudnichestvo-antonova-s-rossiej.html

Лихоманов, Петр В Раде требуют расследовать сотрудничество „Антонова” с
Россией = [У Раді вимагають розслідувати співробітництво „Антонова” з Росією] /
П. Лихоманов // Известия. – М., 2017. – 03.11.

ВИБОРИ ДО ВР
Аналітичний центр Європейського парламенту підготував доповідь з
рекомендаціями щодо електоральних реформ в країнах так званого „Східного
партнерства” – України, Молдови і Грузії. Крім ухвалення запропонованих ЄС
законів у всіх трьох країнах, які в основному зводяться до того, що потрібно
відмовлятися від спадщини пропорційної виборчої системи (вибори за списками
партій і блоків) і переходити до виборів по одномандатних округах, підкреслюється,
що прийняття таких політичних реформ в Молдові, Грузії і Україні необхідно
поставити в залежність від надання їм „макрофінансової” допомоги.
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1058386/fin
ansovuiu_pomoshch_ukrainie_i_moldovie_priviazhut_k_rieformie_izbiratielnoi_sistiemy

Емельянов, Евгений Финансовую помощь Украине и Молдове привяжут к реформе
избирательной системы = [Фінансову допомогу Україні і Молдові прив’яжуть до
реформи виборчої системи] / Е. Емельянов // LifeNews. – М., 2017. – 08.11.
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ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Для своїх прихильників колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі –
невтомний борець з корупцією і Росією Володимира Путіна, який перетворив свою
наскрізь корумповану країну в зразок країни, яка встала на шлях західних реформ.
Вони вважають Саакашвілі самою харизматичною фігурою пострадянського
простору. Для своїх ворогів, яких надзвичайно багато, Саакашвілі – це людина, яка
ганяється за популярністю, який всюди сіє суперечності і розбрат. Часом він
демонструє схильність до авторитаризму, а його головною рисою є жадоба влади. Але
прихильники і противники Саакашвілі сходяться в одному: він не готовий
відмовитися від політичної боротьби.
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-doesnt-want-him-georgia-wants-to-arrest-himsaakashvili-stirs-things-up/2017/10/29/135747fe-b9b1-11e7-9e58e6288544af98_story.html?utm_term=.a42c31c1efa4

Stern, David L. Ukraine doesn’t want him. Georgia wants to arrest him. Saakashvili stirs
things up. = [Україна йому не рада, Грузія хоче його заарештувати: Саакашвілі провокує
протиріччя.] / D. Stern // The Washington Post. – Washington, 17. – 29.10.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Що дозволяє Саакашвілі відчувати себе на Україні настільки привільно і
загрожувати діючій владі – розбирався iz.ru. Зараз, за великим рахунком, у Саакашвілі
на Україні проблем немає. Він, безумовно, незручний для всіх політичних
важковаговиків, але разом з тим кожен з них чекає, що грузинський скандаліст по
ходу своєї гри допоможе йому усунути конкурентів. Найбільш яскраво це видно на
прикладі „Народного фронту” – для цієї давно збанкрутілої політичної сили єдиний
реальний шанс залишитися в грі – це не вибори, а нова революція, за якою послідує
черговий переділ влади. А склалося саме так, що революціонера краще Міхо на
Україні немає. Приблизно так само розмірковує і Тимошенко, а що стосується самого
президента, він, може, і радий би позбутися від надокучливого грузинського
шоумена, проте розуміє, що один незручний рух може коштувати йому політичної
кар’єри. Тупої розправи з Саакашвілі Захід Порошенко не пробачить.
https://iz.ru/670870/nikolai-podgornyi/neugomonnyi-revoliutcioner

Подгорный, Николай Неугомонный революционер : Почему никто не мешает
Саакашвили
готовить
на
Украине
очередной
майдан
=
[Невгамовний
революціонер. Чому ніхто не заважає Саакашвілі готувати на Україні черговий майдан]
/ Н. Подгорный // Известия. – М., 2017. – 15.11.

***
Півтисячі прихильників партії екс-губернатора Одеської області Михайла
Саакашвілі зібралися в центрі Києва на мітинг. Колона маніфестантів рухалася до
будівлі Верховної Ради, скандуючи гасла з вимогою негайного імпічменту і відставки
чинного президента України Петра Порошенка. Тиск на президента наростає і з
інших сторін. 11 листопада партія „Народний фронт” екс-прем’єра України Арсенія
Яценюка запропонувала провести конституційну реформу, в рамках якої обмежити
повноваження президента України. Про це першим розповів народний депутат,
радник міністра МВС України Антон Геращенко.
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http://vesti.lv/news/saakashvili-raskachivaet-perevorot-na-ukraine

Бергер, Герман Саакашвили раскачивает Украину. Власть уже укачивает... =
[Саакашвілі розгойдує Україну. Влада вже заколисує...] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. –
13.11.

***
Затримання за підозрою в корупції сина міністра внутрішніх справ Арсена
Авакова викликало на Україні передбачуваний скандал: в запеклій сутичці зійшлися
відразу кілька силових відомств – МВС, Національне антикорупційне бюро і СБУ.
Ставкою в грі виявилася стабільність всієї української вертикалі влади. Процес
фрагментації української влади йде стахановськими темпами. Різні гілки цієї влади, її
органи і відомства з інструменту захисту інтересів країни все більше і більше
перетворюються в „приватні армії” різних високопоставлених фігур, діючи тільки в
їхніх інтересах і лише в тих межах, на які ці інтереси поширюються. Ну а це, в свою
чергу, малює далеко не райдужні перспективи перед єдиною Україною.
https://www.kommersant.ru/doc/3459730

Ткачев, Юрий Междоусобная власть : Юрий Ткачев о подоплеке украинского
„рюкзачного” дела = [Міжусобна влада. Юрій Ткачов про підґрунтя української
„рюкзачної” справи] / Ю. Ткачев // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 13.11.

***
Партія „Народний фронт” провела в Києві широкомасштабний з’їзд. На ньому
вона заявила про намір скасувати безвізовий режим з Росією і висунути в президенти
України свого кандидата. Всупереч очікуванням, „Народний фронт” не заявив про
намір влитися в Блок Петра Порошенка, а навпаки, вирішив стати його політичним
конкурентом. У Києві подію розцінили як продовження протистояння „партії миру”
Петра Порошенка і „партії війни” лідера „Народного фронту” Арсенія Яценюка і його
однопартійців – глави МВС України Арсена Авакова і секретаря Радбезу Олександра
Турчинова, про що раніше повідомляв „Комерсант”.
https://www.kommersant.ru/doc/3466019

Соколовская, Янина „Народный фронт” ушел в окопы : Политические партнеры
Петра Порошенко стали его конкурентами = [„Народний фронт” пішов в
окопи. Політичні партнери Петра Порошенко стали його конкурентами] /
Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 12.11.

***
Голова Об’єднаної діаспори азербайджанців України Хікмет Джавадов
виступив на мітингу, організованому в Києві прихильниками Михайла Саакашвілі. Як
розповів Хікмет Джавадов Qafqazinfo, за цей виступ його хочуть депортувати з
України.
http://minval.az/news/123737071

Хикмета Джавадова хотят депортировать из Украины за поддержку
Саакашвили = [Хікмета Джавадова хочуть депортувати з України за підтримку
Саакашвілі] // Minval.az. – Баку, 2017. – 08.11.

***
Екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі запропонував провести
12 листопада марш на підтримку прийняття законів про імпічмент президента
12
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України і антикорупційний суд. Про це він заявив на мітингу на площі Конституції у
Верховній раді. Верховна рада 7 листопада прийняла в першому читанні проект
виборчого кодексу України та виконала одну з вимог прихильників Саакашвілі.
Проект підтримали 226 народних депутатів. За словами Саакашвілі, владі „потрібно
не дати оговтатися і треба довести боротьбу до кінця”.
http://vesti.lv/news/saakashvili-prigrozil-vlastyam-ukrainy-narodnym-impichmentom

Бергер, Герман Саакашвили пригрозил снести власть Украины в ближайшее
время = [Саакашвілі пригрозив знести владу України найближчим часом] / Г. Бергер //
Вести. – Рига, 2017. – 07.11.

***
Затримання сина глави МВС Авакова за підозрою в розкраданні держкоштів,
здається, було тільки початком масштабної кампанії по дискредитації ключових
політиків в очах українського суспільства та іноземних партнерів. Слідом за головним
силовим міністром в центрі відразу двох компрометуючих скандалів виявився
президент Порошенко. І його політичні противники, судячи з їхніх заяв, мають намір
максимально довго і ефективно використовувати слабкість глави держави, щоб
домогтися зміни влади.
https://rg.ru/2017/11/07/korrupciiu-prezidenta-poroshenko-obsudiat-na-majdane.html

Дульман, Павел Изгнание из „рая” : Коррупцию президента Порошенко обсудят
на майдане = [Вигнання з „раю”. Корупцію президента Порошенко обговорять на
майдані] / П. Дульман // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 07.11.

***
В Україні, в 201 об’єднаній територіальній громаді пройшли місцеві вибори,
вже названі деякими аналітиками генеральною репетицією майбутніх президентських
і парламентських. На цих виборах партія „Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”
взяла 29 відс. голосів, перемігши в 13 областях України. А Блок Петра Порошенка,
перемігши у Вінницькій та Харківській областях, набрав 21 відс. голосів виборців.
Представникам тих, хто ночує зараз в наметах поруч з Верховною радою на
Грушевського, дістався процентний мінімум. Така ось цікава арифметика.
https://www.sb.by/articles/na-start-vnimanie-marsh-karpovich.html

Карпович, Олег На старт, внимание, марш! = [Приготуватися, на старт марш!]
/ О. Карпович // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 04.11.

***
В Україні відбулася подія, яка вперше вела в розгубленість місцевих політиків і
експертів: Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальну справу проти
Олександра Авакова, сина всесильного голови МВС Арсена Авакова. Недоторканний
до цього моменту представник „золотої молоді”, відомий своїми посиденьками в
підпільних казино та іншими скандальними витівками, провів ніч у камері і був
випущений під заставу в 5 мільйонів гривень (близько 200 тисяч доларів). Питання,
хто стоїть за атакою на Авакова-старшого (а в тому, що справжньою метою
розслідування НАБУ є саме міністр, сумнівів ні у кого немає), залишається
відкритим.
https://rg.ru/2017/11/01/delo-protiv-syna-glavy-mvd-ukrainy-avakova-zavedeno-v-borbe-za-vlast.html
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Дульман, Павел Ну что, сынку, помог тебе майдан? : Отпрыск главы МВД
Украины Арсена Авакова стал заложником в борьбе за власть = [Ну що, синку, допоміг
тобі майдан? Син глави МВС України Арсена Авакова став заручником в боротьбі за
владу] / П. Дульман // Российская газета. – М., 2017. – 02.11.

***
На думку глави Чечні, знищивши Окуеву, „українські спецслужби вирішили
позбутися від бандитки і відвернути увагу західних господарів” від мітингів протесту,
а також знову звинуватити в своїх бідах Росію. Рамзан Кадиров заявив також, що
наявність місцевого „чеченського батальйону” на Україні є міфом, створеним для
„видимості підтримки чеченцями злочинного режиму Києва”. Його ніколи не було і
немає.
https://iz.ru/665682/2017-11-01/kadyrov-obvinil-ukrainskie-spetcsluzhby-v-rasstrele-okuevoi

Горностаева, Юлия Кадыров обвинил украинские спецслужбы в расстреле
Окуевой = [Кадиров звинуватив українські спецслужби в розстрілі Окуевой] /
Ю. Горностаева // Известия. – М., 2017. – 01.11.

***
Затримання сина глави МВС України може призвести до політичної кризи в
країні. Ситуація з „рюкзаками Авакова” продовжує розвиватися. У Києві ситуацію
розглядають в контексті відносин між „Блоком Петра Порошенка” і „Народним
фронтом” Арсенія Яценюка. Джерела „НГ” неофіційно говорять про те, що відносини
у президента і міністра не склалися давно, а загострилися через Саакашвілі.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-01/1_7108_ukraina.html

Ивженко, Татьяна „Рюкзаки Авакова” могут рассорить Порошенко с Яценюком :
Внутри украинской партии власти начинается война = [„Рюкзаки Авакова” можуть
посварити Порошенко з Яценюком. Усередині української партії влади починається
війна] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 01.11.

***
Лідер „Руху Нових сил” Михайло Саакашвілі заявив, що в Україні триває
процес „обвалу економіки і діючої влади”. За словами Саакашвілі, його можуть
викрасти і вивезти в Грузію, так як у Києва немає законних підстав для його
екстрадиції на батьківщину. Однак, як підкреслив глава „Руху нових сил”, за цим піде
повалення народом уряду України.
http://www.telegraf.lv/news/saakashvili-predrek-sverzhenie-pravitelystva-ukrainy

Левин, Виктор Саакашвили предрек свержение правительства Украины =
[Саакашвілі передрік повалення уряду України] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 01.11.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Не встиг офіційний Київ перевести дух після обвального і несподіваного, з
української точки зору, погіршення відносин з Варшавою, як місцеві націоналісти
знову підкинули дров у багаття міжнаціональної ворожнечі. У районному центрі
Берегово Закарпатської області, свого роду столиці українських угорців, кілька
десятків активістів партії „Свобода” і споріднених радикальних угруповань
пройшлися маршем на честь 79-річчя утворення так званої „Карпатської січі” –
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націоналістичної організації, прообразу бандерівських банд. По дорозі учасники цієї
нечисленної ходи спробували зірвати угорські прапори з адміністративних будівель,
включаючи консульство Угорщини, і спалити їх. Будапешт вже зажадав
кримінального покарання для ініціаторів провокації, однак навряд чи цю вимогу
почують в Києві.
https://rg.ru/2017/11/14/ukrainskie-nacionalisty-sprovocirovali-konflikt-kieva-i-budapeshta.html

Лихоманов, Петр Киев опять ничего не заметил : На Украине срывают и жгут
венгерские флаги = [Київ знову нічого не помітив. В Україні зривають і палять угорські
прапори] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2017. – 14.11.

***
Намагаючись повернути Україну в сферу свого впливу, Кремль домігся
зворотного, і тепер в стосунках двох країн панує велика відчуженість, пише Tiroler
Tageszeitung. Особливо це помітно у Львові, де навіть етнічні росіяни займають
прозахідну позицію, а деякі навіть ностальгують за „золотих часів” Австро-Угорської
імперії. Про поділ України на націоналістичний Захід і русофільський Схід тут ніхто і
знати не хоче. Деякі відзначають, що відчуженість у відносинах Росії і України
досягла небувалих масштабів. Виникло нова „прозахідна національна
самосвідомість”.
http://vesti.lv/news/lyvov-gotov-vstupaty-v-es-i-nato

Тарасов, Анатолий Львов готов вступать в ЕС и НАТО = [Львів готовий
вступати в ЄС і НАТО] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 06.11.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Європейський банк реконструкції і розвитку залишив без змін прогноз
зростання ВВП України на рівні 2 % в 2017 році і на 3 % в 2018 році. Про це сьогодні
повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на останню доповідь банку про регіональні
економічні перспективи 37 країн, в яких він працює. До головних чинників, які
забезпечують позитивну динаміку ВВП України, автори доповіді віднесли збільшення
внутрішнього споживання, підвищення реальної заробітної плати і успішний випуск
15-річних євробондів на суму 3 млрд доларів США у вересні поточного року.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1108/c31519-9289779.html

ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины на 2017-2018 годы = [ЄБРР зберіг
прогноз зростання ВВП України на 2017-2018 роки] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. –
07.11.

***
Трійку найнещасніших країн на планеті назвав американський центр вивчення
громадської думки інституту Геллапа. Лідерами в списку опинилися Південний
Судан, Гаїті і Україна. Нещасливими себе вважає 41% жителів України, лише 9%
населення можуть назвати себе щасливими і процвітаючими, 50% не змогли
відповісти.
https://iz.ru/667521/2017-11-06/sotciologi-nazvali-troiku-samykh-neschastnykh-stran-mira

Храмова, Светлана Социологи назвали тройку самых несчастных стран мира =
[Соціологи назвали трійку найбільш нещасних країн світу] / С. Храмова // Известия. –
М., 2017. – 06.11.
15
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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Після декількох місяців внутрішніх дебатів адміністрація Трампа все ще не
може вирішити питання про те, чи поставляти Україні оборонну зброю, про яку вона
вже давно просить. Фактично Білий дім продовжує політику адміністрації президента
Обами, засновану на відмові поставляти Києву те, що йому необхідно для опору
триваючої російської агресії. Все це підсилює сумніви з приводу бажання президента
Трампа протистояти Володимиру Путіну.
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-administration-stalled-on-whether-to-armukraine/2017/10/29/f83874da-bb53-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.ac117f0fc5a1

Rogin, Josh Trump administration stalled on whether to arm Ukraine = [Адміністрація
Трампа не може вирішити питання про постачання зброї Україні.] / J. Rogin // The
Washington Post. – Washington, 17. – 29.10.

***
„Ми по-справжньому задоволені прискореним розвитком українськоамериканських відносин в даний момент”, – заявив Foreign Policy депутат
українського парламенту і голова військового підкомітету Артур Герасимов. Зокрема,
Київ сподівається не тільки на моральну підтримку, а й на „конкретні речі”, в тому
числі, на поставки Україні смертоносної оборонної зброї.
http://foreignpolicy.com/2017/10/26/ukraine-expects-trump-to-approve-arms-deliveries/

Tamkin, Emily Ukraine Expects Trump to Approve Arms Deliveries = [Україна
сподівається, що Трамп дасть їй зброю.] / E. Tamkin // Foreign Policy. – Washington, 17. –
26.10.

***
Глава Євроради і колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив
стурбованість політикою правлячої партії країни „Право і справедливість” щодо
України, не виключивши, що за цим стоїть Росія. Останнім часом відносини між
Києвом і Варшавою загострилися через розбіжності з історичних питань. Польща
засуджує Україну за героїзацію Організації українських націоналістів – Української
повстанської армії і заборону на пошук і ексгумацію останків польських жертв
військових конфліктів. Глава польського МЗС Вітольд Ващиковський заявляв, що
позиція України по ряду історичних питань призведе до реальних проблем у
відносинах з європейськими партнерами, в першу чергу, з Угорщиною і Румунією.
Крім того, стурбованість обох країн викликають руйнування пам’ятників загиблим
під час Другої світової війни.
http://www.telegraf.lv/news/evropa-delit-ukrainu-po-prikazu-kremlya

Тарасов, Анатолий Европа делит Украину по приказу Кремля? = [Європа ділить
Україну за наказом Кремля?] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 20.11.

***
Відносини Польщі і України погіршуються настільки стрімко, що незабаром
Польща буде оточена майже одними ворогами, пише польський Newsweek. Видання
зазначає, що про такий розвиток подій кремлівські стратеги могли тільки мріяти, а
українські та польські власті не віддають собі звіт в серйозності ситуації. „У
відносинах Варшави з Києвом втілюється найгірший сценарій, який виглядає
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скопійованим з кремлівських стратегій, що стосуються нашої частини Європи”, –
пише в польському виданні Newsweek журналіст Міхал Кацевич.
http://vesti.lv/news/newsweek-ukraina-stanovitsya-vragom-polyshi

Бергер, Герман Newsweek: Украина становится врагом Польши = [Newsweek:
Україна стає ворогом Польщі] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 15.11.

