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ДОНБАС
Українська армія провалила наступальні дії через витік секретної інформації
про наступ ВСУ в районі Горлівки і Фрунзе. Про це заявив заступник командувача
оперативного командування самопроголошеної Донецької народної республіки
Едуард Басурін. За його словами, у витоку винен начальник Генерального штабу ЗСУ
Віктор Муженко, який проводив нараду з комбригами.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-27/100_obzor271117.html

ДНР: „Болтливым волонтером” оказался начальник Генштаба ВСУ : Басурин
рассказал, почему украинские военные провалили наступление в Донбассе = [ДНР:
„балакучим волонтером” виявився начальник Генштабу ЗСУ. Басурін розповів, чому
українські військові провалили наступ в Донбасі] // Независимая газета. – М., 2017. –
27.11.

***
Українські ЗМІ повідомляють, що на території невизнаної Луганській Народної
Республіки з’явилося російське танкове угруповання. Це результат розгорнутого в
останні дні конфлікту в рядах так званих сепаратистів. У Луганську відбулася спроба
перевороту. Самі сепаратисти заявляють, що їм вдалося знешкодити групу
українських диверсантів.
http://www.newsweek.pl/swiat/rosja-odgrzewa-wojne-na-donbasie,artykuly,419426,1.html

Kacewicz, Michał Rosja odgrzewa wojnę na Donbasie. Ale bardzo powoli, i tak, by
konflikt tlił się i nie wygasał = [Росія підігріває війну в Донбасі.] / M. Kacewicz // Newsweek. –
Warsaw, 17. – 24.11.

***
Президент України Петро Порошенко і канцлер ФРН Ангела Меркель
обговорили ситуацію в Донбасі. Про це повідомив прес-секретар українського глави
Святослав Цеголко. За його словами, Порошенко і Меркель в рамках зустрічі
скоординували подальші спільні кроки з просування ініціативи розміщення в регіоні
миротворчої місії ООН.
https://iz.ru/675009/2017-11-24/poroshenko-i-merkel-obsudili-situatciiu-v-donbasse

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе = [Порошенко і Меркель
обговорили ситуацію в Донбасі] // Известия. – М., 2017. – 24.11.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Британія, як і Захід в цілому, вважала за краще голосно нарікати, замість того,
щоб робити якісь дії. Не дивно, що Росія вирішила, що може втрутитися навіть у
внутрішні справи великих західних країн. Тільки на початку цього року служба
національної безпеки Британії, нарешті, вирішила підвищити Росію до рівня загрози
„першого порядку”, поряд з кібератаками і тероризмом (в переліку загроз 2010 року
Росія навіть не згадувалася). Лише через півроку цей зсув перетворився в стратегію.
Вона складається з наступних елементів: розширення нашого військового відповіді
всередині країни і в Східній Європі, протистояння кремлівської пропаганди за
допомогою „стратегічних комунікацій”, приборкання російського інтриганства на
4
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території колишньої Югославії, захисту комп’ютерних мереж від передового
російського кіберзброї, ускладнення життя російської еліти і підтримки України.
https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/mi6-lays-bare-the-growing-russian-threat-sg6vcvl22

Lucas, Edward MI6 lays bare the growing Russian threat = [МІ-6 – про наростаючу
загрозу з боку Росії] / Е. Lucas // The Times. – London, 2017. – 03.12.

***
Курт Волкер як спеціальний представник Сполучених Штатів з питань
української кризи вважає, що Україна – це цікава тема, з приводу якої існують різні
точки зору. Політик наголошує, що Росія хоче, щоб Україна була проросійською,
дружньою по відношенню до неї країною, і щоб з її урядом можна було працювати.
Однак, вторгшись в Україну і захопивши частину її території, Росія домоглася лише
того, що ця країна стала набагато більш згуртованою, націоналістичною та
орієнтованою на Захід.
https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/27/kurt-volker-the-full-transcript-215868

Glasser, Susan Kurt Volker: The Full Transcript = [Курт Волкер: повна стенограма
бесіди] / S. Glasser // POLITICO Magazine. – Arlington, 2017. – 01.12.

***
Генрі Марш автор книги „Не нашкодь” справжня знаменитість в Україні. В
націоналістичної половини України приїзд таких європейців, як Марш – англійського
хірурга німецького походження, який проводить консультації для нейрохірургів –
підкріплює притчу про мінливість Європи і новий європейський порядок, в якому
Росія, яка воює з суспільством, намагається знайти своє місце не без благодійної
підтримки аутсайдерів.
https://www.theguardian.com/science/2017/nov/26/henry-marsh-ukraine-is-like-a-trabant-that-wants-to-bea-ferrari-

McCrum, Robert Henry Marsh: Ukraine is like a Trabant that wants to be a Ferrari =
[Генрі Марш: Україна виглядає як Трабант, який хоче бути „Феррарі”] / R. McCrum //
The Guardian. – London, 2017. – 01.12.