***
За скандалами з Угорщиною, Румунією, Польщею, Сербією може початися
конфлікт з Ізраїлем. Як тільки українська сторона намагається проводити лінію, яка
не відповідає очікуванням і інтересам сусідів, в голосі останніх починає „звучати
сталь”. І список конфліктів може поповнитися, застеріг експерт. Він зазначив, що у
Ізраїлю теж є до України питання як щодо ролі УПА, яка „співпрацювала з нацистами
і прямо відповідальна за знищення київських євреїв”, так і щодо „належного
ставлення до важливих для Ізраїля могил”.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-15/1_7115_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Украина рискует оказаться в кольце фронтов : За скандалами
с Венгрией, Румынией, Польшей, Сербией может последовать конфликт с Израилем =
[Україна ризикує опинитися в кільці фронтів. За скандалами з Угорщиною, Румунією,
Польщею, Сербією може початися конфлікт з Ізраїлем] / Т. Ивженко // Независимая
газета. – М., 2017. – 15.11.

***
Політична криза в стосунках Польщі та України загострюється. Польська влада
оголосила про заборону на в’їзд для низки українських чиновників. Про це повідомив
місцевому агентству PAP віце-міністр закордонних справ Польщі Бартош Чихоцький.
За його словами, заборона стосується тих чиновників, які прославляють діяльність
українських військово-політичних формувань, передає українське видання ZN.ua.
http://www.ng.ru/world/2017-11-14/100_varskiev.html

Шварц, Иван Варшава и Киев на грани дипломатической войны : Польша закрыла
границу для свидомых украинцев = [Варшава і Київ на межі дипломатичної
війни. Польща закрила кордон для свідомих українців] / И. Шварц // Независимая
газета. – М., 2017. – 14.11.

***
За наявними відомостями, адміністрація Трампа намір розмістити на Україні
миротворчі сили. У цієї ініціативи було б більше шансів на успіх, якщо б Вашингтон
запропонував комплекс заходів, відповідно до яких Україна залишиться нейтральною
країною і пообіцяє відмовитися від дій, що ведуть до подальшого розширення НАТО.
Вашингтонські політики, схоже, просто не можуть уявити собі життя без ворога.
Проте, передбачувана загроза з боку Росії виглядає непереконливо. Володимир Путін
– авторитарний лідер, який не викликає симпатій, але його царство вільніше, ніж
країни-союзники США, такі як Єгипет, Саудівська Аравія і Туреччина. Їм Вашингтон
не відмовляє в увазі, щедро обдаровуючи їх грошима і зброєю. Конгрес, можливо,
цього не помітив, але Вашингтон втратив здатність диктувати іншим країнам свої
умови. Конфлікт, що триває в Україні не вигідний нікому. Для того щоб останнє
мирне пропозицію адміністрації досягло своєї мети, необхідно усунути причини
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втручання Росії в справи України. Союзники повинні заявити про припинення
розширення НАТО.
http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/here-how-america-can-bring-peace-ukraine-23178

Bandow, Doug Here Is How America Can Bring Peace to Ukraine = [Як США могли б
домогтися миру на Україні.] / D. Bandow // The National Interest. – New York, 17. – 13.11.

***
У міру наближення саміту АТЕС стало ясно, що російський президент у
В’єтнамі не збирається говорити про зміну курсу і йти на великі поступки США з
таких проблем як Північна Корея, Сирія, Іран і Україна. У кращому випадку
російський лідер готовий поторгуватися з президентом Трампом і домогтися деяких
поступок від Вашингтона в ряді областей в обмін на згоду з американськими
пропозиціями в інших питаннях. Безумовно, є два важливих питання, які повинен
розглянути і затвердити президент. По-перше, це американські санкції, введені
законодавчим актом конгресу як проти російських компаній, так і проти третіх сторін,
що займаються бізнесом з ними. На майбутньому тижні відбудеться найважливіша
перевірка цих станцій на міцність. Питання полягає в тому, чи погодиться італійський
енергетичний гігант ENI на продовження спільного проекту з „Роснефтью” в
Чорному морі. Ця угода отримала схвалення з боку європейських регуляторів, але
вона напевно приверне до себе увагу регулюючих органів США на предмет
можливих порушень американських фінансових і технічних санкцій. Друге важливе
питання – це остаточне рішення про те, чи будуть чи ні Сполучені Штати поставляти
української армії сучасну зброю, і особливо протитанкові ракети.
http://www.nationalinterest.org/feature/trump-putin-what-comes-next-23172

Gvosdev, Nikolas K. Trump and Putin: What Comes Next? = [Трамп і Путін: що далі?]
/ N. Gvosdev // The National Interest. – New York, 17. – 13.11.

***
„З української сторони не вистачає рішень, які б сприяли прогресу в деяких
двосторонніх питаннях, які в загальних рисах називаються історичними діалогом, –
заявив міністр закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцький. – Це і питання
застосування мови радянських часів про польську окупацію (західних українських
земель), і питання церковної власності римо-католицької громади, і питання
бездумної реабілітації або прославлення УПА і брак розплати за Катинський злочин”,
– підкреслив віце-міністр закордонних справ Польщі. Як зазначає „112 Україна”,
мабуть, глава польського МЗС мав на увазі польсько-український конфлікт на Волині
в роки Другої світової війни, але через застереження замість „волинський” сказав
„катинський”.
http://vesti.lv/news/polysha-hochet-razobratysya-s-ukrainoi-raz-i-navsegda

Бергер, Герман Польша хочет разобраться с Украиной раз и навсегда = [Польща
хоче розібратися з Україною раз і назавжди] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 13.11.

***
Україна приймає рішення, які не сприяють розвитку історичного діалогу,
заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький. Дипломат привів приклад
„бездумної реабілітації” УПА, використання „радянських формулювань” щодо
окупації Польщею території західної України і „шокуюче рішення” Києва заборонити
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пошук і ексгумацію останків польських жертв військових конфліктів. Крім того,
Україна „ще не розплатилася за Катинський злочин”, додав заступник глави МЗС,
маючи на увазі, ймовірно, „волинську різанину”. Ціхоцький закликав уряд
відреагувати на ситуацію, при якій Польща продовжує ставитися до України як до
союзника, в той час як Київ проявляє недружній настрій.
http://vesti.lv/news/mid-polyshi-ukraina-dolzhna-rasplatitysya-za-prestupleniya-proshlogo

Владимирова, Ирина МИД Польши: Украина должна расплатиться за
преступления прошлого = [МЗС Польщі: Україна повинна розплатитися за злочини
минулого] / И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 12.11.

***
Україна приймає рішення, які не сприяють розвитку історичного діалогу,
заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Чічкочі, його слова наводить pap.pl.
Дипломат привів в приклад „бездумну реабілітацію” УПА *, використання
„радянських формулювань” щодо окупації Польщею території західної України і
„шокуюче рішення” Києва заборонити пошук і ексгумацію останків польських жертв
військових конфліктів.
http://minval.az/news/123738097

Польша: Украина должна расплатиться за преступления прошлого = [Польща:
Україна повинна розплатитися за злочини минулого] // Minval.az. – Баку, 2017. – 12.11.

***
Володимир Путін обмінявся рукостисканням з президентом США Дональдом
Трампом під час церемонії фотографування лідерів саміту АТЕС, однак
поспілкуватися політикам не вдалося. Про можливу зустріч Путіна і Трампа говорили
представники обох держав. Про готовність і важливості зустрічі говорив раніше сам
американський президент. При цьому держсекретар США Рекс Тіллерсон заявляв, що
зустріч Трампа і Путіна відбудеться, якщо буде що обговорити по суті, відзначаючи
при цьому, що Москва і Вашингтон працюють з питань Сирії, боротьби з тероризмом,
українській кризі і проблеми КНДР. Зустріч лідерів Росії і США в Дананге стала
рекордною за стислістю, так як Трамп виявився не готовий до переговорів, вважає
сенатор Олексій Пушков.
https://nuz.uz/v-mire/27706-tramp-i-putin-obmenyalis-rukopozhatiem-na-sammite-ates.html

Трамп и Путин обменялись рукопожатием на саммите АТЭС = [Трамп і Путін
обмінялися рукостисканням на саміті АТЕС] // Новости Узбекистана. – Ташкент,
2017. – 11.11.

***
Президент США Дональд Трамп і глава Росії Володимир Путін привітали один
одного на саміті Азіатсько-тихоокеанського співробітництва у В’єтнамі. Однак в
прес-службі Білого дому заявили, що зустрічі все-таки не буде через різні графіки.
При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс не виключила, що глави держав
можуть провести менш формальну зустріч в кулуарах саміту. Про те, що глави двох
держав можуть зустрітися розповів сам Трамп. „Це дуже важлива поїздка. У нас може
бути зустріч з Путіним... це дуже важливо. Вони можуть допомогти нам з Північною
Кореєю, Сирією. Нам потрібно поговорити про Україну”, – пояснював лідер США,
пише „Нова газета”.
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http://www.pv.uz/ru/v-mire-o-nas/vladimir-putin-i-donald-tramp-vstretilis-na-sammite-ates-vo-vetname

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме =
[Володимир Путін і Дональд Трамп зустрілися на саміті АТЕС у В’єтнамі] // Правда
Востока. – Ташкент, 2017. – 10.11.

***
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський в бесіді з газетою
Nasz Dziennik сказав, що Україна найближчим часом може мати „реальні проблеми”.
„Ми все ще терплячі, але інші європейські країни, такі як Угорщина і Румунія, вже
починають відкрито виступати проти інтересів України. Наприклад, в грудні не
відбудеться зустріч комісії НАТО – Україна на рівні міністрів закордонних справ
через вето Угорщини, замість цього буде аналогічна зустріч з Грузією”, – повідомив
він. „Ми намагаємося пояснити українцям, що у них можуть бути реальні проблеми,
не обов’язково з боку Польщі. Але Польща може допомогти їх вирішити.
Подивимося, як вони на це відреагують”, – сказав Ващиковський і додав, що Польща
може бути „адвокатом”, прихильником України.
http://vesti.lv/news/ukraine-poobeshtali-realynye-problemy

Левин, Виктор Украине пообещали „реальные проблемы” = [Україні пообіцяли
„реальні проблеми”] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 10.11.

***
Глава посольства РФ в Бухаресті Валерій Кузьмін нагадав румунській владі про
те, як Росія возз’єдналася з Кримом. Він запропонував провести референдум з
питання об’єднання Молдови з Румунією. Про це повідомляє РІА Новини з
посиланням на румунські ЗМІ. Виступаючи на конференції „Розвиток
підприємницьких зв’язків Румунії з Російською Федерацією” в Сучаві, він зазначив,
що питання об’єднання Молдови з Румунією активно обговорюється частиною
суспільства і політиками цих країн.
http://www.noi.md/ru/news_id/254556

Российский посол предложил провести референдум о присоединении Молдавии к
Румынии = [Російський посол запропонував провести референдум про приєднання
Молдови до Румунії] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 10.11.

***
В ході круглого столу в краєзнавчому музеї міста Рівне українські історики
заявили, що Польща в 1919-1920 роках захопила частину території Української
Народної Республіки (УНР). У відповідь на це віце-консул Польщі Марек Запур
заявив, що Львів – польське місто, а української держави в 1918 році і зовсім не
існувало. Коментуючи звинувачення в захопленні українських територій, дипломат
зазначив, що, дотримуючись цієї аналогії, Україна „подібним чином свого часу
окупувала Крим і Донбас”.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058477/vitsiekonsul_polshi_nazval_lvov_polskim_ghorodom_i_ponieslos

Калегина, Марина Вице-консул Польши назвал Львов польским городом. И
понеслось = [Віце-консул Польщі назвав Львів польським містом. І понеслося] /
М. Калегина // LifeNews. – М., 2017. – 08.11.

***
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Україні
слід змінити державну ідеологію і відмовитися від героїзації Української
повстанської армії (УПА, заборонена в Росії). На його думку, національну
ідентичність країні треба будувати на Небесної сотні і учасників збройного конфлікту
в Донбасі, передає Rzeczpospolita. Він додав, що Варшава хотіла б бачити Україну
дружньою, демократичної, цілісною, неподільною. „З іншого боку, ми б хотіли, щоб
це була країна, яка регулює свою історію, вирішує проблеми, що трапилися багато
років тому”, – сказав глава зовнішньополітичного відомства.
http://vesti.lv/news/glava-mid-polyshi-pridumal-ukraine-novuyu-ideologiyu

Бергер, Герман Глава МИД Польши придумал Украине новую идеологию = [Глава
МЗС Польщі придумав Україні нову ідеологію] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 07.11.

***
Між Варшавою і Києвом розгорається конфлікт через минуле, який може
серйозно відбитися на майбутньому. Запланований на грудень візит в Україну
президента Польщі Анджея Дуди виявився під питанням через пам’ятники – польські
на українській території і українські – на польській. В квітні на кладовищі в
польському селі Грушовіце місцевими жителями за згодою влади був знесений
пам’ятник Української повстанської армії, встановлений там нелегально в 1994 році.
У відповідь український Інститут національної пам’яті припинив процедуру
легалізації польських пам’ятників, встановлених без дозволу влади, яких, за даними
глави цієї організації, на українській території не менше 105. Київ також заблокував
роботу польського Інституту народної пам’яті з пошуку польських поховань і
ексгумації останків на Україні. Щоб вивести ситуацію з глухого кута, в кінці жовтня
до Києва вирушив міністр культури Польщі Петро Глинський. Однак переговори
закінчилися для Варшави повним фіаско. Тоді за справу взявся голова польського
МЗС, який, розуміючи, що від нього очікують твердості, пригрозив тим українським
чиновникам, які перешкоджають ексгумації, а також тим українцям, які „займаються
антипольською діяльністю”, забороною на в’їзд до Польщі.
https://rg.ru/2017/11/07/varshava-i-kiev-possorilis-iz-za-pamiatnikov.html

Рокоссовская, Ариадна Не поделили памятники : Польша и Украина предъявляют
друг другу счета = [Не поділили пам’ятники. Польща і Україна пред’являють один
одному рахунки] / А. Рокоссовская // Российская газета. – М., 2017. – 07.11.

***
У непростих відносинах Києва і Варшави розгорається черговий
дипломатичний скандал. Віце-консул генконсульства Польщі в Луцьку Марек Запур
назвав Львів „польським містом”, а також зазначив, що української держави в 19191920 роках не існувало. Як повідомив завідувач відділом Рівненського краєзнавчого
музею Ігор Марчук, таку гучну заяву польський дипломат зробив в місті Рівне, де
проходив круглий стіл на тему „Волинський експеримент Генрик Юзевський: дорога
до польсько-українського примирення в міжвоєнний період”. Відзначимо, що
висловлювання польського дипломата викликало гнівні коментарі в українських
користувачів в соціальних мережах. Деякі з них почали вимагати оголосити віцеконсула персоною нон-грата і вислати його з України.
https://rg.ru/2017/11/08/diplomat-iz-polshi-nazval-ukrainskoj-lvov-polskim-gorodom.html
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Хамдохов, Станислав Дипломат из Польши назвал украинский Львов польским
городом = [Дипломат з Польщі назвав український Львів польським містом] /
С. Хамдохов // Российская газета. – М., 2017. – 07.11.

***
Навчання „Захід” в Білорусії були лише малою частиною великого цілого.
Аналізи країн НАТО, зроблені постфактум, сходяться в тому, що „Захід” торкнувся
території від Кольського півострова до Чорного моря, де відкрито говорили тільки
про одну частину навчань – в Білорусії. Якщо ж скласти всі ланки ланцюга, виходить,
що учасники навчань тренувалися, як при наступному Майдані дійти до ядерної війни
проти Заходу. Рихо Террас, командувач Силами оборони: Мета „Заходу” і інших
військових і спільних вчення – максимально прив’язати білоруську армію до
російської. Мета – погіршити здатність білоруської армії в самостійної дієздатності.
Як і на Україні, Росія планує військові кроки по відношенню до Білорусі, якщо в
країні зміниться політична ситуація. Російські збройні сили і спецслужби провели
підготовчу роботу, щоб при необхідності втрутитися і запустити в Білорусії військову
операцію.
https://rus.postimees.ee/4300735/manevry-kotorye-ne-popali-na-foto

Кунд, Оливер Маневры, которые не попали на фото = [Маневри, які не потрапили
на фото] / О. Кунд // День за днем. – Таллинн, 2017. – 06.11.

***
Ще не встиг згаснути скандал з Угорщиною, яка пообіцяла через закон про
освіту сильно ускладнити українським партнерам асоціацію з ЄС, як розгорілися нові
два – з Польщею і Сербією. Це західноєвропейські країни дуже поблажливо, побатьківськи відносяться до нацистських ігрищ українських націоналістів. Польщі
забави свідомих відморозків здаються зовсім не безневинними. Скандал з Сербією
має не настільки поважні причини, та й масштаб його не настільки великий, але він
також дає уявлення про віртуозні інструменти, які використовує зовнішньополітичне
відомство України для того, щоб вусмерть посваритися з сусідами. Сербський МЗС
випустив безпрецедентно жорстку заяву на адресу посла України. У ній йдеться про
безпрецедентно хамську поведінку представника Києва в Белграді Олександра
Олександровича, який в своїх інтерв’ю стверджує, що Сербія не має самостійної
політики і танцює під дудку Москви.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1057562/nievieroiatnyi
e_uspiekhi_mid_ukrainy

Бабицкий, Андрей Невероятные успехи МИД Украины : Журналист Андрей
Бабицкий – об игрищах киевских властей с украинскими националистами и к чему это
приведѐт = [Неймовірні успіхи МЗС України. Журналіст Андрій Бабицький – про ігрища
київської влади з українськими націоналістами і до чого це призведе] / А. Бабицкий //
LifeNews. – М., 2017. – 04.11.

***
Білорусько-російські стратегічні навчання (БРСУ) „Захід-2017”, що пройшли
на територіях двох союзних країн у відносній близькості від лінії розмежування з
державами Північноатлантичного блоку, все ще на слуху. Продовжують з’являтися
досить серйозні повідомлення, які в тій чи іншій мірі проливають світло як на
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підґрунтя окремих епізодів навчально-бойових дій, так і в цілому на тодішню
загальну ситуацію, яка складалася навколо ігор. Великий інтерес представляють
реальне жорстке зіткнення атлантистів з Москвою і Мінськом на широкого розмаху
інформаційних полях, так само як і непримиренні суперечки політиків і дипломатів в
місяці підготовки до БРСУ і безпосередньо в ході їх проведення. Ніколи нічого
подібного раніше не спостерігалося, хоча дружня „двійка” починаючи з 2009 року
провела чотири таких великих вчення (два рази в Білорусії і стільки ж в РФ, „Захід2017” – п’яте).
http://nvo.ng.ru/forces/2017-11-03/1_972_west2017.html

Зуев, Владимир На „Западе-2017” переборщили с открытостью :
Информационная атака натовцев на совместные учения двух стран имела целью
сорвать эти маневры = [На „Заході-2017” був перебір з відкритістю. Інформаційна
атака натівців на спільні навчання двох країн мала на меті зірвати ці маневри] / В. Зуев
// Независимая газета. – М., 2017. – 03.11.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Українські чиновники розраховують на допомогу європейських колег в
просуванні інформації про успіхи, досягнуті Україною. Про це заявила у виступі на
Форумі асоціацій в Києві віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. „Нам потрібна допомога в просуванні хороших
новин з України”, – заявила вона, відповідаючи на питання про те, якої допомоги
потребує Україна з боку ЄС для подальшого зближення з Євросоюзом.
http://vesti.lv/news/ukraina-prosit-es-ee-pohvality

Бергер, Герман Украина просит ЕС еѐ похвалить = [Україна просить ЄС її
похвалити] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 14.11.

***
Група членів сейму Литви звернулася до угорських парламентаріїв з проханням
не блокувати рішення, які дозволили б Україні зблизитися з Євросоюзом (ЄС). „Ми
неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами уряду з погрозами
заблокувати зближення України з ЄС чи НАТО, якщо Україна не змінить за
побажанням Угорщини свій новий Закон про освіту, в якому обумовлена і специфіка
освіти осіб, які належать до національних меншин”, – йдеться в освіті.
http://www.kurier.lt/litovskie-parlamentarii-zastupilis-za-ukrainu-pered-vengriej/

Литовские парламентарии заступились за Украину перед Венгрией = [Литовські
парламентарії заступилися за Україну перед Угорщиною] // Литовский курьер. –
Вильнюс, 2017. – 08.11.

НАТО
Росія не несе реальної загрози для США, а її жорстка політика щодо України
спрямована практично виключно на те, щоб не допустити вступу цієї країни в НАТО,
пише на сторінках The National Interest політолог Даг Бендоу. США необхідно надати
Росії гарантії того, що Україна залишиться нейтральною країною. За даними преси,
адміністрація президента США Дональда Трампа планує запропонувати розміщення
на Україні миротворчих сил, пише в своїй статті для The National Interest політолог і
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колишній помічник американського президента Рональда Рейгана Даг Бендоу. Тим
часом, на думку аналітика, дана ініціатива буде мати більше шансів на успіх, якщо
Вашингтон запропонує „комплексну угоду”, в рамках якого Україна залишиться
нейтральною країною, і пообіцяє припинити подальшу експансію НАТО.
http://vesti.lv/news/ukraina-v-nato-privedet-k-pryamoi-voine-s-rossiei

Тарасов, Анатолий Украина в НАТО приведет к прямой войне с Россией =
[Україна в НАТО призведе до прямої війні з Росією] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. –
15.11.

***
8 червня поточного року Верховна Рада визначила одним із пріоритетних
напрямків
зовнішньої
політики
України
поглиблення
співпраці
з
Північноатлантичним альянсом для отримання членства в цій організації. Тим часом
перспективи приєднання України до НАТО вельми туманні, оскільки багато експертів
ставлять під сумнів можливість швидкого переходу цієї країни до стандартів альянсу.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1108/c31519-9289773.html

В 2020 году Украина может подать заявку на получение Плана действий по
членству в НАТО = [У 2020 році Україна може подати заявку на отримання Плану дій
щодо членства в НАТО] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 07.11.

***
Президент України Петро Порошенко вважає, що українська армія перейти на
стандарти НАТО найближчим часом. Про це він заявив 3 листопада з нагоди
святкування Дня ракетних військ і артилерії. „Ми повинні перейти на принципи, які
домінують серед наших країн-партнерів, членів північноатлантичного альянсу –
НАТО”. На його думку, українська артилерія повністю відповідає ключовий
характеристиці цих вимог – точності.
https://iz.ru/666670/2017-11-03/poroshenko-prizval-perevesti-v-szhatye-sroki-armiiu-na-standarty-nato

Чеков, Александр Порошенко призвал перевести в сжатые сроки армию на
стандарты НАТО = [Порошенко закликав перевести в стислі терміни армію на
стандарти НАТО] / А. Чеков // Известия. – М., 2017. – 03.11.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Вперше з 2014 року Кремль, можливо, шукає способи піти зі сходу України. У
той час як анексія Криму принесла президенту Володимиру Путіну величезну вигоду
у внутрішньополітичному сенсі, його плани по створенню другої сепаратистської
держави-обрубка на півдні України – проект „Новоросія” – не вийшло реалізувати
так, як було задумано.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-to-end-the-war-in-eastern-ukraine

VERSHBOW, ALEXANDER How to End the War in Eastern Ukraine = [Як покласти
край війні на сході України.] / A. VERSHBOW // Atlantic Council. – Washington, 17. – 30.10.

***
Пасажирські поїзди на півдні Росії з 15 листопада пустять в обхід України по
новій ділянці залізниці Журавка-Міллерово. Двухпутную електрифіковану лінію
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почали будувати на ділянці Журавка-Міллерoво після погіршення відносин з
Україною в 2014 році. Будівельні роботи були завершені в серпні.
https://iz.ru/671084/2017-11-15/rzhd-zapuskaiut-pervye-passazhirskie-poezda-v-obkhod-ukrainy

Медведев, Григорий РЖД запускает первые пассажирские поезда в обход Украины
= [РЖД запускає перші пасажирські поїзди в обхід України] / Г. Медведев // Известия. –
М., 2017. – 15.11.

***
У найближчі роки головним джерелом невизначеності і нестабільності в Європі
залишатиметься геостратегічна сіра зона між НАТО і Євросоюзом, з одного боку, і
знаходячимосяя під впливом Москви Організацією Договору про колективну безпеку
(ОДКБ) і Євразійським економічним союзом (ЄАЕС), з іншого боку. Однак в Донбасі
можливо не тільки багаторічне продовження нинішнього гібридного конфлікту
низької інтенсивності. Лякаючу картину значно більшою ескалації, здатної досягти
масштабів югославських воєн 1990-х років, не можна назвати чистою фантазією. У
зв’язку з цим існують численні сценарії великої російської війни проти України. Що,
наприклад, може статися, якщо знаходячийся в даний час в процесі будівництва
Керченський міст, що зв’язує Росію з Кримом, не працюватиме? Це складна споруда,
на будівництво якої витрачається багато часу, може в кінцевому підсумку
обрушитися через складні геологічні умови в Керченській протоці, розташованій між
Азовським і Чорним морем. В такому випадку Москва – через велику значущість
кримського проекту для легітимації путінської системи – може прийняти рішення про
створення наземного коридору з Росії до Криму, який буде проходити по материковій
частині України. Київ не буде з цим згоден. В результаті може початися велика війна
проти України, метою якої буде захоплення Росією наземного шляху вздовж
північного узбережжя Азовського моря до Криму.
http://www.focus.de/politik/experten/umland/russland-ukraine-konflikt-droht-ein-grosser-russischukrainischer-krieg_id_7833266.html

Umland, Andreas Droht ein großer russisch-ukrainischer Krieg? = [Чи варто
побоюватися великої російсько-української війни?] / A. Umland // Focus. – Berlin, 17. –
14.11.

***
Слідом за вже прийнятим рішенням про посилення режиму в’їзду росіян в
Україну Київ може ввести обмеження на поїздки українців в РФ. З такою
пропозицією, яку можна розцінити як зондування грунту, виступив постійний
представник президента України в Криму Борис Бабин. Він вважає за необхідне
скасувати залізничне і автобусне сполучення з Росією.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-13/1_7113_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Киев может перекрыть украинцам поездки в Россию :
Полпред Порошенко в Крыму предлагает отменить железнодорожное и автобусное
сообщение с „государством-агрессором” = [Київ може перекрити українцям поїздки в
Росію. Повпред Порошенко в Криму пропонує скасувати залізничне і автобусне
сполучення з „державою-агресором”] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. –
13.11.

***
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Призначений Петром Порошенко на посаду постпреда президента в Криму
Борис Бабин запропонував припинити організоване транспортне сполучення між
Україною і Росією. При цьому він припустив, що таке рішення не приймається, так як
піде „широке громадське обурення”. На початку листопада Держприкордонслужба
України повідомляла, що в 2017 році громадяни країни стали частіше їздити в Росію в
порівнянні з минулим роком.
http://vesti.lv/news/na-ukraine-predlozhili-prekratity-passazhirskoe-transportnoe-soobshtenie-s-rossiei

Владимирова, Ирина На Украине предложили прекратить транспортное
сообщение с Россией = [В Україні запропонували припинити транспортне сполучення з
Росією] / И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 11.11.

***
Схилити президента до такого серйозного кроку, який має на увазі ускладнення
або навіть повне припинення економічного, політичного та іншого співробітництва
між Росією та Україною, хочуть народні депутати Верховної ради через законопроект
про реінтеграцію Донбасу. Депутат від правлячого „Блоку Петра Порошенко” Іван
Винник вніс в проект закону поправку, яка передбачає припинення дипвідносин з
Росією.
http://ru.bb.vesti.lv/finansi/item/9165981-poroshenko-vynuzhdayut-porvat-dipotnosheniya-srossiej?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites

Бергер, Герман Порошенко принуждают порвать дипотношения с Россией =
[Порошенко примушують порвати дипломатичні відносини з Росією] / Г. Бергер //
Вести. – Рига, 2017. – 08.11.

***
Президента України Петра Порошенка змушують розірвати дипломатичні
відносини з Росією. Про це повідомляють газета „Комерсант” і РБК. Схилити
президента до такого серйозного кроку, який має на увазі ускладнення або навіть
повне припинення економічного, політичного та іншого співробітництва між Росією
та Україною, хочуть народні депутати Верховної Ради через законопроект про
реінтеграцію Донбасу.
http://www.kurier.lt/prezidenta-ukrainy-vynuzhdayut-razorvat-dipotnosheniya-s-rossiej/

Президента Украины вынуждают разорвать дипотношения с Россией =
[Президента України змушують розірвати дипвідносини з Росією] // Литовский курьер. –
Вильнюс, 2017. – 08.11.

***
Провідні російські політики і дипломати відреагували на повідомлення про те,
що Верховна рада України може проголосувати за розрив дипвідносин з РФ.
Більшість висловлювань зводяться до думки, що такий крок вдарить насамперед по
мільйонам українських громадян, які працюють в Росії. За словами прес-секретаря
президента РФ Дмитра Пєскова, це „додатково ускладнить ситуацію” в стосунках між
Києвом і Москвою.
https://www.kommersant.ru/doc/3461184?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

***
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Степанов, Георгий „Это будет очередное упражнение в политическом безумии” :
В Москве отреагировали на сообщение “Ъ” о возможном разрыве Киевом дипотношений
с Россией = [„Це буде чергова вправа в політичному божевіллі”. У Москві відреагували на
повідомлення „Комерсанта” про можливий розрив Києвом дипвідносин з Росією] /
Г. Степанов // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 08.11.

***
Намагаючись повернути Україну в сферу свого впливу, Кремль домігся
зворотного, і тепер в стосунках двох країн панує велика відчуженість, пише Tiroler
Tageszeitung. Особливо це помітно у Львові, де навіть етнічні росіяни займають
прозахідну позицію, а деякі ностальгують за „золотих часів” Австро-Угорської
імперії. Виникло нове „прозахідний національна самосвідомість”. Згідно з
опитуваннями, дві третини українців прагнуть в ЄС і НАТО, підкреслює автор статті
Фло Вайсман.
http://vesti.lv/news/lyvov-nostalygiruet-po-babushke-avstrii-i-ne-terpit-rusofilystva

Бергер, Герман Львов ностальгирует по „бабушке Австрии” и не терпит
русофильства = [Львів ностальгує по „бабусі Австрії” і не терпить русофільства] /
Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 06.11.

***
Конфлікт Росії і України навколо продовження льотної придатності літаків
„Руслан” (Ан-124-100) може несподівано вирішитися мирним шляхом. Як стало
відомо „Комерсанту”, опинившись в безвиході за підсумками взаємних погроз,
сторони все ж почали закриті переговори про відновлення співпраці. За підсумками
українське ДП „Антонов” може погодитися продовжувати льотну придатність літаків
російської компанії „Волга-Дніпро” в Ульяновську, хоча співпраця країн в авіапромі
демонстративно перервано після приєднання Криму. Натомість Київ може отримати
документацію для продовження ресурсу літаків Іл-76. Але, уточнюють джерела
„Комерсанту”, угода ризикує зірватися, якщо „Верховна рада поставить політичну
доцільність вище здорового глузду”.
https://www.kommersant.ru/doc/3458748

Соколовская, Янина „Руслану” откроют границы : Россия и Украина готовы
возобновить сотрудничество по самолетам Ан-124–100 = [„Руслану” відкриють
кордони. Росія і Україна готові відновити співпрацю по літаках Ан-124-100] /
Я. Соколовская, Е. Кузнецова // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 03.11.

***
Громадяни України стали частіше їздити в Росію. Про це в телеефірі розповів
прес-секретар Держприкордонслужби сусідньої держави Олег Слободян.За його
даними, за дев’ять місяців 2017 року в Росію офіційно виїхали 5,7 млн українців – на
1,6 млн більше, ніж рік тому.
https://rg.ru/2017/11/01/ukraincy-stali-chashche-ezdit-v-rossiiu.html

Украинцы стали чаще ездить в Россию = [Українці стали частіше їздити в
Росію] // Российская газета. – М., 2017. – 02.11.

***
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Верховний суд Росії відхилив касаційну скаргу України, в якій висувалася
вимога переглянути рішення Арбітражного суду Московського округу. Згідно з цим
рішенням суду, позов російської енергетичної компанії „Татнефти” про виплату їй
Києвом $ 144 млн як компенсацію за порушення двосторонньої угоди про захист
інвестицій, був направлений в серпні на новий розгляд.
https://www.kommersant.ru/doc/3455757?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

ВС отклонил жалобу Украины на решение о выплате „Татнефти” $144 млн =
[ВС відхилив скаргу України на рішення про виплату „Татнефти” $ 144 млн] //
КоммерсантЪ. – М., 2017. – 01.11.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Сьогодні в Києві відбулася презентація наймасштабнішою в історії України
виставки технологій та інновацій Китаю, яка пройде 21-24 листопада на території
київського Міжнародного виставкового центру. Це захід, приурочений до 25-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Україною, стане важливою
складовою частиною II Міжнародного форуму „Innovation Market – Технології
майбутнього сьогодні”. Головними цілями майбутньої виставки її організатори –
Міністерство науки і технологій КНР, Міністерство освіти і науки Україна,
Китайський центр обміну науковою та технологічною інформацією та МВЦ – назвали
розширення участі України в ініціативі „Пояс і шлях”, висунутої головою КНР Сі
Цзіньпіном в 2013 році, а також посилення двостороннього співробітництва в галузі
науки, техніки і інновацій.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1116/c31519-9293372.html

Китай представит свои научно-технические достижения на выставке в Украине
= [Китай представить свої науково-технічні досягнення на виставці в Україні] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 15.11.

***
Перший український телекомунікаційний супутник „Либідь”, ймовірно, буде
виведений на орбіту в другій половині 2018 року. Про це заявив глава Державного
космічного агентства України Павло Дегтяренко. Супутник „Либідь” був
побудований в міжнародній кооперації за участю Канади і Росії. Спочатку його
запуск планувалося здійснити в 2012 році, проте терміни виведення апарату на орбіту
неодноразово переносилися через брак фінансування.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1116/c31519-9293362.html

Первый украинский спутник связи выведут на орбиту в 2018 году = [Перший
український супутник зв’язку виведуть на орбіту в 2018 році] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2017. – 15.11.

***
Кабінет міністрів України припинив двосторонню угоду про взаємні поставки
озброєнь і військової техніки, організації ремонту і надання послуг військового
призначення. Рішення українського кабміну, який заборонив Росії вести ремонт і
надавати послуги військового призначення, не може не позначитися на боєздатності
збройних сил незалежної. Практично вся військова техніка там ще радянського
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виробництва. Швидко поміняти вертольоти, винищувачі, штурмовики, оперативнотактичні ракети і багато іншого на західні зразки не вийде. Тому техніка залишиться
без професійного обслуговування.
https://rg.ru/2017/11/09/chem-grozit-otkaz-kieva-ot-voenno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-s-rossiej.html

Птичкин, Сергей Чем грозит отказ Киева от военно-технического
сотрудничества с Россией = [Чим загрожує відмова Києва від військово-технічного
співробітництва з Росією] / С. Птичкин // Российская газета. – М., 2017. – 09.11.

***
Залізничні маршрути зі Словаччини, Польщі та Угорщини до китайського
Чженчжоу будуть проходити через Україну. Про це повідомили в Державному
агентстві резерву України. Нові маршрути вже погодила китайська сторона. Глава
Держрезерву Вадим Мосійчук зазначив, що це лише перший етап важливого для
України проекту. „Зараз мова йде лише про транзитне проходження поїздів по
території України. А це теж чималі надходження. Наступним етапом має стати
розширення проекту та початок експортних поставок українських товарів
продуктової групи в КНР”, – зазначив Мосійчук.
http://vesti.lv/news/ukraina-peretyanula-na-sebya-shelkovyi-puty

Антонов, Григорий Украина перетянула на себя „Шелковый путь” = [Україна
перетягнула на себе „Шовковий шлях”] / Г. Антонов // Вести. – Рига, 2017. – 02.11.

***
Україна хоче стати важливим транзитним хабом на Новому Шовковому шляху,
що з’єднує Китай і Європу. У Державному агентствы резерву зазначили, що Київ уже
розпочав переговори про налагодження транзиту через українську територію поїздів,
що доставляють вантажі з міста Чженчжоу в центральній частині Китаю в
Словаччину, Польщу та Угорщину. На даний момент сторони узгоджують точний
маршрут, по якому будуть слідувати ці поїзди. У Держрезерві прогнозують, що
реалізація зазначеного проекту, який обіцяє значні надходження до держбюджету,
може початися вже в кінці 2017 – початку 2018 року. При цьому в подальшому
Україна планує розширити рамки співпраці за рахунок налагодження залізничних
поставок в Китай своїх продуктів харчування, в першу чергу борошна, масла і
кондитерських виробів.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1102/c31519-9287725.html

Украина надеется стать транзитным хабом на Новом Шелковом пути =
[Україна сподівається стати транзитним хабом на Новому Шовковому шляху] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 01.11.

МИТНА ПОЛІТИКА
Спільний контроль на КПП на молдавсько-українському кордоні розпочнеться
після ратифікації двома державами підписаної двосторонньої угоди. Про це
повідомив головний спеціаліст Управління контролю переходу кордону
Прикордонної поліції Віктор Апост, передає МОЛДПРЕС. Документ був укладений
між Республікою Молдова і Україною терміном на п’ять років і відповідає
зобов’язанням, взятим двома країнами в рамках угод про асоціацію з Європейським
союзом.
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http://www.noi.md/ru/news_id/254028

Когда начнѐтся совместный контроль на границе с Украиной? = [Коли почнеться
спільний контроль на кордоні з Україною?] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. –
08.11.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Тема українських будівельників, які нелегально працюють майже на всіх
будівництвах Естонії, стала однією з головних в країні. Як з’ясовується з
журналістського розслідування, яке ведуть російська та естонська редакції Postimees,
українців доставляють в країну десятками. Потрібно визнати, що українці в’їжджають
в Естонію на законних підставах.
https://rus.postimees.ee/4298317/pochemu-estoniya-ne-vysylaet-nelegalno-rabotayushchih-ukrainskihstroiteley

Каблукова, Ирина Почему Эстония не высылает нелегально работающих
украинских строителей? = [Чому Естонія не висилає нелегально працюючих українських
будівельників?] / И. Каблукова // День за днем. – Таллинн, 2017. – 03.11.

***
Після численних публікацій, поліцейських рейдів і круглого столу,
організованого Postimees, українські будівельники як і раніше продовжували
нелегально будувати новий Талліннський будинок суду.
https://rus.postimees.ee/4298241/preslovutaya-odessa-mama-nikak-ne-ugomonitsya

Минник, Таави Пресловутая Одесса-Мама никак не угомонится = [Горезвісна
Одеса-Мама ніяк не вгамується] / Т. Минник, Т. Кауквере // День за днем. – Таллинн,
2017. – 03.11.