***
Антиросійська кампанія почалася з обвинувачення російських ЗМІ в
пропаганді і дезінформації, а потім перейшла до звинувачень в кібератаки. Уже в
2015 році, після того як на Україні вибухнула криза, ЄС виділив мільйонні кошти на
протидію російським ЗМІ, яких він звинувачував в дезінформації і маніпулюванні
фактами. Було створено агентство під назвою East Stratcom, яке поширювало
інформацію, спрямовану на протидію Росії.
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/11772/peligro-rusos/

Serrano, Pascual Peligro, rusos = [Обережно: росіяни] / P. Serrano // Publico. –
Madrid, 2017. – 01.12.

***
Коли Володимир Путін в 2014 році приступив до своїх військових авантюр в
Україні, російське телебачення заполонили численні, ретельно підготовлені яскраві
ток-шоу, які зазвичай показують в прайм-тайм. Йому потрібно було належним чином
представити цю війну своєму електорату, і Кремль привів в дію велику підтримку і
5
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контрольовану державою систему друкованих та широкомовних ЗМІ, які незабаром
заробили на повну потужність. Ці ток-шоу створюють альтернативну, перевернуту з
ніг на голову реальність. У цій спотвореній реальності Україна перетворилася на
агресора, якого підтримує Захід, а Росія стала жертвою.
https://www.politico.eu/article/trolling-vladimir-putin-and-living-to-tell-the-tale-russia/

Zalmayev, Peter How I trolled Putin and lived to tell the tale = [Як я керував Путіним і
вижив, щоб розповісти історію] / Р. Zalmayev // POLITICO Magazine. – Arlington, 2017. –
01.12.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
У вівторок в Луганську „всім, окрім самих справжніх тугодумів, стало ясно, що
відбувається спроба держперевороту, якою керує глава МВС республіки Ігор
Корнет”, – пише кореспондент Independent Олівер Керролл. У понеділок вранці лідер
ЛНР Ігор Плотницкий спробував звільнити міністра, але отримав зворотний
результат. Більшість військових, підпорядкованих Корнет, присягнули на вірність
своєму безпосередньому начальнику і приєдналися до його спроби перевороту.
Плотницкий зміг заручитися підтримкою лише військової поліції, прокуратури і своєї
особистої охорони, – пише автор.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/luhansk-coup-ukraine-russia-igor-kornet-igor-plotnitskymilitary-operations-training-exercise-a8068656.html

Carroll, Oliver Ukraine: Luhansk coup attempt continues as rival militias square off
against each other = [Спроба державного перевороту в Луганську: конкуруючі збройні
угруповання продовжують протистояння.] / O. Carroll // The Independent. – London,
2017. – 22.11.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
В Мінську має вирішуватися питання про обмін утримуваними особами між
Україною і ДНР Відставка глави ЛНР Ігоря Плотницького не позначиться на цьому
процесі, запевнив новий керівник республіки Леонід Пасічник. Однак в Києві
вважають, що ризиків багато. Офіційно українська влада уникає коментарів з приводу
зміни керівництва в Луганську. Але прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав
журналістам, що те, що відбувається в Луганську – „бандитські розборки, я б хотів,
щоб вони один одного просто знищили і щоб не постраждали мирні громадяни”. За
повідомленням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ ситуація в Донбасі різко
загострилася.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-27/1_7123_donbass.html

Ивженко, Татьяна Киев опасается повторения в Донецке луганских событий :
Украина настаивает на введении миротворцев ООН в Донбасс = [Київ побоюється
повторення в Донецьку луганських подій. Україна наполягає на введенні миротворців
ООН в Донбас] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 27.11.

***
Президент Росії Володимир Путін заявив про швидке закінчення операції в
Сирії, вперше вирішив зателефонувати лідерам самопроголошених ДНР і ЛНР,
відкрив пам’ятник Олександру III. Імідж миротворця може стати однією з тем
6
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передвиборної кампанії Путіна, вважають експерти. Путін провів і інші несподівані
переговори: поспілкувався по телефону з лідерами самопроголошених Луганській і
Донецькій народних республік (ДНР і ЛНР) Ігорем Плотницьким і Олександром
Захарченко. Головною темою переговорів став обмін полоненими між республіками і
Києвом.
https://rus.postimees.ee/4319137/putin-mirotvorec-prezident-rossii-pered-vyborami-menyaet-imidzh

Путин-миротворец: президент России перед выборами меняет имидж = [Путінмиротворець: президент Росії перед виборами змінює імідж] // День за днем. – Таллинн,
2017. – 22.11.