***
Україна і Об’єднані Арабські Емірати домовилися про введення безвізового
режиму між двома країнами. Про це заявив Святослав Цеголко – прес-секретар
президента України Петра Порошенка. У 2016 році ОАЕ відвідали понад 112 тис
українців, а в Україні приїхали близько 1 тис підданих ОАЕ.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1103/c31519-9288310.html

Украина и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз = [Україна і ОАЕ домовилися
про взаємне скасування віз] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 02.11.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Підвищені заходи безпеки були прийняті за вказівкою Ради національної
безпеки і оборони на тлі „загострення терористичних ризиків” і посилення загроз з
боку осіб, „які мають намір дестабілізувати ситуацію в Україні”.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1102/c31519-9287743.html

Украина усилила контроль на госгранице = [Україна посилила контроль на
держкордоні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 01.11.

РЕФОРМИ
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Президент України Петро Порошенко в ході свого виступу на церемонії
складення присяги новими суддями Верховного суду озвучив наміри крім
антикорупційного суду створити ще й військовий суд.
https://rg.ru/2017/11/11/poroshenko-ozvuchil-namereniia-sozdat-voennyj-sud-na-ukraine.html

Беляков, Иван Порошенко озвучил намерения создать военный суд на Украине =
[Порошенко озвучив наміри створити військовий суд в Україні] / И. Беляков // Российская
газета. – М., 2017. – 11.11.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Росія придумала новий спосіб повернути $ 3 млрд, які позичила Україні: мова
про облігації, які Москва викупила ще в 2013 році. У 2015-му, незадовго до настання
терміну погашення паперів, Київ відмовився обслуговувати борг. За словами
заступника міністра фінансів Сергія Сторчака, Росія згодна продати облігації або
обміняти їх на цінні папери іншої країни. Чи зможе Москва знайти покупця?
Гендиректор компанії „Супутник – Управління капіталом” Олександр Лосєв вважає,
що дефолтні українські облігації навряд чи будуть кому-небудь цікаві: „Це не просто
обов’язок, це євробонди, це вже ринок, причому дефолтні папери. Жоден уряд такого
не купить – це бізнес-рівень, і навряд чи хтось знайдеться з колекторів, крім
Сполучених Штатів, хто стягне ці борги, це дуже складно. Відповідно, треба
придумувати, якісь шляхи обміну або тиску, іншого варіанту немає.
https://www.kommersant.ru/doc/3468774?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Григорьев, Михаил Россия пойдет в третью сторону : Сможет ли Москва
продать или обменять украинские облигации = [Росія піде в третю сторону. Чи зможе
Москва продати або обміняти українські облігації] / М. Григорьев // КоммерсантЪ. – М.,
2017. – 16.11.

***
Всесвітній банк готовий сприяти Україні в проведенні реформ, „які мають
важливе значення для її економіки і майбутнього”. Про в Києві заявив президент СБ
Джим Ен Кім під час зустрічі з українським прем’єром Володимиром Гройсманом.
Серед найбільш важливих змін, які СБ допоможе здійснити в Україні, Джим Ен Кім
назвав відкриття вільного ринку землі сільськогосподарського призначення, побудова
нової системи охорони здоров’я і освіти, а також завершення формування
антикорупційного суду та інших органів по боротьбі з корупцією.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1115/c31519-9292790.html

ВБ поможет Украине в проведении реформ = [СБ допоможе Україні в проведенні
реформ] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 14.11.

***
Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий транш кредиту за
умови прийняття закону про приватизацію, створення антикорупційного суду і
підвищення ціни на газ. Про це заявив представник Фонду в Україні Йоста Люнгман.
Крім того, Люнгман наголосив на необхідності проведення в Україні земельної
реформи. Він нагадав, що її вирішили відкласти до 2018 року, щоб дати час для її
комплексної розробки та „знаходження консенсусу в суспільстві”.
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http://vesti.lv/news/ukraina-menyaet-suverenitet-na-denygi-mvf

Тарасов, Анатолий Украина меняет суверенитет на деньги МВФ = [Україна
змінює суверенітет на гроші МВФ] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 07.11.

***
У Литві пройшла презентація програми підтримки України з боку Євросоюзу,
що отримала назву „план Маршалла”. Документ розрахований на десять років і має на
увазі надання Києву фінансової допомоги в розмірі $ 50 млрд. З ініціативою надання
довгострокової підтримки України в економічній, військовій та гуманітарній сферах
виступив колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс. Проект назвали „план
Маршалла” – за аналогією з програмою допомоги Європі після Другої світової війни.
Проект розрахований на десять років – щорічно Київ буде отримувати $ 5 млрд. За
словами глави МЗС Литви Лінаса Лінкявічюса, допомога, яку зараз отримує Україна,
недостатня.
https://iz.ru/667848/2017-11-07/ukraina-po-planu-marshalla-mozhet-poluchit-50-mlrd

Шароглазов, Алексей Украина по „плану Маршалла” может получить $50 млрд =
[Украина по „плану Маршалла” может получить $50 млрд] / А. Шароглазов //
Известия. – М., 2017. – 07.11.

***
Заступник голови нацбанку України Дмитро Сологуб заявив, що Київ
зацікавлений у продовженні співпраці з Міжнародним валютним фондом і іншими
кредиторами. Співпраця з МВФ відкриває для України можливість співпраці з
іншими міжнародними організаціями, додав Сологуб. Це є позитивним сигналом для
приватних інвесторів і впливає на економічний рейтинг країни, вказав він. Також, на
думку Сологуба, співпраця з МВФ дозволяє українській владі здійснювати реформи.
„В рамках цих аргументів, я б сказав, що ще занадто рано відмовлятися від МВФ”, –
резюмував фінансист.
https://iz.ru/666958/2017-11-04/natcbank-ukrainy-nazval-nevozmozhnym-otkaz-ot-sredstv-vmf

Плавская, Елена Нацбанк Украины назвал невозможным отказ от средств МВФ
= [Нацбанк України назвав неможливим відмову від коштів МВФ] / Е. Плавская //
Известия. – М., 2017. – 04.11.

***
Міжнародний валютний фонд надасть Україні черговий кредит у разі
прийняття закону про приватизацію, створення антикорупційного суду і підвищення
цін на газ. Про це 3 листопада заявив представник МВФ в країні Йоста Люнгман
(Gösta Ljungman. Загальний обсяг кредитів МВФ Україні становить 17 мільярдів
доларів. Але через зволікання з прийняттям законів Київ отримав у 2017 році тільки
один транш в один мільярд доларів.
http://vesti.lv/news/mvf-kievu-hotite-deneg-pusty-prostye-ukraincy-platyat-bolyshe-za-gaz

Левин, Виктор МВФ вывернет карманы простым украинцам = [МВФ виверне
кишені простим українцям] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 03.11.

***
Зовнішня політика України за останні три з половиною роки фактично звелася
до випрошування грошей у сильних світу цього. На думку екс-прем’єра Литви
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Андрюса Кубілюса, джерелом фінансових ресурсів для „плану Маршалла” повинен
стати новий семирічний бюджет ЄС (2021-2027) і бюджет Європейського
зовнішнього інвестиційного плану: тут Україна може претендувати на 5 млрд євро на
рік протягом не менше ніж шести років. Йдеться про те, що питання виділення
грошей для Києва може бути поставлено в залежність від прогресу в реалізації
Мінських угод, до яких „прив’язані” санкції.
http://www.telegraf.lv/news/mvf-pobaivaetsya-davaty-denygi-ukraine

Тарасов, Анатолий МВФ побаивается давать деньги Украине = [МВФ
побоюється давати гроші Україні] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 02.11.

ЕКОНОМІКА
Зростання української економіки спостерігається вже сім кварталів поспіль
після консолідованого падіння на 16,5 % в 2014-2015 роках. На думку спостерігачів,
основним драйвером економічного розвитку в липні-вересні стали проведені в
Україні реформи, які призвели до підвищення ділової активності, притоку інвестицій
і збільшення внутрішнього споживання. Крім того, нарощування ВВП сприяла
сприятлива кон’юнктура на світових ринках сировини.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1115/c31519-9292799.html

Благодаря реформам в 3-м квартале 2017 г. ВВП Украины вырос на 2,1 % =
[Завдяки реформам в 3-му кварталі 2017 р ВВП України виріс на 2,1 %] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2017. – 14.11.

***
Підприємства харчової промисловості вже зараз завозить автобусами
працівників з провінції, але людей все одно не вистачає, уряду потрібно полегшити
умови ввезення робочої сили з-за кордону, заявила голова ради Латвійської федерації
підприємств харчової промисловості Инара Шурі в інтерв’ю газеті Dienas Bizness.
Шурі зазначила, що Латвії потрібно наслідувати приклад Естонії в питанні ввезення
робочої сили. „Що зробили естонці? Вони внесли в закон норму, що в харчовій
промисловості може бути мінімальна зарплата і можна ввозити працівників. Вони
розуміють, що в цій галузі не можуть бути такі високі зарплати, як в галузях з
доданою вартістю. Українців, білорусів можна ввозити на мінімальну зарплату. Вже
зараз на підприємствах десятки, сотні таких працівників”, – підкреслила Шурі.
http://vesti.lv/news/latviiskii-pishteprom-zhdet-gastarbaiterov-s-ukrainy-i-iz-belorussii

Пушкарев, Тимур Латвийский пищепром ждет гастарбайтеров с Украины и из
Белоруссии = [Латвійський харчопром чекає гастарбайтерів з України та з Білорусі] /
Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 14.11.

***
Дивовижні метаморфози відбуваються з українською економікою, яка,
всупереч всім законам капіталізму, демонструє одночасне падіння виробництва і
зростання доходів власників підприємств. Втім, це тільки на перший погляд здається
дивним. Якщо уважно придивитися до того, як організоване економічне життя
України, все виявиться досить логічним, хоча і абсолютно несправедливим, пише
Захар Виноградов на порталі РІА Новини.
http://vesti.lv/news/kak-ukraina-razoryaetsya-a-oligarhi-bogateyut
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Левин, Виктор Как Украина разоряется, а олигархи богатеют = [Як Україна
розоряється, а олігархи багатіють] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 13.11.

***
До кінця 2018 року Україна виділить 3,5 млрд гривень / 132 млн доларів США /
на технічне переоснащення державних шахт. Про це заявив міністр енергетики та
вугільної промисловості Ігор Насалик. Виступаючи перед депутатами Верховної
Ради, він повідомив, що приблизно третина зазначеної суми буде направлена на
закупівлю нового обладнання протягом найближчих двох місяців. Міністр також
запевнив, що завдяки проведеній модернізації до осені наступного року в Україні не
залишиться жодної збиткової держшахти.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1111/c31519-9291518.html

До конца 2018 года Украина вложит 3,5 млрд гривен в модернизацию госшахт =
[До кінця 2018 року Україна вкладе 3,5 млрд гривень у модернізацію держшахт] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 10.11.

***
У січні-жовтні поточного року в Україні було випущено 6640
автотранспортних засобів, що на 79 % більше в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Це дані Асоціації автовиробників України „Укравтопром”. Найбільше
зростання – більш ніж в три рази – було зафіксовано в сфері виробництва автобусів:
за 10 місяців 2017 року з українських конвеєрів в цілому зійшло 597
автотранспортних засобів цього типу. Позитивну динаміку продемонстрував також
сегмент легкових авто, збільшивши випуск продукції на 86,9 % проти січня-жовтня
2016 року – до 5649 одиниць. У той же самий час обсяг виробництва комерційних
авто впав на 20,6 % і склав 394 штуки.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1111/c31519-9291537.html

За 10 месяцев 2017 года Украина нарастила автопроизводство на 79% = [За 10
місяців 2017 року Україна наростила автовиробництво на 79% ] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2017. – 10.11.

***
Молдова отримала від України 3 тис. додаткових дозволів на
двосторонні/транзитні
вантажоперевезення.
Двосторонні
та
транзитні
вантажоперевезення будуть здійснюватися без необхідності отримання спеціальних
дозволів для транспортних засобів, що відповідають нормам EURO III і вище.
http://www.noi.md/ru/news_id/254499

Степанов, Георгий Важное решение Украины для транспортников Молдовы! =
[Важливе рішення України для транспортників Молдови!] / Г. Степанов // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2017. – 10.11.

***
Молдова займає друге місце по імпорту української електроенергії, передає
NOI.md. Так, за даними Державної фіскальної служби України, Молдова в січніжовтні 2017 р закупила в України електроенергії на суму 48,65 млн. дол. Стало
відомо, що DTEK Traiding буде поставляти Молдові всього 30 відс. від необхідних
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обсягів електроенергії, оскільки 70 відс. електрики Energocom купує у Молдавської
ГРЕС, яка запропонувала електроенергію за нижчою ціною – 45 дол. за 1MWh.
http://www.noi.md/ru/news_id/254203

Степанов, Георгий Какое место Молдова занимает по импорту украинской
электроэнергии? = [Яке місце Молдова займає по імпорту української електроенергії?] /
Г. Степанов // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 09.11.

***
Європарламент розгляне проект економічної підтримки України (новий „план
Маршалла”). Документ був представлений послам західних країн в Сеймі Литви.
Якщо ініціативу підтримають європейські депутати, вона може бути остаточно
затверджена 24 листопада на саміті „Східного партнерства”. Українські експерти
відзначають, що план передбачає принцип „гроші у відповідь на реформи”. Сенс в
тому, що українська сторона проводить системні перетворення (в тому числі починає
реальну боротьбу з корупцією), європейці надають Україні фінансову підтримку.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-07/1_7110_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Литва придумала „план Маршалла” для Украины : Ситуация
в Киеве может помешать реализации европейского плана экономической помощи
стране = [Литва придумала „план Маршалла” для України. Ситуація в Києві може
завадити реалізації європейського плану економічної допомоги країні] / Т. Ивженко //
Независимая газета. – М., 2017. – 07.11.

***
Постійні конфлікти всередині київської влади дуже дорого обходяться
національній економіці і рядовим платникам податків. Красномовним прикладом є
блокада непідконтрольною Києву частини Донбасу, розпочата в кінці 2016 року. Крім
фінансових збитків для держбюджету, блокада Донбасу призвела до дефіциту
енергетичного вугілля для ТЕС (забезпечують 20-35% вироблення електроенергії в
країні) і ТЕЦ. Весна і літо пройшли під знаком збільшення вироблення електроенергії
на АЕС. За цей період генеруючі компанії повинні були заповнити склади теплових
станцій для безперебійного проходження опалювального сезону. Крім Росії, великими
постачальниками антрациту на українські електростанції в 2017 році стали ПАР і
США. Однак в повному обсязі плани енергетиків реалізовані не були. Станом на 1
листопада запаси вугілля антрацитної і газової групи складають сумарно 1,4 млн тонн
проти запланованих 2,8 млн тонн, що є найгіршим показником з кінця 2014 року.
http://vesti.lv/news/poroshenko-ostavlyaet-ukrainu-bez-uglya

Тарасов, Анатолий Порошенко оставляет Украину без угля = [Порошенко
залишає Україну без вугілля] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 07.11.

***
План фінансової допомоги Євросоюзу (ЄС) Україні, неформально названий
„новим планом Маршалла”, став європейським завдяки Литві, заявив посол України в
Литві Володимир Яценківський. Литовські дипломати і політики домагаються того,
щоб „новий план Маршалла” для України отримав підтримку на листопадовому
саміті Східного партнерства ЄС.
http://www.kurier.lt/ideya-plana-marshalla-dlya-ukrainy-stala-evropejskoj-blagodarya-litve/

35

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

28 жовтня – 16 листопада 2017 р.

Идея “Плана Маршалла” для Украины стала европейской благодаря Литве = [Ідея
„Плану Маршалла” для України стала європейською завдяки Литві] // Литовский
курьер. – Вильнюс, 2017. – 06.11.

***
Україна повинна представити Молдові проект Правил експлуатації водосховищ
Дністровського
гідроенергетичного
комплексу.
За
повідомленням
Мінекономінфраструктури, відповідна домовленість досягнута в ході молдавськоукраїнських консультацій по проекту Міжурядової угоди про функціонування
Дністровського гідроенергетичного комплексу. За підсумками дискусій делегацій
двох країн їх керівники Віталій Юрку і Наталя Бойко підписали протокол
молдавсько-українських консультацій, яким сторони зобов’язалися вжити ряд дій.
http://www.noi.md/ru/news_id/253522

Степанов, Георгий Консультации Молдовы и Украины по функционированию
Днестровского ГЭК = [Консультації Молдови та України щодо функціонування
Дністровського ДЕК] / Г. Степанов // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 06.11.

***
Опалювальний сезон в Україні почався два тижні тому, проте в ряді регіонів
будинки, школи і лікарні досі залишаються без тепла. У декількох містах через низьку
температуру в шкільних приміщеннях канікули в учнів почалися завчасно. Деякі
населені пункти повністю залишилися без опалення. Одна з головних проблем з
підключенням опалення – пошкодження тепломереж, понад 70% яких зношені і
потребують заміни. Але основна причина відсутності тепла в квартирах українців –
борги населення за газ. Згідно з вимогами МВФ, Україна відмовилася від дотування
роботи компанії „Нафтогаз України”. Та, в свою чергу, відмовляється поставляти
паливо споживачам, які накопичили борги.
http://vesti.lv/news/ukraina-merznet-nuzhny-milliardy

Тарасов, Анатолий Украина мерзнет. Нужны миллиарды!
мерзне. Потрібні мільярди!] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 03.11.

=

[Україна

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Майбутню приватизацію на Україні вже називають „небезпечною аферою”,
причому такі висновки роблять і місцеві політологи, і депутати. Офіційний Київ
вирішив розпродати держактиви за викидними цінами на тлі несприятливого
інвестклімату. Так, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що 3,5 тис.
підприємств є збитковими і „тиснуть” на бюджет. Аналітики, в свою чергу, вважають,
що влада навмисно довела компанії майже до банкрутства, щоб продати їх за безцінь,
головним чином американським і арабським інвесторам. Проти масової приватизації
вже виступив Український союз промисловців і підприємців.
https://www.kommersant.ru/doc/3467089?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Курмукова, Аэлита Украина готовится к сезону распродаж : Чем грозит
приватизация предприятий в стране = [Україна готується до сезону розпродажів. Чим
загрожує приватизація підприємств в країні] / А. Курмукова // КоммерсантЪ. – М.,
2017. – 14.11.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
За перші дев’ять місяців 2017 року Україна реалізувала на зовнішніх ринках
46,2 тис тонн меду, що стало найвищим показником за всю історію країни. Про це
сьогодні
повідомили
місцеві
ЗМІ,
посилаючись
на
Продовольчу
і
сільськогосподарську організацію ООН / ФАО /. За даними ФАО, головними
покупцями українського меду в цей період виступили США, Німеччина і Польща. На
них довелося відповідно 26,7%, 24,3% і 14,2% від загального обсягу закордонних
поставок.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1102/c31519-9287751.html

В январе-сентябре 2017 года Украина установила рекорд по экспорту меда = [У
січні-вересні 2017 року Україна встановила рекорд з експорту меду] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2017. – 01.11.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
„Газпром”, як і збирався, оскаржив в суді Швеції проміжне рішення

Стокгольмського арбітражу щодо спору з „Нафтогазом України” щодо поставок газу.
Як говориться в звітності компанії по РСБУ, „Газпром” наполягає на часткове
скасування рішення. Юристи говорили „Комерсанту”: компанія може спробувати
довести, що арбітри під час розгляду спору вийшли за межі повноважень.
https://www.kommersant.ru/doc/3467341?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Барсуков, Юрий „Газпром” оспорил решение арбитража по „Нафтогазу” :
Компания добивается частичной отмены решения в суде Швеции / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ. – М., 2017. – 14.11.

***
Віце-прем’єр уряду України Володимир Кістіон розповів, що доведені запаси
газу в Україні становлять 600 млрд кубометрів, а влада країни ставить перед собою
мету зробити з країни експортера природного газу. Попит на цей енергоресурс на
світовому ринку буде рости, вважає Кістіон. Чиновник нагадав, що за обсягами
розвіданих запасів природного газу Україна знаходиться на третьому місці в Європі.
На першому – Норвегія і Нідернанди.
https://iz.ru/670869/2017-11-14/vitce-premer-ukrainy-rasskazal-o-razmere-zapasov-gaza-v-strane

Плавская, Елена Вице-премьер Украины рассказал о размере запасов газа в стране
= [Віце-прем’єр України розповів про розмір запасів газу в країні] / Е. Плавская //
Известия. – М., 2017. – 14.11.

***
Єврокомісія (ЄК) готова стати монопольним регулятором і учасником
переговорів при будівництві російського газопроводу „Північний потік – 2”.
Німеччина, яка раніше ззахищала цей проект, поки що зберігає мовчання через
розбіжності в новому уряді. Тим часом в Брюсселі закликають прискорити роботу з
блокування газпромівського проекту. Зокрема, з таким закликом до лідерів країн ЄС
звернувся голова Європейської ради Дональд Туск.
http://www.ng.ru/economics/2017-11-13/1_7113_nordstream.html
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Соловьева, Ольга На „Северном потоке – 2” ставят крест : Еврокомиссия
претендует на роль единственного переговорщика с „Газпромом” = [На „Північному
потоці – 2” ставлять хрест. Єврокомісія претендує на роль єдиного парламентера з
„Газпромом”] / О. Соловьева // Независимая газета. – М., 2017. – 13.11.

***
„Москва не кидає своїх слів на вітер і транзит газу з „українського маршруту” в
значущих для ринку обсягах буде в зазначені Москвою терміни в будь-якому випадку
припинений”, – пише оглядач РІА Новини. І запорукою тому не тільки „турецький
маршрут”, а й китайсько-російська „Сила Сибіру”, і можливий „західний маршрут”
все в той же Китай. І будівництво циклопічних потужностей зі зрідження СПГ на
Ямалі і Далекому Сході. Вихід на азіатські і тихоокеанські ринки плюс незалежна від
ЄС перша „нитка” в Туреччину означають гранично просту річ: за „російський газ”
тепер ще доведеться і конкурувати.
http://vesti.lv/news/za-chto-borolisy-ukraine-realyno-grozit-gazovyi-konec

Левин, Виктор За что боролись: Украине реально грозит газовый конец = [За що
боролися: Україні реально загрожує газовий кінець] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. –
10.11.

***
Найбільше газодобувне підприємство України „Укргазвидобування” уклало
угоди з китайськими компаніями Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. і RG PetroMachinery Group Со. на поставку бурового обладнання загальною вартістю 30 млн
доларів США. Відповідно до підписаних контрактів, українська компанія в 2018 році
отримає від своїх китайських партнерів п’ять бурових установок вантажопідйомністю
від 180 до 320 тонн.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1109/c31519-9290324.html

Крупнейший украинский газодобытчик подписал контракты на поставки
бурового оборудования из Китая = [Найбільший український газодобувач підписав
контракти на поставки бурового обладнання з Китаю] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2017. – 08.11.

***
Молдова повністю залежить від російського газу, що поставляється
„Газпромом”, незважаючи на будівництво хваленого газопроводу Ясси-Унгени. Про
це сказав економіст Юрій Готішан під час передачі „15 хвилин економічного
реалізму”. За його словами, простий аналіз даних показує, що держави, у яких були і є
конфлікти, з Російською Федерацією, в тому числі військові, диверсифікували свої
джерела поставок газу, зокрема, Грузія і Україна.
http://www.noi.md/ru/news_id/253842

Олару, Анна Республика Молдова полностью зависит от российского газа,
поставляемого „Газпромом”, и поэтому мы не можем говорить об энергетической
безопасности Молдовы, считает экономист IDIS „Viitorul” Юрий Готишан,
цитируемый Noi.md. = [Республіка Молдова повністю залежить від російського газу, що
поставляється „Газпромом”, і тому ми не можемо говорити про енергетичну безпеку
Молдови, вважає економіст IDIS „Viitorul” Юрій Готішан, цитований Noi.md.] /
А. Олару // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 07.11.
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***
Боротьба Євросоюзу і України з енергозалежністю від Росії переступила грань
економічного ідіотизму. Як з’ясувала бельгійська газета Soir, американці поставляють
до Європи дорожчий скраплений природний газ (СПГ), але не зі Штатів, а з тієї ж
самої Росії. Дивно виглядає гордість київської влади тим, що вони вже більше двох
років не купують природний газ безпосередньо з Росії, а роблять це через
європейських посередників. При цьому Україна закупила з країн Євросоюзу більше
22 млрд. кубометрів газу. Правда значну частину цього обсягу становить саме
російський газ.
http://www.ng.ru/economics/2017-11-07/100_gas071117.html

Шварц, Иван „Панама” с российским газом вышла наружу : Голубое топливо из
РФ теперь называют европейским = [„Панама” з російським газом вийшла
назовні. Блакитне паливо з РФ тепер називають європейським] / И. Шварц //
Независимая газета. – М., 2017. – 07.11.

***
Єврокомісія висунула пропозицію поширити внутрішні правила енергоринку
ЄС на морські газопроводи. Таким чином ЄС має намір регламентувати прокладку
російського „Північного потоку – 2” в Німеччину, пише Reuters. Чиновники ЄС
вважають, що Росія збирається подвоїти обсяг поставляємого в Німеччину по дну
Балтійського моря газу в обхід традиційного українського маршруту. Таким чином
Москва може перешкодити планам ЄС щодо зниження залежності від російського
газу, а також зменшити підтримку Києва з боку Брюсселя.
http://vesti.lv/news/novaya-pomeha-dlya-severnogo-potoka-2

Тарасов, Анатолий Новая помеха для „Северного потока – 2” = [Нова перешкода
для „Північного потоку – 2”] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 06.11.

***
Розігруючи українську карту і признаючи те, що перешкоди в будівництві
газопроводу носять політичний характер і є наслідком бажання економічно
„покарати” Росію, Брюссель, цілком можливо спробує змінити юридичний статус СП2 – в рамках відповідних поправок в Третій енергопакет, „Північному потоку – 2”
можуть присвоїти статус інтерконнектора. У разі реалізації такого сценарію
трубопровід автоматично підпадає під дію положень ЄС про картелі. З цього закону
випливає, що Європейська комісія зможе втручатися в будь-які переговори щодо
проекту і навіть в процес його будівництва. В результаті над „Північним потоком – 2”
виникає загроза припинення і занурення в нескінченні бюрократичні переговори,
якими так знаменитий Брюссель.
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1056472/iev
rokomissiia_prizvala_otomstit_rossii_za_ukrainu_chieriez_sieviernyi_potok

Емельянов, Евгений Еврокомиссия призвала „отомстить” России за Украину
через „Северный поток” = [Єврокомісія закликала „помститися” Росії за Україну через
„Північний потік”] / Е. Емельянов // LifeNews. – М., 2017. – 01.11.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
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Верховна рада планує розглянути в другому читанні законопроект про
стратегію дій України в Донбасі. У парламенті зареєстрований законопроект, який
передбачає можливість проведення спеціальних розвідувальних заходів на мирній
території. Автори пропонують виділити в окрему самостійну структуру ті органи, які
займаються спеціальною розвідкою. І наділити їх такими повноваженнями, як
„проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах
підготовки держави до оборони”, „проведення військових інформаційнопсихологічних операцій”.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-14/1_7114_rada.html

Ивженко, Татьяна Верховная рада собирается усилить оборону : Украинские
разведчики будут проводить военные информационно-психологические операции =
[Верховна рада збирається посилити оборону. Українські розвідники будуть проводити
військові інформаційно-психологічні операції] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М.,
2017. – 14.11.

***
Через рік Збройні Сили України оновляться новими радіолокаційними
станціями вітчизняного виробництва. Як повідомляє ICTV, радіолокаційна станція не
має аналогів, а за деякими показниками значно обходить конкурентів з Росії, Франції,
США та Ізраїлю.
http://www.noi.md/ru/news_id/254677

Украина построила собственный военный радар : Модуль полностью готов к
использованию за 10 минут. = [Україна побудувала власний військовий радар. Модуль
повністю готовий до використання за 10 хвилин.] // Молдавские ведомости. – Кишинев,
2017. – 13.11.

***
Український ударний безпілотник „Горлиця”, що зробив днями перший політ,
оснащений японською системою радіоуправління Futaba, розробленої для іграшок і
авіамодельного спорту, повідомив військовий блог. При створенні „Горлиці” КБ
Антонова, не ховаючись, орієнтувалося на американо-ізраїльський комплекс RQ-7
„Shadow”. За даними розробників, українська версія „Тіні” при власній вазі 150
кілограмів зможе нести 50 кг корисного навантаження і триматися в повітрі до семи
годин. Радіус дії „Горлиці” 120 км, заявлена практична дальність понад тисячу
кілометрів.
https://rg.ru/2017/11/10/ukrainskij-bespilotnik-poluchil-igrushechnoe-upravlenie.html

Валагин, Антон Украинский беспилотник получил игрушечное управление =
[Український безпілотник отримав іграшкове управління] / А. Валагин // Российская
газета. – М., 2017. – 10.11.

***
Конгрес США схвалив виділення $ 350 млн на надання Україні військової
допомоги в наступному фінансовому році. Відповідний документ був схвалений
комітетами сенату і палатою представників у справах збройних сил. Цю суму в
американському парламенті назвали остаточною. Документ про військову допомогу
Україні є частиною законопроекту про бюджет Пентагону. Американське
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міністерство оборони має право поставляти ВСУ оборонні озброєння і техніку, а
також проводити спільні з українськими військовими навчання.
https://iz.ru/668673/2017-11-09/kongress-ssha-soglasoval-voennuiu-pomoshch-ukraine-na-350-mln

Лукьянов, Дмитрий Конгресс США согласовал военную помощь Украине на $350
млн = [Конгрес США погодив військову допомогу Україні на $ 350 млн] / Д. Лукьянов //
Известия. – М., 2017. – 09.11.

***
Українська оборонна промисловість повинна працювати над створенням
стратегічного безпілотника, який міг би долати тисячі кілометрів і стежити за тим, що
відбувається в Московській області, на Далекому Сході, Камчатці і в інших
російських регіонах. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони
України Олександр Турчинов. В ході брифінгу, який відбувся після випробувань
нового бойового безпілотника „Горлиця” виробництва українського підприємства
„Антонов”, він зазначив, що Київ повинен бути захищений від будь-яких провокацій,
що виходять від інших країн.
http://vesti.lv/news/kiev-predlozhil-shpionity-za-russkimi-ot-moskvy-do-kamchatki

Бергер, Герман Киев намерен шпионить за русскими: от Москвы до Камчатки =
[Київ має намір шпигувати за російськими: від Москви до Камчатки] / Г. Бергер //
Вести. – Рига, 2017. – 08.11.

***
„Національна гвардія України отримала правові підстави використання
поліграфів”, – наводить „РІА Новини” повідомлення гвардії. Як зазначає прес-служба,
силовики отримали шість сучасних детекторів брехні від посольства США в Україні.
Пристрої будуть використовуватися для відбору кандидатів на військову службу,
призначення на керівні пости і проведення службових розслідувань.
https://iz.ru/667336/2017-11-05/natcgvardiia-ukrainy-poluchila-pravo-ispolzovat-detektor-lzhi

Куприна, Анна Нацгвардия Украины получила право использовать детектор лжи
= [Нацгвардія України отримала право використовувати детектор брехні] / А. Куприна
// Известия. – М., 2017. – 06.11.

***
Більш ніж 460 українських військовослужбовців беруть участь у відкритті
багатонаціональних командно-штабних навчань „Кленова арка – 2017” в Польщі.
Крім польських і українських військових в маневрах також беруть участь
військовослужбовці з Канади та Литви. Відзначається, що ВСУ на навчаннях
представляють військовослужбовці 80-ї і 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, а
також командування високомобільних десантних військ.
https://iz.ru/667513/2017-11-06/ucheniia-s-uchastiem-ukrainskikh-voennykh-prokhodiat-v-polshe

Медведев, Григорий Учения с участием украинских военных проходят в Польше =
[Навчання за участю українських військових проходять в Польщі] / Г. Медведев //
Известия. – М., 2017. – 06.11.

***
Виникла пожежа на складі з озброєнням української армії недалеко від
населеного пункту Дослідне. Про це заявили представники оперативного
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командування ДНР. На думку місцевих жителів, пожежа на об’єкті, який знаходиться
на північ від Донецька, була спровокована порушенням правил зберігання
боєприпасів на території військової частини 42-го батальйону, 57-ї бригади ЗСУ.
https://iz.ru/667401/2017-11-05/riadom-s-donetckom-zagorelsia-sklad-s-vooruzheniem-vsu

Чеков, Александр Рядом с Донецком загорелся склад с вооружением ВСУ = [Поруч
з Донецьком загорівся склад з озброєнням ВСУ] / А. Чеков // Известия. – М., 2017. – 05.11.

***
ВСУ отримали партію нових бронемашин. Як повідомив портал
ukrmilitary.com, науково-виробниче об’єднання „Практика” передало Міноборони
України першу партію машин „Козак-2” в кількості 10 примірників.
https://www.sb.by/articles/vsu-poluchili-pervuyu-partiyu-bronemashin-kozak-2.html

ВСУ получили первую партию бронемашин „Козак-2” = [ВСУ отримали першу
партію бронемашин „Козак-2”] // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 04.11.

***
Випробування зенітних ракет середньої дальності провели українські військові
в прикордонній з Кримом Херсонської області. В офіційній інформації йдеться про те,
що здійснено 23 пострілу зенітними ракетними комплексами „Бук-М1” і С-300 і
безпілотниками по повітряним координатам.
https://iz.ru/667087/2017-11-04/ukrainskie-voennye-zavershili-raketnye-ispytaniia-bliz-kryma

Чеков, Александр Украинские военные завершили ракетные испытания близ
Крыма = [Українські військові завершили ракетні випробування поблизу Криму] /
А. Чеков // Известия. – М., 2017. – 04.11.

***
США заявили про можливість розширити військову допомогу Україні, в тому
числі поставити Києву озброєння. Про це йдеться в коментарі комітету Палати
представників у справах збройних сил, переданому агентству ТАСС. Однак надання
військової допомоги Україні буде можливо тільки після остаточного прийняття
Конгресом оборонного бюджету на 2018 й фінансовий рік. В комітеті підкреслили,
що „США повинні продовжити надавати Україні підтримку в сфері безпеки з метою
дати їй можливість ефективніше захищати себе від безперервної російської агресії”.
http://www.ng.ru/armies/2017-11-03/100_obzor031117.html

В США объяснили, что мешает поставить Украине летальное вооружение :
Пентагону разрешили потратить на помощь Киеву 500 млн долл. = [У США пояснили,
що заважає поставити Україні летальне озброєння. Пентагону дозволили витратити
на допомогу Києву 500 млн. дол.] // Независимая газета. – М., 2017. – 03.11.

***
США заявили про можливість розширити військову допомогу Україні, в тому
числі поставити Києву озброєння. Головне питання – чи поставлять США Україні
летальну зброю, поки не вирішено. Цікаво, що рішенням Сенату вперше дозволяється
використовувати згадані кошти для зміцнення Військово-морських сил України
(ВМСУ) шляхом поставок морських мін та деяких „засобів прибережної оборони”.
Тобто, по суті, українські військові отримають кошти для боротьби з Чорноморським
флотом (ЧФ).
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http://www.ng.ru/columnist/2017-11-03/100_chfdesant.html

Рискин, Андрей Украина готовится отразить десант Черноморского флота =
[Україна готується відбити десант Чорноморського флоту] / А. Рискин // Независимая
газета. – М., 2017. – 03.11.

***
Збройні сили України сьогодні почали випробування зенітних ракет середньої
дальності в Херсонській області. Про це повідомляє прес-служба Міністерства
оборони України. Стрільби, як йдеться в повідомленні, проходять на тимчасовому
полігоні поблизу населеного пункту Олександрівка. Підрозділи зенітних ракетних
військ відпрацюють практичні завдання з бойовими (і імітованими) пусками зенітних
керованих ракет по повітряних цілях – безпілотним літальним апаратам типу ВР-3
„Рейс”. До проведення заходу залучені екіпажі військової авіації, підрозділи зенітних,
ракетних, радіотехнічних військ, військ зв’язку і безпілотна авіація. Загальне
керівництво випробуваннями здійснює командувач Військово-повітряних сил ЗСУ
генерал-полковник Сергій Дроздов.
https://rg.ru/2017/11/02/ukraina-nachala-raketnye-strelby-vblizi-kryma.html

Лихоманов, Петр Украина начала ракетные стрельбы вблизи Крыма = [Україна
почала ракетні стрільби поблизу Криму] / П. Лихоманов // Российская газета. – М.,
2017. – 02.11.

***
„За результатами двох-трьох етапів оповіщення поштою і через ЖЕК до
призовних дільниць з’явилися тільки 3,95 відсотка призовників. З метою
недопущення зриву виконання наказу президента „Про призов на строкову службу в
2017 році” під керівництвом заступників мера Києва було прийнято рішення
відшукати, затримати і доставити до військкоматів осіб, які ухиляються від служби”,
– повідомили у військкоматі. Таким чином у відомстві прокоментували інцидент із
затриманням в одному з нічних клубів української столиці молодих людей.
https://rg.ru/2017/11/01/na-ukraine-sorvana-kampaniia-po-osennemu-prizyvu-v-armiiu.html

Хамдохов, Станислав На Украине сорвана кампания по осеннему призыву в армию
= [В Україні зірвана кампанія з осіннього призову в армію] / С. Хамдохов // Российская
газета. – М., 2017. – 01.11.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Українські журналісти розкрили корупційну схему, за допомогою якої
чиновники „Укрспецекспорту” закуповували за завищеними цінами неякісне моторне
масло. Все б нічого, однак контрафакт поставлявся і на експорт, і в результаті вийшли
з ладу 30 танків армії Пакистану.
https://rg.ru/2017/11/10/nekachestvennoe-ukrainskoe-maslo-vyvelo-iz-stroia-30-pakistanskih-tankov.html

Иванов, Алексей Некачественное украинское масло вывело из строя 30
пакистанских танков = [Неякісне українське масло вивело з ладу 30 пакистанських
танків] / А. Иванов // Российская газета. – М., 2017. – 10.11.

***
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Чи розуміють конгресмени США, що, прийнявши рішення виділити у
військовому бюджеті 350 мільйонів доларів на надання військової допомоги Україні,
вони, по-перше, додатково заохочують корупцію в Незалежної (за цим показником
Україна посідає перше місце в Європі). А по-друге, стимулюють офіційний Київ до
нарощування військового потенціалу, що в корені суперечить Мінським угодами.
Втім, щодо другого пункту, можливо, не варто було б хвилюватися – коли
контрольований президентом України військовий завод продає армії бронемашини за
завищеною в три рази вартістю, а син міністра внутрішніх справ також за захмарними
цінами „впарює” поліції рюкзаки, слабо віриться, що виділені конгресом кошти
дійдуть до адресата і не осядуть у владних кишенях
https://rg.ru/2017/11/09/voennaia-pomoshch-ssha-privedet-k-usileniiu-korrupcii-na-ukraine.html

Васильев, Александр Военная помощь США приведет к усилению коррупции на
Украине = [Військова допомога США призведе до посилення корупції в Україні] /
А. Васильев // Российская газета. – М., 2017. – 09.11.