***
Якщо обмін утримуваними особами між Україною і ДНР відбудеться, він може
стати точкою відліку в українській передвиборній кампанії. Союзники і супротивники
Петра Порошенка стежать за роллю, яку в цьому відіграє лідер громадського руху
„Український вибір – Право народу” Віктор Медведчук. Політологи переконані: він
не братиме участі у виборах, але його погляди можуть вплинути на вибір українців.
Верховна рада збиралася розглянути законопроект „Про особливості державної
політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово
окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях”. Однак розгляд справи
було відкладено, що пов’язують з проривом в переговорах про обмін утримуваними
особами.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-16/1_7117_ukraina.html

Ивженко, Татьяна В Киеве отложили законопроект, признающий Россию
„агрессором” : США и РФ пытаются найти компромиссный вариант решения
проблемы Донбасса = [У Києві відклали законопроект, який визнає Росію
„агресором”. США і РФ намагаються знайти компромісний варіант вирішення
проблеми Донбасу] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 16.11.

***
Президент Росії Володимир Путін, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв і
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило відвідали Воскресенський НовоЄрусалимський монастир під Істрою. Під час візиту до президента звернувся
український політик Віктор Медведчук. Лідер громадського руху „Український вибір
– право народу” закликав президента Росії впливанути на владу самопроголошених
ДНР і ЛНР в питанні обміну військовополоненими.
http://www.ng.ru/faith/2017-11-15/2_7116_putin.html

Скрыльников, Павел Путин принял ветвь мира в Новом Иерусалиме : Президент
пообещал сделать всѐ от него зависящее для освобождения военнопленных в Донбассе =
[Путін прийняв гілку миру в Новому Єрусалимі. Президент пообіцяв зробити все від
нього залежне для звільнення військовополонених в Донбасі] / П. Скрыльников //
Независимая газета. – М., 2017. – 15.11.

***

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Підсумки саміту „Східне партнерство”, небажання українських олігархів
проводити реформи в країні, відсутність зацікавленості політиків в застосуванні
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Мінських угод – все це призводить до висновку, що ситуація в Донбасі
перетворюється в ще один заморожений конфлікт на пострадянському просторі, пише
Le Figaro. Тупик, в який зайшли Мінські угоди, призводить до „порочного кола”, в
якому НАТО і Росія зміцнюються один проти одного. Глава МВС України Аваков
розглядає кілька різних сценаріїв, пише Le Figaro.
http://www.telegraf.lv/news/minskie-soglasheniya-vedut-k-voine

Тарасов, Анатолий Минские соглашения ведут к войне = [Мінські угоди ведуть до
війни] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 29.11.

***
У вівторок в Києві перестали вдавати, що все ще збираються виконувати
Мінські угоди. Відразу після того, як спецпосланець держдепу США по Україні Курт
Волкер заявив, що сторони здатні домовитися по Донбасу, глава МВС України Арсен
Аваков оголосив, що українська влада вважає раніше досягнуті домовленості
„мертвими”. Але ж навіть у Вашингтоні визнають, що Мінські угоди є фундаментом,
відправною точкою для подальших переговорів.
https://rg.ru/2017/11/28/v-kieve-nazvali-mertvymi-minskie-soglasheniia.html

Воробьев, Владислав В Киеве назвали „мертвыми” Минские соглашения = [У Києві
назвали „мертвими” Мінські угоди] / В. Воробьев // Российская газета. – М., 2017. – 28.11.

***
Для практичної реалізації Мінських угод на Україні сторонам конфлікту
необхідно проявити політичну волю. Таку думку висловив генеральний секретар
ОБСЄ Томас Гремінгер, засудивши будь-які порушення перемир’я.
https://rg.ru/2017/11/20/gensek-obse-vypolnenie-minskih-soglashenij-zashlo-v-tupik.html

Дунаевский, Игорь Генсек ОБСЕ: Выполнение Минских соглашений зашло в тупик
= [Генсек ОБСЄ: Виконання Мінських угод зайшло в глухий кут] / И. Дунаевский //
Российская газета. – М., 2017. – 20.11.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
У лютому виповниться чотири роки з тих пір, як російський президент
Володимир Путін анексував Крим і допоміг розпалити полум’я повстання на
індустріальному сході України. З тих пір загинуло близько 10 тисяч чоловік,
включаючи три тисячі мирних жителів. А понад 1 мільйон 700 тисяч опинилися в
числі переміщених осіб. Організації допомоги повідомляють, що від триваючих
бойових дій безпосередньо постраждали 4,4 мільйона чоловік, а 3,8 мільйона
терміново потребують допомоги. Однак світ відвернувся від сходу України.
Посилення „Ісламської держави” і супутні цьому терористичні акти в європейських
містах поглинули всю увагу Заходу. Москва зосередилася на зміцненні свого впливу в
Сирії, беручи участь у кровопролитній і нескінченної громадянської війни. В
результаті хвилі міграції захлиснули Південну Європу, викликавши невдоволення у
населення. Ця тема посіла чільне місце на порядку європейської політики.
https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/ukraine-on-the-front-line-of-europes-forgotten-war
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Coman, Jualian On the frontline of Europe’s forgotten war in Ukraine = [На лінії
фронту забутої європейської війни в Україні.] / J. Coman // The Guardian. – London, 2017. –
12.11.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
„35 тис. бойовиків налічує армія противників української влади під контролем