***
Скандал навколо поставок рюкзаків для МВС України, в якому опинився
замішаний син голови відомства Авакова, – далеко не перший в цьому році. Чому в
українських силових структурах процвітає корупція? – запитує кореспондент
німецького порталу DW. За останні півроку як мінімум три гучні скандали
струсонули українські Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. Суми
розтрати бюджетних коштів обчислюються, за словами слідчих Національної
антикорупційного бюро України, сотнями мільйонів гривень. Але ніхто з
підозрюваних не сів до сих пір в тюрму, та й міністри не поспішають у відставку.
http://vesti.lv/news/ukrainskie-siloviki-i-korrupciya-kuda-vedut-sledy

Владимирова, Ирина Украинские силовики и коррупция: куда ведут следы =
[Українські силовики і корупція: куди ведуть сліди] / И. Владимирова // Вести. – Рига,
2017. – 04.11.

***
Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста
Люнгман в ході українського інвестиційного форуму заявив, що недостатні зусилля
Києва щодо боротьби з корупцією призводять до втрати країною близько двох
відсотків економічного зростання щорічно.
https://rg.ru/2017/11/03/v-mvf-ocenili-poteri-ukrainy-ot-korrupcii.html

Беляков, Иван В МВФ оценили потери Украины от коррупции = [У МВФ оцінили
втрати України від корупції] / И. Беляков // Известия. – М., 2017. – 03.11.

***
Солом’янський районний суд Києва видав дозвіл слідчим Національного
антикорупційного бюро України вилучити документацію заводу „Кузня на
Рибальському”, що належить структурам президента Петра Порошенка. Детективи
отримають доступ на один місяць до документів в рамках справи про закупівлю
Держприкордонслужбою України броньованих колісних машин „Тритон” за
завищеними цінами. Також у слідства з’явилися питання щодо якості продукції, яка
„в момент її придбання не могла в повному обсязі виконувати ті функції і завдання,
на які розраховував відомство”.
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http://vesti.lv/news/ukrainskie-sledovateli-zainteresovalisy-zavodom-poroshenko

Бергер, Герман Украинские следователи заинтересовались заводом Порошенко =
[Українські слідчі зацікавилися заводом Порошенко] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. –
02.11.

***
Генпрокуратура України підозрює, що керівництво „Укроборонпрому”
перевело 7,4 мільйона доларів на підставну компанію, заявив 1 листопада
генпрокурор України Юрій Луценко. За його словами, це стало ясно після обшуків на
підприємстві „Спецтехноекспорт”, що входить до складу „Укроборонпрому”.
https://rg.ru/2017/11/01/ukroboronprom-mog-ukrast-iz-biudzheta-ukrainy-bolee-7-mln-dollarov.html

Волков, Константин „Укроборонпром” мог украсть из бюджета Украины более 7
млн долларов = [„Укроборонпром” міг вкрасти з бюджету України понад 7 млн доларів] /
К. Волков // Российская газета. – М., 2017. – 02.11.

***
Студія Niantic, відповідальна за популярну мобільну гру Pokemon Go,
звинуватила українців в плагіаті.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1056551/ukraintsiev_o
bvinili_v_plaghiatie_pokemon_go

Сурепин, Сергей Украинцев обвинили в плагиате Pokemon Go : Студия Niantic
пока не подала иск и хочет решить произошедшее в досудебном порядке. = [Українців
звинуватили в плагіаті Pokemon Go. Студія Niantic поки не подала позов і хоче вирішити
те що сталося в досудовому порядку.] / С. Сурепин // LifeNews. – М., 2017. – 01.11.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
У статті розкриваються схеми незаконного видобутку сонячного каміння на
заході України на кордоні з Білоруссю.
Illegaler Raubbau in der Ukraine : Im Nordwesten der Ukraine wird im großen Stil
illegal Bernstein abgebaut. Die Polizei scheint im Kampf gegen den Raubbau machtlos. Denn
hinter dem lukrativen Geschäft steckt ein undurchsichtiges Netzwerk aus Kleinkriminellen,
korrupten Beamten und der einflussreichen Bernstein-Mafia. = [Незаконні видобутки в
Україні. На північному заході України бурштин видобувається незаконним шляхом у
великих масштабах. Поліція здається безсилою у боротьбі проти цього, оскільки за
вигідним бізнесом криється непрозора мережа дрібних злочинців, корумпованих
чиновників та впливової янтарної мафії.] // Spiegel. – Hamburg, 2017. – 15.11.

***
Семеро людей, обвинувачених у спробі вбити лідера ДПМ Влада Плахотнюка,
сіли на лаву підсудних. За словами правоохоронців, підозрювані діяли на замовлення
кримінального авторитета Григорія Карамалака, відомого як Булгару, обвинуваченого
у тій самій справі і оголошеного в міжнародний розшук. Всіх їх чекають довгі роки
в’язниці. Вісім чоловік були затримані в Кишиневі, а дев’ять – в Україні.
http://www.noi.md/ru/news_id/254898

Покушение на Плахотнюка: один из обвиняемых признал свою вину = [Замах на
Плахотнюка: один з обвинувачених визнав свою провину] // Молдавские ведомости. –
Кишинев, 2017. – 14.11.
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ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Експорт російських лікарських препаратів як і раніше не демонструє високих
результатів. За дев’ять місяців 2017 року цей показник зріс лише на 17%, роком
раніше зростання було майже аналогічним – 18%. Причому лідером серед експортерів
залишається Україна, влада якої в цьому році заявила про намір заборонити ввезення
препаратів з Росії. Найбільше зростання поставок російських препаратів за кордон в
грошовому вираженні, як і роком раніше, зафіксоване в Україні (26,4%) та
Узбекистані (13,3%).
https://www.kommersant.ru/doc/3472326?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Котова, Мария Лекарствам не хватает помощи : Без господдержки экспорт
препаратов остается невысоким = [Лікам не вистачає допомоги. Без держпідтримки
експорт препаратів залишається невисоким] / М. Котова // КоммерсантЪ. – М., 2017. –
17.11.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Як зазначалося на конференції „Міграція: нові тенденції”, що пройшла у Вищій
школі
економіки
(ВШЕ),
гастарбайтерів
вже
не
влаштовує
тільки
низькокваліфікована праця, яка раніше вважалася їх традиційної зоною. Приїжджі
зараз продовжують активно йти з будівництв і оптової торгівлі в більш
високооплачувані сфери послуг або домашніх господарств. На постійне проживання в
Росії орієнтовані люди з країн Закавказзя, України і Казахстану. При цьому
середньоазіатські мігранти домагаються громадянства РФ набагато частіше, ніж наші
ж співвітчизники, які розраховують назавжди тут влаштуватися.
http://www.ng.ru/politics/2017-11-08/1_7110_migrants.html

Трифонова, Екатерина Гастарбайтеры ищут легких денег : Приезжие теснят
россиян в сфере услуг и претендуют на руководящие должности = [Гастарбайтери
шукають легких грошей. Приїжджі тіснять росіян в сфері послуг і претендують на
керівні посади] / Е. Трифонова // Независимая газета. – М., 2017. – 08.11.

СУСПІЛЬСТВО
Наталя Ворожбіт у своїй новій постановці розкриває суть особистих стосунків,
особливо сексуальних, на лінії фронту на сході України. Героями дійства є місцеві
мешканці (молоді дівчати), солдати з обох боків конфлікту, медики, заручники.
https://www.theguardian.com/stage/2017/nov/06/bad-roads-love-and-war-natalya-vorozhbit-royal-courtbad-roads

Dugdale, Sasha Sex under siege: Ukrainian drama uncovers how war affects intimacy :
The playwright Natal’ya Vorozhbit’s Bad Roads explores the brutal effects of conflict on
personal relationships. Sasha Dugdale reveals the pain of translating its harrowing scenes for a
new Royal Court production = [Секс під облогою: українська драма розкриває вплив війни на
близькість між людьми. Драматург Наталя Ворожбіт у п’єсі „Погані дороги” досліджує
жорстокі наслідки конфлікту для особистих стосунків. ] / S. Dugdale // The Guardian. –
London, 2017. – 06.11.

***
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Безконтрольна заготівля лісу стала звичайним бізнесом для жителів
Прикарпаття, Закарпаття і Буковини, і абсолютна більшість деревини йде саме за
кордон – хоча формально в Україні діє мораторій на експорт карпатського лісукругляка – як називають спиляні і зачищені від гілок колоди, пише Лента.ру. У
вересні глава офіційного представництва ЄС Хуг Мінгареллі попередив, що в разі
збереження мораторію на експорт лісу-кругляка Україна не отримає чергову, третю
частину кредиту. Судячи з усього, це підштовхнуло президента Порошенко і прем’єра
Гройсмана до рішучих дій в парламенті.
http://vesti.lv/news/ukraina-vyrubaet-svoi-legkie-evropa-vysasyvaet-stranu

Левин, Виктор Украина вырубает свои „легкие”. Европа „высасывает” страну =
[Україна вирубує свої „легені”. Європа „висмоктує” країну] / В. Левин // Вести. – Рига,
2017. – 13.11.

***
На 41-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Кракові, Карпатські
ліси були визнані всесвітньою спадщиною. Всього на цьому засіданні під захист
ЮНЕСКО перейшли давні букові ліси 12 країн: України, Румунії, Словаччини,
Німеччини, Албанії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Іспанії, Італії та Словенії.
Молдову не може не хвилювати стрімка вирубка Карпат, тому що тут формуються
витоки Дністра і Прута. За словами екологів, зникнення лісів в українських Карпатах і
масове гідробудівництво привели до того, що водотік річок сильно зменшився, і вони
можуть перетворитися в ланцюг озер.
http://www.noi.md/ru/news_id/253389

Бордеяну, Владислав Экоцид: на Украине массово вырубают “всемирное наследие”
= [Екоцид: в Україні масово вирубують „світову спадщину”] / В. Бордеяну // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2017. – 04.11.

ІСТОРІЯ
Новинні організації типу BBC, повідомляючі новини на іноземних мовах,
стикаються з особливо важким викликом: в їх редакції часом просто не вистачає
людей, які володіють мовами і відповідними знаннями, щоб контролювати матеріали,
що виходять не англійською, і виправляти неточності. Ілюстрацією цього є деякі
статті, розміщені на сайті BBC Ukraine. 13 березня 2017 року цей сайт опублікував
статтю „Десять міфів про українську революцію”. Автор статті не вказан, але там
зазначається, що стаття грунтується на матеріалах, наданих Українським інститутом
національної пам’яті (УІНП). Насправді, на сайті практично розміщено копію розділу
вказівок УІНП для шкіл і вищих навчальних закладів про те, як треба святкувати
сторіччя української революції відповідно до президентського указу від 2016 року.
BBC Ukraine робить ні найменшої спроби дистанціюватися від поглядів, викладених в
матеріалі. Там перераховані десять міфів, більшість з яких є спрощеними заявами з
радянської історіографії про революцію на Україні. А потім вони спростовуються.
http://www.newsweek.com/why-bbc-peddling-false-history-about-ukraine-695692
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Gilley, Christopher WHY IS THE BBC PEDDLING FALSE HISTORY ABOUT
UKRAINE? = [Чому BBC видає за правду фальшиву історію України?] / C. GILLEY //
Newsweek. – London, 17. – 29.10.

***
В останні десятиліття ми пережили – прямо або побічно – дві революції: 1991 –
1993 років і кардинальні зміни в Україні. Минув час, але не скажеш, що ставлення до
цих двох революцій в суспільстві однозначне, що пристрасті вляглися і оцінки дані в
вичерпних виразах. І цьому не дивуємося: ось революція 1917 року, яка „накочує” на
суспільство в свій столітній ювілей, до сих пір не удостоїлася ясних і несуперечливих
оцінок.
https://www.sb.by/articles/fenomen-revolyutsii.html

Лепешко, Борис Феномен революции = [Феномен революції] / Б. Лепешко //
Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 04.11.

***
У вітчизняного філософа прочитав: „В останні десятиліття ми пережили дві
революції: 91-93 рр. і зміни в Україні ”. Якщо вже підходити методологічно строго з
точки зору досягнутих результатів, то „лихі 90-ті” – це була контрреволюція. А заміну
в Україні на вершині влади мільйонерів Тимошенко або Януковича на мільярдера
Порошенко революцією називати, звичайно, можна. Але це – не революція. Для таких
нехай навіть „кардинальних змін” філософам доведеться придумати якийсь новий
термін. Ми ж можемо поки скористатися історичними аналогіями при всій
гносеологічній порочності такого методу. Польський нобелівський лауреат Генрік
Сенкевич цілу трилогію написав про те, що відбувалося з великою Річчю Посполитою
(куди входила і Україна, і Велике князівство, і сама Польща) у другій половині XVII
століття, починаючи з повстання Хмельницького. Називається трилогія „Вогнем і
мечем”, „Потоп”, „Пан Володієвський”. І ключове слово тут – потоп, польське слово.
Від цього потопу Річ вже не оговталася, і через сто років після нього історичні долі
сучасних Польщі, України, Білорусі та Литви почали розділятися.
https://www.sb.by/articles/o-vrashcheniyakh-nebesnykh-sfer.html

Муковозчик, Андрей О вращениях небесных сфер = [Про обертання небесних сфер]
/ А. Муковозчик // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 04.11.

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
У статті йдеться про книгу Епплбаума „Червоний голод”, в якій розкриваються
події 30-х років, коли в Україні масово гинули селяни внаслідок політики Сталіна, яка
мала на меті контролювати родючі українські чорноземи шляхом колективізації. Таку
політику, яка була частиною великої політики проти української нації, автор книги
називає „умисним політичним голодуванням”. Незважаючи на відокремлення свого
дослідження від нинішніх подій на Донбасі, автор все ж таки прокладає аналогію у
діях керівництва РФ та Сталіна, основною віссю яких є думка про те, що української
нації просто не існує.
https://www.washingtonpost.com/outlook/the-deliberate-starvation-of-millions-inukraine/2017/11/03/0999f2d0-b8bb-11e7-be94-fabb0f1e9ffb_story.html?utm_term=.70d0c56b394f

48

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

28 жовтня – 16 листопада 2017 р.

Snyder, Timothy The deliberate starvation of millions in Ukraine = [Умисне
голодування мільйонів в Україні] / T. Snyder // The Washington Post. – Washington, 2017. –
03.11.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка відбулася
студентська ярмарка вакансій, організована Управлінням трудових ресурсів і
соціального забезпечення міста Циндао / пров. Шаньдун / – важливого економічного,
промислового і туристичного центру КНР. Головним завданням заходу було
ознайомлення китайських і українських студентів, які вивчають технічні
спеціальності, медицину, економіку або гуманітарні науки, з можливостями
працевлаштування та професійного зростання в державних структурах і компаніях,
офіси яких розташовані в Циндао.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1110/c31519-9291295.html

В Киеве состоялась студенческая ярмарка вакансий, организованная
администрацией Циндао = [У Києві відбулася студентська ярмарок вакансій,
організований адміністрацією Циндао] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 10.11.

***
Закарпатські угорці продовжать виступати проти прийнятого українською
Верховною радою закону „Про освіту” до тих пір, поки він не буде скасований або
перероблений. Як розповіли „Известиям” лідери громади, вони збираються боротися
за права не тільки своєї рідної мови, а й усіх нацменшин країни. Причому відступати
вони не мають наміру, навіть якщо для угорської та інших мов Євросоюзу зроблять
виняток. Інші громади на Україні менш активні, проте також висловлюють
невдоволення законопроектом. У країні проживають досить великі групи болгар –
близько 200 тис. чоловік, румунів – близько 150 тис., молдаван і білорусів – по 260
тис. і інших народів.
https://iz.ru/665838/aleksei-zabrodin/vengry-zakarpatia-poboriutsia-za-russkii-iazyk

Забродин, Алексей Венгры Закарпатья поборются за русский язык :
Нацменьшинства Украины рассчитывают на жесткий вердикт Венецианской
комиссии ПАСЕ по закону „Об образовании” = [Угорці Закарпаття поборються за
російську мову. Нацменшини України розраховують на жорсткий вердикт Венеціанської
комісії ПАРЄ по закону „Про освіту”] / А. Забродин // Известия. – М., 2017. – 07.11.

***
Десятирічна алматинка Данелія Тулешова стала учасницею українського шоу
„Голос.Дiті”, повідомляє Kazpravda.kz з посиланням на прес-службу продюсерського
центру ЮНА. „Це четвертий сезон проекту, наставниками якого стали популярні
українські виконавці Монатік, гурт” Время и Стекло „ і Наталія Могилевська. Всі
наставники розгорнули крісла буквально з перших секунд, так як були вражені
майстерністю, з яким була виконана складна навіть для дорослого музиканта
композиція „, – розповіли в продюсерському центрі.
http://www.kazpravda.kz/news/kultura/10-letnyaya-almatinka-razvernula-kresla-vseh-sudeina-shou-golosdeti-ukraina/
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10-летняя алматинка развернула кресла всех судей на шоу „Голос Дети. Украина”
= [10-річна алматинка розгорнула крісла всіх суддів на шоу „Голос Діти. Україна”] //
Казахстанская правда. – Астана, 2017. – 06.11.

***
Користувач мікроблога Vik Ogi виявив в новому фантастичному фільмі
французького режисера Люка Бессона „Валеріан і місто тисячі планет” курйозний
факт: делегацію з Землі в ньому, ймовірно, представляють українці. Як повідомляє
„Федеральне агентство новин”, користувач Twitter звернув увагу на те, що у
астронавтів, які прибули з Землі, в кінострічці на плечах українські нашивки і
прапори.
https://iz.ru/667623/2017-11-06/ukraina-predstavliaet-delegatciiu-s-zemli-v-novom-filme-bessona

Крылов, Егор Украина представила делегацию с Земли в новом фильме Бессона =
[Украина представила делегацию с Земли в новом фильме Бессона] / Е. Крылов //
Известия. – М., 2017. – 06.11.

***
Міністерство освіти і науки України має намір об’єднати в один предмет
фізику, хімію, географію та біологію. Про це повідомила глава відомства Лілія
Гриневич. Новий предмет буде вводитися в старших класах (після 9-го) і в школах з
гуманітарним напрямком.
https://iz.ru/666644/2017-11-03/na-ukraine-obediniat-v-odin-predmet-khimiiu-fiziku-i-geografiiu

Ганга, Александра На Украине объединят в один предмет химию, физику и
географию = [В Україні об’єднають в один предмет хімію, фізику та географію] / А. Ганга
// Известия. – М., 2017. – 03.11.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Припинено дію угоди між владою РФ і України про співпрацю в сфері
телебачення і радіомовлення. Про це повідомив МЗС РФ. Ініціатором припинення
співпраці стала українська сторона. У листопаді 2016 років Київ заявив про
розірвання даної угоди з Росією. Вона передбачало забезпечення сприятливих умов
для трансляцій передач обох держав на території один одного. Здійснення трансляцій
мало проходити російською мовою на Україні і українською мовою в РФ.
https://iz.ru/666722/2017-11-03/rossiia-i-ukraina-prekratili-sotrudnichestvo-v-sfere-televideniia-i-radio

Ганга, Александра Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере
телевидения и радио = [Росія і Україна припинили співпрацю в сфері телебачення і радіо]
/ А. Ганга // Известия. – М., 2017. – 03.11.