проросійських сепаратистів Донбасу на сході країни”, – заявив міністр внутрішніх
справ України Арсен Аваков. Серед них – місцеві бойовики, найманці з інших держав
та регулярні військові РФ”, – сказав він під час форуму в українській столиці
„Україна: в пошуках рівноваги”. За словами міністра України розвідувальні дані
свідчить про те, що проросійські сили мають в своєму розпорядженні 478 танків, 848
БМП, 750 мінометів, 208 гранатометів і 363 протитанкових комплексів. „Це більше,
ніж озброєння британської армії”, – зазначив він.
http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/171128931-Ukraina-35-tys-separatystow-w-Donbasie.html

Michalak, Ada Ukraina: 35 tys. separatystów w Donbasie = [Україна:
тис. сепаратистів у Донбасі] / A. Michalak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 28.11.

35

***
Центр Луганська захоплений групою людей у військовій формі без відзнак і
приналежності до тих чи інших організацій. Захоплення було здійснене за наказом
звільненого голови МВС самопроголошеної Луганській народної республіки (ЛНР)
Ігоря Корнета співробітниками МВС, незадоволеними його відставкою. В
„республіці” заговорили про військовий переворот.
https://rus.postimees.ee/4317939/vooruzhennye-lyudi-zahvatili-centr-luganska

Вооруженные люди захватили центр Луганска = [Озброєні люди захопили центр
Луганська] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 21.11.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
До четвертої річниці державного перевороту на Україні створений місцевими
пропагандистами міф про „небесну сотню” отримав серйозний удар. Італійські
журналісти встановили особи людей, які стріляли по натовпу, з метою спровокувати
гарячу фазу конфлікту і підштовхнути чинного президента до втечі. Присвячений
цьому документальний фільм „Україна. Приховані істини” був показаний в ефірі
італійського телеканалу „Медіасет” в рамках публіцистичної програми „Матрикс”.
Зокрема, автор фільму – військовий кореспондент газети „Il Giornale” Джан
Мікалессін – озвучив імена провокаторів, які стріляли по натовпу. Цими снайперами,
як випливає з фільму, виявилися вихідці з Грузії, які одержували накази від
американських інструкторів. Це колишні штатні співробітники служби безпеки Грузії
часів президентства Михайла Саакашвілі. Італійський журналіст після дворічного
розслідування знайшов двох з них в столиці Македонії. Ще одного в якійсь
неназваній країні Східної Європи.
https://rg.ru/2017/11/21/italianskie-zhurnalisty-nashli-ubijc-nebesnoj-sotni.html

Лихоманов, Петр Итальянские журналисты нашли убийц „небесной сотни” =
[Італійські журналісти знайшли вбивць „небесної сотні”] / П. Лихоманов // Российская
газета. – М., 2017. – 21.11.
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***
Тристороння контактна група по Україні в черговий раз підтвердила свою
прихильність повному і безстроковому режиму припинення вогню. Про це
журналістам заявив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін
Сайдік. Політична робоча група обговорила питання, пов’язані з модальностями
імплементації так званої формули Штайнмайера в контексті продовження дії закону
про особливий статус ОРДО і ОРЛО і переговорів в „нормандському форматі”.
Учасники економічної робочої групи обговорили питання водопостачання, а саме
поточні розрахунки і погашення заборгованості за поставлену воду. Гуманітарна
робоча група продовжила дискусію щодо можливого обміну утримуваних в зв’язку з
конфліктом осіб. М. Сайдік переконливо закликав сторони продемонструвати
гуманність і зробити все можливе для звільнення утримуваних до новорічних та
різдвяних свят.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1116/c31519-9293686.html

Трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила приверженность
полному и бессрочному режиму прекращения огня = [Тристороння контактна група по
Україні підтвердила прихильність повному і безстроковому режиму припинення вогню]
// Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 16.11.