***
Угода між урядами РФ і України про співпрацю в галузі телебачення і
радіомовлення припинила дію, йдеться в повідомленні МЗС РФ, опублікованому 3
листопада на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Українська сторона
оголосила про свій вихід з цієї угоди ще рік тому.
https://rus.postimees.ee/4299025/rossiya-razorvala-soglashenie-s-ukrainoy-v-sfere-televideniya-iradioveshchaniya
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Россия разорвала соглашение с Украиной в сфере телевидения и радиовещания =
[Росія розірвала угоду з Україною в сфері телебачення і радіомовлення] // День за днем. –
Таллинн, 2017. – 03.11.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
Влада України скасувала 8 березня в країні в якості Міжнародного жіночого
дня, замість нього українки святкуватимуть День боротьби за права жінок, повідомив
глава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Він також
розповів, що 1 травня в Україні буде перейменовано з Міжнародного дня солідарності
трудящих в День праці. Крім цього, в кабмін поданий законопроект про перенесення
вихідного з 9 на 8 травня.
https://iz.ru/670092/2017-11-12/na-ukraine-otmenili-mezhdunarodnyi-zhenskii-den

Кучер, Егор На Украине отменили Международный женский день = [В Україні
скасували Міжнародний жіночий день] / Е. Кучер // Известия. – М., 2017. – 13.11.

***
Член робочої групи з реформування ВДВ Василь Павлов пояснив, що нинішній
день ВДВ ніяк не пов’язаний з Україною.” 2 серпня – це дата першого стрибка
парашутистів в Московському військовому окрузі. Тобто це сталося в Радянському
Союзі. До українського десанту ця дата не має ніякого відношення”, – уточнив він.
Також раніше командування високомобільних десантних військ повідомило, що
десантні підрозділи в Україні використовуватимуть бордові берети, а не блакитні.
http://www.kazpravda.kz/news/mir/datu-prazdnovaniya-dnya-vdv-perenesli-na-ukraine/

Дату празднования дня ВДВ перенесли на Украине = [Дату святкування дня ВДВ
перенесли в Україні] // Казахстанская правда. – Астана, 2017. – 09.11.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Глава Духовного управління мусульман України „Умма” Саїд Ісмагілов
запропонував присвоїти звання Героя України загиблій одеситці Аміні Окуєвій, прессекретарю батальйону імені Джохара Дудаєва, командує яким її чоловік Адам
Осмаєв. Справжнє ім’я Окуєвої – Наталія Нікіфорова. „Перетворення” українки в
чеченку – тільки ілюстрація того, як рідна для Никифорової Одеса з початку 1990-х
перероджувалася в „курорт” для чеченських сепаратистів і, отже, ваххабитської
експансії по всьому південному сходу України. В Одесі стали помічати символіку
забороненої в РФ „Ісламської держави” і підозрілих людей близькосхідної
зовнішності з характерними джихадистськими бородами.
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-11-15/14_432_odessa.html

Приймак, Артур Одесса-мама вскормила джихадистов : Убийство Амины
Окуевой напомнило о некоторых тайнах новейшей истории черноморского города =
[Одеса-мама вигодувала джихадистів. Вбивство Аміни Окуевой нагадало про деякі
таємниці новітньої історії чорноморського міста] / А. Приймак // Независимая газета. –
М., 2017. – 15.11.

***
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Чергове вбивство під Києвом – стався замах на колишнього командира
„батальйону імені Джохара Дудаєва” Адама Осмаєва. Цей підрозділ боровся в
Донбасі на стороні української армії. В результаті було вбито жінку командира –
Аміну Окуєву. Обоє мають такий шлейф військово-кримінальних пригод, що їх
вистачило б не на один авантюрний роман. Багато темних сторінок і в біографії
„героя АТО” Осмаєва, який раніше звинувачувався в Україні в підготовці замаху на
Президента Росії Володимира Путіна. У Києві в черговий раз заявили про
„російський слід” злочину. Це пояснення вже перестало влаштовувати навіть самих
українців, які все частіше задають питання про здатність влади зберегти стабільність
в державі.
https://www.sb.by/articles/khronika-krovnoy-mesti.html

Леонова, Лана Хроника кровной мести = [Хроніка кровної помсти] / Л. Леонова //
Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 04.11.

***
Пасажирський літак А320, що прямував з московського аеропорту
„Домодєдово” в Туреччину, здійснив екстрену посадку в Одесі на півдні України в
зв’язку з підозрою про наявність на борту вибухового пристрою. Про це повідомив
радник голови Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк. За його словами,
тривогу забили члени екіпажу авіалайнера, виявивши в туалеті підозрілу сумку.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1102/c31519-9287723.html

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку на юге Украины из-за
угрозы взрыва на борту = [Пасажирський літак здійснив екстрену посадку на півдні
України через загрозу вибуху на борту] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 01.11.

ІНФОРМАЦІЯ
Український політичний опозиціонер Сергій Лещєнко заявляє, що „поділився
деякими документами” про Манафорта з ФБР. Як відомо, Манафорт у свій час
працював консультантом у Віктора Януковича.
https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-lawmaker-says-he-gave-fbi-information-onmanafort/2017/11/03/133a0d2a-c0bd-11e7-9294-705f80164f6e_story.html?utm_term=.059a08f22f33

Kozlenko, Sveta Ukraine lawmaker says he gave FBI information on Manafort = [За
словами українського парламентаря, саме він надав інформацію ФБР про Манафорта] /
S. Kozlenko // The Washington Post. – Washington, 2017. – 03.11.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Недільного вечора в Ризі сталася екстраординарна подія. Прихильники УПА,
просто – бандерівці, вийшли на пікет з вимогою не допустити показу в Латвії
польського фільму „Волинь”. В руках вони тримали транспаранти „Фільм” Волинь „геть з Латвії”. Бандерівці маскувалися латвійськими прапорами, взятими на
демонстрацію дітьми. Так, в Латвії великі проблеми з демократією – обмежують
негромадян, є ходи „Ваффен СС”, але в Латвії не забороняють показ фільмів тільки
через те, що це комусь не подобається. Прихильники УПА намагаються поширити
законодавство України, де заборонена демонстрація польського фільму „Волинь”, на
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весь Євросоюз. За принципом: своєму населенню боїмося показувати правду – і
європейському не дамо.
http://vesti.lv/news/ukraina-navyazyvaet-latvii-svoi-pravila

Тарасов, Анатолий Украина навязывает Латвии свои правила = [Україна нав’язує
Латвії свої правила] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 15.11.

***
У статті голова Адміністрації Президента України розкриває факти
використання представниками РФ соціальних мереж для погіршення ситуації
дезінформації щодо подій в Україні.
https://www.washingtontimes.com/news/2017/nov/6/russia-uses-facebook-to-spread-misinformation-abou/

Shymkiv, Dmytro Close encounters with Facebook falsehoods : Russia has used social
media to spread fake news about Ukraine = [Близьке знайомство з фальшивими листами у
Фейсбук. Росія використовує соціальні мережі для поширення фальшивих новин про
Україну.] / D. Shymkiv // The Washington Times. – Washington, 2017. – 06.11.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ самопроголошеної
Луганській народної республіки (ЛНР) Владислав Дейнего заявив, що вважає за
можливе відмовитися від назви республіки, як того хоче влада України. За його
словами, ЛНР може іменуватися ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської
області), як того вимагає Україна. Про це він розповів в інтерв’ю ДТРК ЛНР.
http://vesti.lv/news/v-lnr-prinyali-trebovanie-ukrainy-pereimenovaty-respubliku

Бергер, Герман В ЛНР приняли требование Украины переименовать республику =
[У ЛНР прийняли вимогу України перейменувати республіку] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2017. – 10.11.

***
Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ самопроголошеної
Луганській народної республіки Владислав Дейнего заявив, що вона повинна
повернутися до складу України. За його словами, повного розриву з Києвом не
потерпить світове співтовариство. „В рамках мінських угод ми прийняли на себе
певні зобов’язання. Всю логіку процесу потрібно вибудовувати виходячи з того, що
території ЛНР і ДНР повинні мати повну самостійність в рамках держави Україна.
Нам треба вийти на цей рівень взаємодії з Києвом для того, щоб отримати визнання
європейське, визнання світове, ми повинні йти цим шляхом”, – сказав Дейнего.
http://vesti.lv/news/v-lnr-zayavili-o-gotovnosti-k-vozvrashteniyu-v-sostav-ukrainy

Бергер, Герман В ЛНР готовятся вернуться в состав Украины = [У ЛНР
готуються повернутися до складу України] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 08.11.

***
Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ самопроголошеної
Луганської народної республіки (ЛНР) Владислав Дейнего заявив, що вона повинна
повернутися до складу України. За його словами, повного розриву з Києвом не
потерпить світове співтовариство. Про це він сказав в ефірі ДТРК ЛНР.
http://minval.az/news/123737191
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Луганск хочет вернуться в лоно Украины = [Луганськ хоче повернутися в лоно
України] // Minval.az. – Баку, 2017. – 08.11.

***
„Єдиний спосіб впихнути нас в Україні – це тотальна зачистка, але для цього
українським силовикам доведеться знищити в Донбасі не менше мільйона чоловік”, –
пояснив глава республіки. Він підкреслив, що „Мінські домовленості як і раніше
повинні залишатися майданчиком для досягнення консенсусу між конфліктуючими
сторонами”. Глава ДНР Олександр Захарченко назвав „тупикової” позицію
спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера щодо
врегулювання ситуації в Донбасі.
https://rg.ru/2017/11/02/zaharchenko-zhiteli-dnr-ne-sobiraiutsia-vozvrashchatsia-v-sostav-ukrainy.html

Васильев, Андрей Захарченко: Жители ДНР не собираются возвращаться в
состав Украины = [Захарченко: Жителі ДНР не збираються повертатися до складу
України] / А. Васильев // Российская газета. – М., 2017. – 02.11.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Влада України веде війну проти Донбасу, заявив колишній канцлер ФРН
Герхард Шредер в інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit. „Київ веде війну проти Донбасу,
відрізає людей, які там живуть від постачання електроенергією. Тим часом західні
країни недостатньо впливають на Україну”, – зазначив він. Крім того, Шредер
висловився проти санкцій відносно Росії.
https://rg.ru/2017/11/15/gerhard-shreder-kiev-vedet-vojnu-protiv-donbassa.html

Волков, Константин Герхард Шредер: Киев ведет войну против Донбасса =
[Герхард Шредер: Київ веде війну проти Донбасу] / К. Волков // Российская газета. – М.,
2017. – 15.11.

***
На думку Лаврова позиція Києва щодо миротворців в Донбасі не має
перспективи. „Обговорення саботує Україна, яка не хоче забезпечити безпеку
спостерігачів від ОБСЄ, які виконують функції з контролю за дотриманням Мінських
домовленостей, а хоче ввести окупаційні війська, перерізати всі контакти Донбасу із
зовнішнім світом і потім встановити там свої порядки, повністю ігноруючи Мінські
домовленості. Це позиція, звичайно ж, не має ніяких перспектив „, – пояснив свою
точку зору Лавров. При цьому він особливо підкреслив, що для вироблення кінцевої
угоди, без сумніву, необхідно провести прямі переговори з самопроголошеними
Донецькою і Луганською народними республіками.
https://rg.ru/2017/11/15/lavrov-zabrakoval-poziciiu-kieva-po-mirotvorcam-v-donbasse.html

Воробьев, Владислав Лавров „забраковал” позицию Киева по миротворцам в
Донбассе = [Лавров „забракував” позицію Києва по миротворцям в Донбасі] / В. Воробьев
// Российская газета. – М., 2017. – 15.11.

***
Олігархія управляє військової економікою України. Скрізь процвітає корупція,
а закупівлі зброї в основному засекречені. Президент Порошенко особисто не
дозволив застосовувати закон про прозорість оборонного сектору, хоча на словах він
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клянеться „поотрубать руки” злодіям. Але корупція в оборонному секторі коштує не
тільки грошей. Вона стоїть людських життів.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/korruption-in-der-ukraine-einblicke-in-die-ruestungspolitik15268127.html

SCHULLER, VON KONRAD KORRUPTION IN DER UKRAINE:Poroschenko im
Kaufrausch = [Корупція в Україні: Порошенко в купівельному ажіотажі.] / V. SCHULLER
// Frankfurter Allgemeine. – Freiburg, 2017. – 03.11.

***
Позафракційний народний депутат Надія Савченко закликала зносити магазини
президента України Петра Порошенка і будувати на їх місці більш соціально
орієнтовані заклади. Із заявою нардеп Савченко виступила в ефірі програми
„Суб’єктивні підсумки дня” на телеканалі NewsOne. Нардепа непокоїть шоколадний
бізнес президента України Петра Порошенка.
https://life.ru/t/%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/1056619/na
diezhda_savchienko_triebuiet_prievratit_maghaziny_poroshienko_v_aptieki

Хохлова, Алина Надежда Савченко требует превратить магазины Порошенко в
аптеки = [Надія Савченко вимагає перетворити магазини Порошенко в аптеки] /
А. Хохлова // LifeNews. – М., 2017. – 01.11.

КРИМ
Кримські татари Сімферополя дуже просять Духовне управління мусульман
Криму (ДУМК) прийняти на баланс ще одну мечеть. Казус в тому, що молитовний
будинок побудований на земельній ділянці, виділеній кримським татарам при
Україні, але до сих пір не пройшов держреєстрацію. За законами РФ ця ділянка –
„самозахоплення”, і мечеть підлягає знесенню як незаконна будова.
http://www.ng.ru/ng_religii/2017-11-15/11_432_krum.html

Приймак, Артур Муфтияту Крыма предложили самострой : Мечеть возле
Симферополя могут снести ради участка под жилой комплекс = [Муфтіяту Криму
запропонували самобудову. Мечеть біля Сімферополя можуть знести заради ділянки під
житловий комплекс] / А. Приймак // Независимая газета. – М., 2017. – 15.11.

***
Проект резолюції ООН щодо порушення прав людини в Криму не відповідає
суті питання. Про це заявив віце-спікер республіканського парламенту Юхим Фікс. За
його словами, в Криму дуже суворо ставляться до дотримання прав людини і
міжнародні місії можуть особисто в цьому переконатися.
https://iz.ru/671207/2017-11-15/v-krymu-prokommentirovali-priniatuiu-ga-oon-rezoliutciiu

Салчак, Чойгана В Крыму прокомментировали принятую ГА ООН резолюцию =
[У Криму прокоментували прийняту ГА ООН резолюцію] / Ч. Салчак // Известия. – М.,
2017. – 15.11.

***
При мовчазній згоді з боку Росії, США стали стверджувати, що вони перемогли
в холодній війні. При цьому переможець поставив перед собою мету зробити все
можливе, щоб ні в якому разі не виник новий СРСР. Але що за чверть століття було
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зроблено для того, щоб не до ЄС, а до Росії тягнулися інші країни, в тому числі що
входили до складу СРСР? Добре відомо, що Захід ввів проти Росії санкції через Крим.
Якщо для російського народу завжди на першому місці стояло і стоїть почуття
справедливості, то для світової спільноти – закон, міжнародне право. В результаті
Крим згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (27.03.14) більшістю голосів
був визнаний українською територією. Це означає, що ми не проводили відповідну
роботу серед країн – членів ООН по роз’ясненню історії Криму. Так чи інакше,
нинішні російсько-українські відносини безпрецедентні і треба знаходити способи їх
нормалізації.
http://www.ng.ru/ideas/2017-11-14/6_7114_priorities.html

Кива, Алексей Васильевич,доктор исторических наук, политолог Национальные
интересы: откуда идет угроза : Россия никак не может выстроить собственные
приоритеты = [Національні інтереси: звідки йде загроза. Росія ніяк не може вибудувати
власні пріоритети] / А. В. Кива // Независимая газета. – М., 2017. – 14.11.

***
14 листопада Третій комітет Генасамблеї по соціальним, гуманітарним і
культурних питань прийняв український проект резолюції з прав людини в Криму.
Тепер документ буде розглянутий на пленарному засіданні поточної 72-ї сесії ГА. „Я
вдячний Третьому комітету за рішення про прийняття резолюції ООН по ситуації з
правами людини в Криму”, – повідомив український лідер. Крім України в підготовці
резолюції брали участь 40 країн. У документі йдеться про нібито наявність порушень
і утисків прав жителів Криму, а сам регіон називається „тимчасово окупованих”.
https://iz.ru/671007/2017-11-14/poroshenko-privetstvoval-priniatie-komitetom-ga-oon-rezoliutcii-po-krymu

Корзинкина, Светлана Порошенко приветствовал принятие комитетом ГА ООН
резолюции по Крыму = [Порошенко привітав ухвалення комітетом ГА ООН резолюції по
Криму] / С. Корзинкина // Известия. – М., 2017. – 14.11.

***
Путін підтримує великий суспільний інтерес до проекту не в останню чергу
тому, що його політичний успіх всередині країни забезпечила анексія Кримського
півострова, воскресивша образ Росії як могутньої сили. Над кримськими дорогами,
посипаними ямами, розставлені щити з портретом Путіна і цитатою, що вихваляє
„історичну місію” моста, що будується.
https://www.nytimes.com/2017/11/11/world/europe/vladimir-putin-russia-crimea-bridge.html

MacFarquhar, Neil Putin’s Bridge to Crimea May Carry More Symbolism Than Traffic =
[Путінський міст до Криму: більше символізму, ніж перевезень.] / MacFarquhar N. // The
New York Times. – New York, 17. – 11.11.

***
Активісти руху „Відкрита Росія” (ВР) в ряді регіонів приєднуються до виборчої
кампанії Ксенії Собчак. Санкцію на її підтримку дав особисто Михайло
Ходорковський. Якщо з точки зору ВР співпраця з Собчак виглядає більш-менш
логічно, то її власна політична гра поки залишається незрозумілою. Очевидно, що у
Собчак на ці вибори є і якийсь свій план. Заяви Собчак навряд чи розраховані на
російського обивателя – наприклад, в інтерв’ю CNN вона знову назвала Крим
українським, звинуватила президента Володимира Путіна в порушенні норм
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міжнародного права і підтримала введені за це Заходом санкції. Цікаво, що на відміну
від заяв про приналежність Криму, які були зроблені на її першій прес-конференції і
викликали різку реакцію влади і політиків, а отже, і підвищили цитованість Собчак,
нинішні привели, по суті справи, до показового мовчання офіційних інстанцій.
http://www.ng.ru/politics/2017-11-10/1_7112_hodor.html

Горбачев, Алексей Кандидат Собчак заинтересовала Ходорковского : „Открытая
Россия” уже формирует в регионах ее предвыборные штабы = [Кандидат Собчак
зацікавила Ходорковського. „Відкрита Росія” вже формує в регіонах її передвиборні
штаби] / А. Горбачев // Независимая газета. – М., 2017. – 10.11.

***
Влада Криму хоче створити на півострові центр з розвитку IT-технологій за
аналогією з каліфорнійської Силіконової долиною. Про це на зустрічі з іноземними
журналістами сказав глава республіки Сергій Аксьонов. Глава Криму додав, що для
створення такого центру в Криму є серйозні трудові ресурси, так як на півострові
працює багато талановитих програмістів, які виїхали з України.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1058488/aksionov_ras
skazal_o_planakh_sozdat_v_krymu_svoiu_silikonovuiu_dolinu

Оленин, Валерий Аксѐнов рассказал о планах создать в Крыму свою Силиконовую
долину = [Аксьонов розповів про плани створити в Криму свою Силіконову долину] /
В. Оленин // LifeNews. – М., 2017. – 08.11.