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Служба безпеки України звинуватила російського виробника одягу і рітейлера
Gloria Jeans в тому, що той, продаючи на території країни вироблений в Луганській
області товар, є „пособниками тероризму”. Зараз товар компанії заарештований, але
магазини продовжують працювати. Частка України в обороті Gloria Jeans в останні
роки скорочувалася, зараз на неї припадає менше 7%. Із заяви СБУ слід, що обшуки
були проведені в офісах і на складах Gloria Jeans в Київській, Харківській, Одеській,
Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Повідомляється,
що аналіз вилучених матеріалів підтверджує факт виробництва продукції на
виробничих потужностях, розташованих в Луганській області. За версією слідства,
товар відправлявся з Луганська в Росію, де підробляли документи про його
походження, після чого повертався на Україну через митний кордон з метою
реалізації.
https://www.kommersant.ru/doc/3479799?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Дубравицкая, Ольга К Gloria Jeans пришили терроризм : Украинские силовики
арестовали товар компании = [До Gloria Jeans пришили тероризм. Українські силовики
заарештували товар компанії] / О. Дубравицкая // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 27.11.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
У вівторок Служба безпеки України фактично визнала, що у офіційного Києва
змінився головний ворог. При цьому не тільки президента країни Петра Порошенка,
але і всіх українців попередили про можливість зміни влади. За словами заступника
глави Служби безпеки України Віктора Кононенко, основною загрозою для України
тепер є не Москва, а підрив ситуації в самій країні. На національному експертному
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форумі „Україна: у прагненні до рівноваги” Кононенко оголосив: „На сьогоднішній
день основна загроза – це підрив ситуації зсередини”.
https://rg.ru/2017/11/28/sbu-pripugnula-poroshenko-smenoj-vlasti-v-strane.html

Воробьев, Владислав СБУ припугнула Порошенко сменой власти в стране = [СБУ
налякала Порошенко зміною влади в країні] / В. Воробьев // Российская газета. – М.,
2017. – 28.11.

***
Комітет порятунку України” має намір сформувати в країні „опозиційний
центр управління”, який повинен буде замінити чинний український уряд. Управління
центром буде здійснюватися урядом у вигнанні, яке буде спиратися на регіональні
влади, які незадоволені діями київської влади, розповів один з лідерів КСУ, кандидат
в президенти країни Володимир Олійник. Олійник зазначив, що народ України вже
готовий до реального опору влади. Незадоволених чиновників багато, проте вони
розрізнені і не можуть спертися на широку народну силу. Також планується залучити
до процесу і депутатів Партії регіонів.
https://iz.ru/673897/2017-11-22/komitet-spaseniia-ukrainy-sformiruet-v-strane-narodnuiu-oppozitciiu
„Комитет спасения Украины” сформирует в стране народную оппозицию =

[„Комітет порятунку України” сформує в країні народну опозицію] // Известия. – М.,
2017. – 22.11.

***
У новому виклику українському керівництву лідер опозиції Михайло
Саакашвілі, колишній президент Грузії, заявив, що Україні потрібен новий Кабмін, і
він готовий очолити його. Заява із боку Саакашвілі, колишнього союзника
Президента України Петра Порошенка, який здійснив серію протестів проти нього,
прозвучала тоді, коли націю спіткали величезні проблеми. Зокрема, політичні сили
об’єдналися проти Порошенка. До них належать колишній прем’єр-міністр Юлія
Тимошенко, Партія Самопоміч та кілька правих націоналістичних груп. Вони
закликають до негайного створення антикорупційного суду та змін до виборчого
законодавства.
https://www.washingtonpost.com/national/ex-georgian-leader-saakashvili-challenges-ukrainegovernment/2017/11/20/c0c44b7c-ce14-11e7-a87b-47f14b73162a_story.html?utm_term=.3540b8e415a8

Karmanau, Уuras Ex-Georgian leader Saakashvili challenges Ukraine government =
[Екс-грузинський лідер Саакашвілі кидає виклик уряду України] / У. Karmanau // The
Washington Post. – Washington, 2017. – 21.11.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Угорсько-українська криза стрімко набирає обертів. Напередодні віце-прем’єр
Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що етнічні угорці за кордоном мають право на
автономію та угорське громадянство. За день до цього угорський прем’єр-міністр
Віктор Орбан пообіцяв і далі блокувати зближення України з Європейським Союзом і
НАТО. Причина – розбіжності з українською стороною з приводу насильницької
асиміляції угорців, які живуть на Україні. Прем’єр-міністр України Гройсман
змушений був звернутися до президента Порошенко з проханням відреагувати на
ситуацію в Закарпатській області щодо сепаратизму. На думку кандидата історичних
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наук, фахівця з історії Григорія Миронова, останні події свідчать про те, що
Угорщина всерйоз розраховує повернути контроль над своїми землями в Закарпатті.
http://www.telegraf.lv/news/vengriya-vseryez-nacelilasy-na-zakarpatye

Пушкарев, Тимур Венгрия всерьез нацелилась на Закарпатье = [Угорщина всерйоз
націлилася на Закарпаття] / Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 20.11.