***
Державна рада Криму схвалила продаж санаторію, ряду автозаправних станцій
і недобудов по всьому півострову. Влада планує отримати не менше 1 млрд рублів. У
список увійшли 13 автозаправних станцій, кілька складів, нежитлових приміщень і
недобудованих об’єктів в Алушті, Білогірську, Червоногвардійському, Форосі, а
також майновий комплекс в селищі Форос, що належить пансіонату „Енергетик”.
АЗС раніше належали українському олігарху Ігорю Коломийському.
https://iz.ru/668433/2017-11-08/vlasti-kryma-prodaiut-ranee-prinadlezhavshie-igoriu-kolomoiskomu-azs

Преблагина, Наталья Власти Крыма продают ранее принадлежавшие Игорю
Коломойскому АЗС = [Влада Криму продає АЗС, яка раніше належали Ігорю
Коломойському ] / Н. Преблагина // Известия. – М., 2017. – 08.11.

***
Члени „Австрійської партії свободи” відвідали Ялту і взяли участь в засіданні
клубу „друзів Криму”, офіційно підтримавши його приєднання до Росії, повідомляє
Kleine Zeitung. Політики заявили, що зацікавлені в розвитку традиційно добрих
відносин між Москвою і Віднем, а також скасування санкцій. Їх позиція розходиться з
офіційною зовнішньою політикою Австрії, зазначає видання. До сих пір Відень
дотримувався єдиного з ЄС курсу. Австрійський міністр закордонних справ
Себастьян Курц підтримав ідею поступового скасування штрафних заходів, але тільки
за умови конструктивної поведінки Росії в рамках мінського мирного процесу. До
того ж члени „Австрійської партії свободи” приїхали до Криму через Москву,
порушивши тим самим українські закони, зазначає видання.
http://vesti.lv/news/evropeicy-oficialyno-priznali-krym-chastyyu-rossii
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Тарасов, Анатолий Европейцы официально признали Крым частью России =
[Європейці офіційно визнали Крим частиною Росії] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. –
08.11.

***
Створення блокчейн-майданчиків в Криму дозволило б залучити іноземні
інвестиції для розвитку проектів на півострові. Про це 6 листопада заявив почесний
консул Росії в Швейцарії Карл Екштайн. За його словами, економічному процвітанню
Росії і Криму заважають трансатлантичні корпорації. „Зробіть такий блокчейнмайданчик, який дозволить інвестувати і щоб ніхто не знав, хто інвестує. Ці інвестиції
були б абсолютно непрозорі через блокчейн”, – сказав Екштайн. Багато бізнесменів
зраділи б такій можливості, вважає консул.
http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9165977-konsul-rf-v-shvejtsarii-krymu-nuzhny-anonimnyeinvestory?utm_source=vesti&utm_medium=wide-banner&utm_campaign=Links-in-partner-sites

Бергер, Герман Консул РФ в Швейцарии: Крыму нужны анонимные инвесторы =
[Консул РФ у Швейцарії: Криму потрібні анонімні інвестори] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2017. – 06.11.

***
Близько 90 делегатів з 30 країн беруть участь у міжнародній конференції „Крим
в сучасному міжнародному контексті. Форум друзів Криму ”, яка проходить в Ялті.
Про це заявив віце-прем’єр кримського уряду Георгій Мурадов. За його словами, на
заході присутні видаюні політичні діячі, колишні і діючі міністри, члени керівництва
правлячих партій.
https://iz.ru/667604/2017-11-06/mezhdunarodnyi-forum-druzei-kryma-sobral-delegatcii-iz-30-stran

Копелевич, Екатерина Международный „Форум друзей Крыма” собрал делегации
из 30 стран = [Міжнародний „Форум друзів Криму” зібрав делегації з 30 країн] /
Е. Копелевич // Известия. – М., 2017. – 06.11.

***
Міжнародна асоціація „Друзі Криму” заснована на півострові за підсумками
роботи конференції „Крим в сучасному міжнародному контексті. Форум друзів
Криму „. Про це йдеться в декларації, випущеної учасниками форуму. Згідно з
документом, цілями організації є сприяння відновленню співпраці між Росією і
західними країнами і налагодженню всебічних відносин з Кримом. Ще одна мета
створення асоціації – домогтися визнання в світі „легітимності кримського
референдуму 2014 року і право народу Криму визначати свою долю”.
https://iz.ru/667705/2017-11-06/po-itogam-mezhdunarodnogo-foruma-sozdana-assotciatciia-druzia-kryma

Копелевич, Екатерина По итогам международного форума создана ассоциация
„Друзья Крыма” = [За підсумками міжнародного форуму створена асоціація „Друзі
Криму”] / Е. Копелевич // Известия. – М., 2017. – 06.11.

***
Віце-прем’єр кримського уряду Дмитро Полонський повідомив, що влада
півострова розкрила плани Києва по дискредитації кримського півострова. „Керує
всім цим центр, створений під Києвом, для дискредитації російських і кримських
властей і взагалі всіх тих процесів, які відбуваються в Республіці Крим та Російської
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Федерації в цілому”. За словами віце-прем’єра, центр курирують українські та західні
спецслужби.
https://www.kommersant.ru/doc/3459703?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Власти Крыма обнаружили в Киеве центр по дискредитации полуострова =
[Влада Криму виявили в Києві центр по дискредитації півострова] // КоммерсантЪ. – М.,
2017. – 03.11.

***
До аварій на газопроводах і ліній електропередач в Криму призвели вибухи, а
самі НП були диверсіями. До такого висновку прийшли слідчі Федеральної служби
безпеки. У відомстві порушили три кримінальні справи, в яких поки немає фігурантів.
Вибухи на двох газопроводах і обвалення ЛЕП відбулися в ніч на 1 листопада в селах
біля Алушти. Після диверсій в Криму були посилені заходи безпеки на об’єктах
енергетичної і транспортної інфраструктури. Ремонтні роботи на пошкоджених
ділянках ЛЕП ще ведуться. Глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що кримські
диверсії влаштували громадяни України.
https://www.kommersant.ru/doc/3458569?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Крымские диверсии разделили на три дела : Начато уголовное расследование по
фактам аварий на газопроводах и ЛЭП = [Кримські диверсії розділили на три
справи. Розпочато кримінальне розслідування за фактами аварій на газопроводах і ЛЕП]
// КоммерсантЪ. – М., 2017. – 02.11.

***
Влада України збільшить кількість позовів до Росії в міжнародних судових
інстанціях. Це повинно „полегшити” міжнародному співтовариству введення нових
антиросійських санкцій і створити „токсичну атмосферу в Криму”, вважає радник
президента України з Криму Борис Бабин. Подача нових позовів і введення нових
санкцій відносно Російської Федерації приведуть в перспективі до повернення Криму,
сказав він в інтерв’ю „Крим. Реалії”, повідомляє телеканал” Звезда”. Бабин зазначив,
що стратегія президента України Петра Порошенка щодо повернення півострова
полягає в створенні „токсичної атмосфери Криму для окупантів”, зазначає телеканал
„360”.
https://iz.ru/666170/2017-11-02/ukraina-prigotovila-plan-vozvrata-kryma

Плавская, Елена Украина приготовила план „возврата Крыма” = [Україна
приготувала план „повернення Криму”] / Е. Плавская // Известия. – М., 2017. – 02.11.

***
Якби Крим не став російським, то українці віддали б його американцям. Про це
розповів режисер Андрій Кончаловський у великому інтерв’ю для журналу
„Собеседник”. Про це говорить простий факт: у 2017 році закінчується термін угоди
Росії і України про дислокацію військово-морської бази Чорноморського флоту РФ в
Севастополі. Українська влада вже має домовленості зі Сполученими Штатами про
розміщення їх бази в Криму. І якби в 2014 році кримський народ не проголосував за
те, щоб Республіка стала суб’єктом РФ, вона практично відійшла б до США з „усіма
витікаючими наслідками”, сказав Кончаловський.
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http://www.telegraf.lv/news/konchalovskii-tverdo-otvetil-nenavistnikam-krymskoi-vesny

Тарасов, Анатолий Кончаловский твердо ответил ненавистникам „Крымской
весны” = [Кончаловський твердо відповів ненависникам „Кримської весни”] / А. Тарасов //
Вести. – Рига, 2017. – 02.11.

***
У новому проекті резолюції щодо Криму, який Київ представив в секретаріаті
Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН, є нові положення і вимоги до Москви,
які можуть наблизити „повернення” півострова Україні, заявив постійний
представник країни при ООН Володимир Єльченко. Влада Криму розкритикувала
документ. Віце-прем’єр республіки Дмитро Полонський заявив, що претензії по
відсутності навчання українською і кримськотатарською мовами безпідставні,
оскільки батьки школярів можуть самі вибирати мову.
http://vesti.lv/news/ukraina-vernet-krym-cherez-oon

Тарасов, Анатолий Украина вернет Крым через ООН = [Україна поверне Крим
через ООН] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 02.11.

***
Україна офіційно внесла в Третій комітет Генеральної асамблеї ООН
оновлений проект резолюції з прав людини в Криму. Понад три десятки країн
виступили співавторами документа, що вже гарантує його підтримку з їхнього боку.
У Москві цей крок Києва назвали „безперспективним ходом”.
http://www.kurier.lt/ukraina-vnesla-v-oon-proekt-rezolyucii-po-pravam-cheloveka-v-krymu/

Украина внесла в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму = [Україна
внесла в ООН проект резолюції з прав людини в Криму] // Литовский курьер. – Вильнюс,
2017. – 02.11.

***
За добу в Криму сталося дві аварії на газопроводі. Влада півострова не
виключає диверсії. Через технічні неполадки була припинена робота всіх трьох
пунктів пропуску на кордоні. Зараз робота всіх пропускних пунктів на кордоні Криму
з Україною відновлена, повідомили в ФСБ: „Все три пункти пропуску на кордоні
Криму і України, які раніше тимчасово призупинили свою роботу через технічні
неполадки, працюють в звичайному режимі”.
https://rus.postimees.ee/4295643/v-krymu-zapodozrili-diversiyu-posle-povrezhdeniya-gazoprovoda

В Крыму заподозрили диверсию после повреждения газопровода = [У Криму
запідозрили диверсію після пошкодження газопроводу] // День за днем. – Таллинн, 2017. –
01.11.

***
Україна офіційно внесла в ООН оновлений проект резолюції з прав людини в
Криму. У резолюції міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу
Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу кримсько-татарського
народу (екстремістська організація, заборонена в РФ). Також документ говорить про
необхідність забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами та
допустити на територію півострова міжнародні організації. У Криму резолюцію
України вже піддали критиці.
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http://www.ng.ru/cis/2017-11-01/100_obzor011117.html

Вице-премьер Крыма предложил Украине внести резолюцию о признании ИГ :
Киев требует обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках = [Віцепрем’єр Криму запропонував Україні внести резолюцію про визнання ІГ. Київ вимагає
забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами] // Независимая
газета. – М., 2017. – 01.11.

***
Кримські власті готові прийняти на півострові делегацію з Організації
об’єднаних націй і направити представників кримських татар в ООН, щоб донести до
міжнародної громадськості інформацію про реальну обстановку в регіоні. Про це
заявив віце-прем’єр Криму Георгій Мурадов. Кампанія брехні та лицемірства навколо
РК триває, зазначив Мурадов, коментуючи РІА Новини внесення Україною в ООН
оновлений проект резолюції з прав людини в Криму. За його словами, в цій політиці
Київ активно підтримується Заходом.
https://rg.ru/2017/11/01/reg-ufo/delegaciiu-oon-priglasili-v-krym.html

Гусакова, Елена В Крыму ответили на внесенный Украиной в ООН проект
резолюции = [У Криму відповіли на внесений Україною в ООН проект резолюції] /
Е. Гусакова // Российская газета. – М., 2017. – 01.11.

***
Кримський гарнізонний військовий суд Сімферополя виніс вирок двом
військовослужбовцям морської авіації Чорноморського флоту, які викриті в
контрабанді в Україну авіаційно-технічного майна подвійного призначення.
https://rg.ru/2017/11/01/reg-ufo/v-krymu-dvoe-voennyh-osuzhdeny-za-kontrabandu-aviadetalej.html

Изотов, Илья В Крыму двое военных осуждены за контрабанду авиадеталей = [У
Криму двоє військових засуджені за контрабанду авіадеталей] / И. Изотов // Российская
газета. – М., 2017. – 01.11.

***
Після вибуху на лінії газопроводу обрушилася опора лінії високовольтної
передачі. Аварія сталася у вівторок ввечері. Без газу в кількох селах біля Алушти
залишилися більше тисячі чоловік, а електропостачання міста здійснюється по інших
лініях електропередач. У Національному антитерористичному комітеті заявили, що
характер пошкодження газової труби вказує на зовнішній вплив, і правоохоронцями
опрацьовуються всі можливі версії, в тому числі вчинення диверсії. Вранці 1
листопада стало відомо про друге пошкодження газопроводу в Криму.
https://www.kommersant.ru/doc/3455735?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Никифоров, Вадим В Алуште ищут следы диверсии : В Крыму произошел взрыв на
газопроводе = [В Алушті шукають сліди диверсії. У Криму стався вибух на газопроводі] /
В. Никифоров // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 01.11.

***
„Затіяна українською владою чергова мишача метушня навколо Криму з
внесенням до секретаріату Третього Комітету Генасамблеї ООН проекту резолюції по
Криму – це лише привід відволікти українців від політичної, соціальної і економічної
кризи в Україні на догоду західним і заокеанським господарям. Внесення України, що
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не виконує свої міжнародні зобов’язання, проекту оновленої резолюції по ситуації з
правами людини в Криму – це не тільки грубе втручання в питання реалізації
внутрішньої державної політики Росії, а й порушення норм Європейської конвенції
про захист прав людини і основних свобод”, – сказала член комітету Ради Федерації з
оборони та безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Республіки
Крим Ольга Ковітіді.
https://iz.ru/665715/2017-11-01/v-sovfede-nazvali-myshinoi-voznei-proekt-rezoliutcii-kieva-po-krymu

Овечкин, Иван В Совфеде назвали „мышиной возней” проект резолюции Киева по
Крыму = [У Совфеді назвали „мишачою метушнею” проект резолюції Києва ] /
И. Овечкин // Известия. – М., 2017. – 01.11.

***
Україна подала оновлений проект резолюції з прав людини в Криму в ООН.
Документ отримав секретаріат Третього комітету Генеральної Асамблеї міжнародної
організації. У резолюції містяться вимоги до Росії про дозвіл діяльності забороненої в
РФ організації „Меджліс кримсько-татарського народу” і вказується на необхідність
навчання українською і кримськотатарською мовами в Криму.
https://iz.ru/665615/2017-11-01/ukraina-vnesla-proekt-zhestkoi-rezoliutcii-po-krymu-v-oon

Плавская, Елена Украина внесла проект „жесткой” резолюции по Крыму в ООН =
[Україна внесла проект „жорсткої” резолюції по Криму в ООН] / Е. Плавская //
Известия. – М., 2017. – 01.11.

***
На південному березі Криму в районі Алушти з різницею в кілька годин
сталися кілька аварій на енергетичних об’єктах. Національний антитерористичний
комітет (НАК) і місцеві газовики не виключають, що це може бути диверсія. ФСБ
призупинило роботу всіх пунктів пропуску на кордоні Криму з Україною. Втім,
офіційно закриття кордону ніяк не пов’язується з ПП на півдні Криму: в ФСБ
заявили, що прикордонні переходи не працювали „з технічних причин”.
http://www.ng.ru/regions/2017-11-01/100_crimea011117.html

Повреждение газопроводов в Крыму: в НАК не исключают диверсии =
[Пошкодження газопроводів в Криму: в НАК не виключають диверсії] // Независимая
газета. – М., 2017. – 01.11.

***
На півдні Криму сталися кілька надзвичайних подій на енергетичних об’єктах –
були пошкоджені два газопроводи і зруйнувалася опора ЛЕП. Найбільш
обговорювана версія – український слід: аварійні ситуації могли виникнути в
результаті цілеспрямованого підриву. На користь диверсій говорять як характер
пошкоджень, завданих в результаті зовнішнього впливу, так і реакція правоохоронців,
які підсилили заходи безпеки аж до тимчасового закриття кордону з Україною.
http://www.ng.ru/regions/2017-11-01/100_krymenergo.html

Разуваев, Владимир В Крыму ищут диверсантов : Черноморский флот подняли в
ружье из-за ЧП на энергообъектах = [У Криму шукають диверсантів. Чорноморський
флот підняли в рушницю через НП на енергооб’єктах] / В. Разуваев // Независимая
газета. – М., 2017. – 01.11.

***
62

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

28 жовтня – 16 листопада 2017 р.

Підрозділи ФСБ РФ на півострові переведені в підвищену бойову готовність. А
охорона держкордону Росії з Україною посилена. Оперативники шукають
диверсантів, які можуть бути причетні до підриву лінії газопроводу і опори ЛЕП.
Спецслужби вважають, що за цими акціями стоять диверсанти з України, яких
регулярно ловлять в Криму.
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1056732/v_podryvakh_ghazoprovoda_i_lep_v_krymu_poiavilsia_slied
_ukrainskikh_diviersantov

Раскин, Александр В подрывах газопровода и ЛЭП в Крыму появился след
украинских диверсантов = [У підривах газопроводу і ЛЕП в Криму з’явився слід
українських диверсантів] / А. Раскин // LifeNews. – М., 2017. – 01.11.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
У Раді Федерації пройшло обговорення ситуації з українськими біженцями,
багато з яких хотіли б отримати в Росії політичний притулок. Однак за нинішнім
законодавством претендувати на це вони ніяк не можуть. При цьому і російські
співвітчизники як і раніше стикаються з проблемами при спробах легалізації. А ось
мігрантів із Середньої Азії не лякають ні економічні труднощі, ні законодавчі
посилення. Держдумі запропоновано розширити коло тих, хто може отримувати в
Росії політичний притулок. З такою ініціативою виступив депутат ГД Костянтин
Затулін ( „Єдина Росія”). Таким чином, за його словами, поправками змогли б
скористатися сотні тисяч українців, які ховаються зараз в нашій країні від репресій у
себе на батьківщині.
http://www.ng.ru/politics/2017-11-13/3_7114_asylum.html

Трифонова, Екатерина Политическое убежище в России украинцам не положено
: Заменять мигрантов соотечественниками до выборов не планируется = [Політичний
притулок в Росії українцям не передбачений. Замінювати мігрантів співвітчизниками до
виборів не планується] / Е. Трифонова // Независимая газета. – М., 2017. – 13.11.

***
Наша країна продовжить підтримувати діяльність Міжнародного комітету
Червоного Хреста. Про це Олександр Лукашенко сказав під час зустрічі з главою
МКЧХ Петером Маурером, інформує БЕЛТА. Він звернув увагу на те, що Білорусь
теж прагне всіляко допомогти тим, хто цього потребує. Зокрема, протягом
української кризи Білорусь прийняла близько 150 тисяч біженців з України та
забезпечила їх усім необхідним.
https://www.sb.by/articles/lukashenko-belarus-prodolzhit-podderzhku-deyatelnosti-mezhdunarodnogokomiteta-krasnogo-kresta.html

Бекеренко, Юрий Лукашенко: Беларусь продолжит поддержку деятельности
Международного комитета Красного Креста = [Лукашенко: Білорусь продовжить
підтримку діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста] / Ю. Бекеренко //
Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 08.11.
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