***
„В останні півроку проблеми прав нацменшин, які плавно переростають в
територіальні, виникають у Києва і з Румунією, і з Польщею. Але жорсткіше,
послідовніше і прозоріше всіх інших західних сусідів України діє Угорщина”, пише
оглядач МІА. „Росія сьогодні” Ростислав Іщенко на порталі РІА Новини. „Будапешт
фактично оголосив про те, що бере Закарпатті під свою протекцію. При цьому він
спирається як на фактичний стан справ, так і на норми угорської Конституції. Україна
десятиліттями спокійно спостерігала, як Угорщина роздає в Закарпатті свої паспорти
(на даний момент видано близько двохсот тисяч). У Києві тільки раділи, що Будапешт
бере на себе забезпечення угорських шкіл Закарпаття підручниками, підготовку
викладацьких кадрів, доплати вчителям. А коли Угорщина взяла під опіку практично
всю соціалку в регіоні, на Україні готові були танцювати від щастя. Поспіх, з яким
ведуть боротьбу за автономію угорці, свідчить про те, що в Будапешті не вірять в
довге існування української держави і поспішають застовпити національні (в тому
числі територіальні) інтереси”.
http://www.telegraf.lv/news/ukrainu-zadushat-v-druzheskih-obuyatyyah-i-razderut-na-chasti

Левин, Виктор Украину задушат в дружеских объятьях и раздерут на части =
[Україна задушать в дружніх обіймах і роздеруть на частини] / В. Левин // Вести. – Рига,
2017. – 19.11.

***
Українські націоналісти вимагають силової заміни керівництва Закарпатської
області, поліції і СБУ. На їхню думку, ситуація в області загострилася до такої межі,
що це може відбитися на цілісності країни, повідомляє ФАН. Один з керівників
націоналістичної партії „Свобода” Юрій Сиротюк і лідер націоналістичного
об’єднання „Легіон свободи” Олег Куцин на прес-конференції в Києві, заявили, що
Україна втратить цей регіон, якщо терміново не почне переслідування так званих
сепаратистів – жителів Закарпаття з угорським, румунським та русинським корінням,
пише Рідус.
http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-poyavitsya-novyi-donbass

Левин, Виктор На Украине появится новый Донбасс? = [В Україні з’явиться
новий Донбас?] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 18.11.

***
Члени націоналістичної партії „Свобода” * зняли і спробували прилюдно
спалити (їм завадила поліція) угорський прапор, вивішений на будівлі міської ради
Берегова. Аналогічна акція під гаслом „Ні угорському шовінізму” пройшла під
стінами консульства Угорщини в Ужгороді, центрі Закарпатської області. Дії
націоналістів отримують потужну інформаційну підтримку з боку офіціозних масмедіа України, які почали організовану істерику з приводу загрози сепаратизму з боку
польської та угорської нацменшин.
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https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1060147/ukrainskiie_n
atsionalisty_nachali_kriestovyi_pokhod_protiv_vienghrov

Мальцев, Владислав Украинские националисты начали „крестовый поход”
против венгров = [Українські націоналісти почали „хрестовий похід” проти угорців] /
В. Мальцев // LifeNews. – М., 2017. – 14.11.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо Україна змириться з втратою Донбасу, то Росія може зазіхнути на
Херсонську, Одеську, Миколаївську, Харківську та Закарпатську області. З таким
попередженням виступив заступник міністра з питань біженців українського уряду
Георгій Тука.
http://www.telegraf.lv/news/v-kieve-perechislili-regiony-kotorye-mogut-voiti-v-sostav-rossii

Пушкарев, Тимур В Киеве перечислили регионы, которые могут войти в состав
России = [У Києві перерахували регіони, які можуть увійти до складу Росії] / Т. Пушкарев
// Вести. – Рига, 2017. – 28.11.

***
Нові заклики озброїти України „ніяк не пов’язані з Росією”, швидше це спроба
американського істеблішменту схилити Трампа до дій, пише оглядач The Washington
Times Тодд Вуд. Але на його думку, Київ може захистити себе і сам, а Вашингтону
зовсім не обов’язково втручатися в далекий конфлікт в країні, яка не входить в
НАТО. У всякому разі, не варто цього робити відкрито, упевнений журналіст.
Тимчасові рамки і узгодженість дій кампанії з надання Україні оборонної зброї для
захисту від можливого втручання Росії в східну частину України „проливає світло на
очевидний, скоординований план” республіканського істеблішменту і „лівих
лібералів” американської преси, і це „ніяк не пов’язане з Росією”, вважає оглядач The
Washington Times Тодд Вуд.
http://www.telegraf.lv/news/washington-times-ukrainu-vooruzhim-ispodtishka-tihoi-sapoi

Бергер, Герман Washington Times: Украину вооружим исподтишка, тихой сапой =
[Washington Times: Україну озброїмо нишком, тихою сапою] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2017. – 26.11.

***
У Луганську офіційно закінчився „державний” переворот. Влада перейшла від
Ігоря Плотницького до Леоніда Пасічника – керівника „міністерства держбезпеки
ЛНР”. „Країна” розбиралася, як це сталося.
http://www.telegraf.lv/news/chem-zakonchilsya-perevorot-v-lnr-i-chto-eto-znachit

Левин, Виктор Чем закончился переворот в „ЛНР” и что это значит = [Чим
закінчився переворот в „ЛНР” і що це означає] / В. Левин // Вести. – Рига, 2017. – 25.11.

***
Російські ЗМІ змінили точку зору по каталонському питання і тепер відкрито
критикують лідерів індепендентистів, яких спочатку вихваляли. „Замість того, щоб
проводити паралелі між сепаратистсько налаштованими регіонами України і
Каталонії – з глобальною метою виправдати приєднання Криму, – вони почали
вказувати на різницю між ними, коли криза в Іспанії загострилася”, – пояснюють
експерти Євросоюзу. Російські ЗМІ, які порівнювали Карлеса Пучдемона з лідерами
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Донбасу, тепер порівнюють його з українським президентом, Петром Порошенко,
„маленьким Пучдемоном”, який „можливо, теж втече”.
http://www.publico.es/politica/teoria-conspiracion-hackers-rusos-venezolanos-enemigo-formasimulacion.html

Castillo, Carlos La teoría de la conspiración de los hackers rusos y venezolanos: un
enemigo en forma de simulación = [Теорія змови російсько-венесуельських хакерів: ворогсимулякр ] / С. Castillo // POLITICO Magazine. – Arlington, 2017. – 22.11.

***
Потік мігрантів в РФ зменшується. До такого висновку прийшли експерти
Російської академії народного господарства і державної служби Юлія Флоринская і
Микита Мкртчан, проаналізувавши дані Росстату. За перші 8 місяців цього року
міграційний приріст скоротився на 37 тисяч осіб, а зростання населення Росії склав
лише 32,9 тисячі осіб проти 182,7 тисячі роком раніше, констатують експерти в
листопадовому випуску „Моніторингу економічної ситуації в Росії”. Зниження числа
мігрантів відбувається в основному через те, що слабшає хвиля міграції з України.
Зараз людей звідти приїжджає приблизно стільки ж, скільки в докризові роки.
http://www.telegraf.lv/news/ukrainskie-migranty-razocharovalisy-v-rossii

Антонов, Григорий Украинские мигранты разочаровались в России = [Українські
мігранти розчарувалися в Росії] / Г. Антонов // Вести. – Рига, 2017. – 22.11.

***
Нідерланди не мають наміру розсекречувати документи з розслідування
катастрофи Boeing 777 рейсу MH17 в Україні. Політолог, старший науковий
співробітник Центру європейських досліджень ІСЕМВ РАН Володимир Оленченко
висловив думку, що є дві основні причини, які могли спонукати голландську владу
встановити режим секретності на матеріали, пов’язані з розслідуванням. „По-перше,
відсутність однозначних висновків. Голландія взяла на себе зобов’язання бути
„господарем” розслідування, але пройшло вже достатньо часу, і можна було б
очікувати якісь результати. Але, судячи з усього, однозначних висновків немає. І
напрошується думка, що ті висновки або констатації, які містяться в розслідуванні
голландської сторони, дуже вразливі, вони піддаються критиці. Друга причина, на
його думку, може бути пов’язана з інтересами української сторони. „Може бути і
друга причина: що висновки або матеріали, які є, однозначно свідчать, що вина
лежить на українській стороні. Оскільки українська сторона також залучена до цього
процесу, брала участь в розслідуванні разом з голландською стороною, то не можна
виключати, що вона попросила Голландію утриматися від публічного
оприлюднення”, – зазначив політолог.
http://www.telegraf.lv/news/katastrofa-mh17-evropeicy-ubirayut-teh-kto-za-rossiyu

Тарасов, Анатолий Катастрофа MH17: европейцы убирают тех, кто за Россию =
[Катастрофа MH17: європейці прибирають тих, хто за Росію] / А. Тарасов // Вести. –
Рига, 2017. – 22.11.

***
Переважна більшість українців (68,2%) вважають, що ситуація в країні є
напруженою. Як свідчать дані соціологічного опитування, 21,9% респондентів
14
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оцінили ситуацію на Україні як вибухонебезпечну, 6,2% опитаних вважають, що
обстановка в країні стабільна.
https://iz.ru/674163/2017-11-22/ukraintcy-otcenili-uroven-napriazhennosti-v-strane

Украинцы оценили уровень напряженности в стране = [Українці оцінили рівень
напруженості в країні] // Известия. – М., 2017. – 22.11.

***
Чи пам’ятаєте ви чітко розмежований світ? Він був чи капіталістичним, або
комуністичним. У воєн були чіткі початок і кінець. Новини були новинами, факти –
фактами, віддається спогади аналітик Едвард Лукас на сайті BNS. Сучасний світ в
порівнянні з тими часами повністю розмився. Майже всі війни починаються без
оголошення війни – Росія і Україна, не дивлячись на війну на сході, як і раніше
зберігають дипломатичні відносини.
https://rus.postimees.ee/4316867/kak-spravitsya-s-razmytym-mirom

Лукас, Эдвард Как справиться с размытым миром? = [Як впоратися з розмитим
світом?] / Э. Лукас // День за днем. – Таллинн, 2017. – 20.11.

***
В талліннському Музеї окупації естонські експерти з’ясовували, коли
почнеться війна з Росією. Ініціатором дискусії стали НКО „Академія лібералізму” і
Партія реформ. В якості експертів були залучені підполковник запасу, письменник
Лео Куннас і генерал у відставці, депутат Рійгікогу від Партії реформ Антс Лаанеотс.
В інтерв’ю Rus.Postimees Куннас припустив, що війна з Росією може початися в 2023
році: „Одного разу навчання „Захід” (можливо, в 2023 році) переростуть в реальну
війну. Цього не можна виключати. На жаль”.
https://rus.postimees.ee/4307039/byvshie-voennye-estonii-sleduet-prodolzhat-vooruzhatsya

Поверина, Елена Бывшие военные: Эстонии следует продолжать вооружаться! :
Войны с Россией до 2023 года не будет = [Колишні військові: Естонії слід продовжувати
озброюватися! Війни з Росією до 2023 року не буде] / Е. Поверина // День за днем. –
Таллинн, 2017. – 10.11.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
У жовтні польський ЗУС виплатив громадянам України майже 112 тисяч.
злотих так званих доплат на мінімальну пенсію чи пенсію – довідались
„Rzeczpospolita”. Дані ZUS показують, що їх отримали 263 людини, бідкається
авторка. У жовтні поточного року вже 850 громадян України (з 270 тисяч легально
працюючих мешканців цієї країни) отримали пенсійні права на пенсію в Польщі. А ні
ZUS, а ні Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики не можуть оцінити, скільки
українців у майбутньому буде мати право на отримання польських пенсій. Пенсії
гарантує їм договір про соціальне забезпечення між країнами, який був підписаний
попереднім урядом для повернення до репатріантів Польщі. Щоб отримати їх, вони
повинні жити тільки в Польщі. Це привабливо для багатьох українців, оскільки вже за
кілька місяців страхування в Польщі українець може отримати пенсію в 1000 злотих.
Як визнає ZUS, це стає можливим у випадку з особою, яка підпадає під дію положень
так званої „Нової пенсійної системи”, коли страхові внески накопичуються на
індивідуальному пенсійному рахунку.
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http://www.rp.pl/Spoleczenstwo/311279908-Polskie-swiadczenia-dla-Ukraincow.html

Kacprzak, Izabela Polskie świadczenia dla Ukraińców : Nikt nie potrafi oszacować, ile
będzie kosztować wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy. = [Польські пільги для
українців. Ніхто не може оцінити, скільки будуть коштувати виплата допомоги
громадянам України.] / I. Kacprzak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 28.11.

***
Україні потрібен „канал комунікації” з Польщею для обговорення важких
історичних питань, – заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час виступу на
форумі „Україна: у пошуках рівноваги”. „Створімо дуже простий канал спілкування.
Ми завжди готові до цього. Ми хочемо, щоб це було так, перш ніж ми зробимо щось,
обговорімо це разом ”, – сказав він. На думку Клімкіна, така дискусія потрібна. У разі
знищеного пам’ятника УПА у м. Хрушовіце на Підкарпатті. „Хтось бачить його як
пам’ятник УПА, а ми бачимо цей пам’ятник як честь українцям, які боролися за
Україну, вмирали за Україну”. Це наше розуміння примирення є більш правильним,
без цього ми не прийдемо нікуди ”, – сказав міністр, цитує інформаційне агентство
„УНІАН”.
http://www.rp.pl/Polityka/171128893-Szef-MSZ-Ukrainy-potrzebujemy-kanalu-komunikacji-z-Polska.html

Malinowski, Przemysław Szef MSZ Ukrainy: potrzebujemy kanału komunikacji z Polską
= [Глава МЗС України: нам потрібен канал зв’язку з Польщею] / P. Malinowski //
Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 28.11.

***
ПМР – невизнана республіка – виявилася в найбільш важкому
зовнішньополітичному становищі починаючи з 1990-1992 років. Проблеми існують, і
найголовніша з них – це нав’язування Заходом України курсу, спрямованого на
ізоляцію ПМР. Офіційний Тирасполь поєднує стратегічну послідовність і тактичну
гнучкість у зовнішній політиці. Стратегія полягає в максимальному зміцнення
фактично існуючого військово-політичного та економічного союзу з Росією. Тактика
полягає в нормалізації відносин з Україною і Молдовою, що виключило б будь-який
військовий конфлікт на берегах Дністра і забезпечило б нормальний рух пасажирів і
товарів в ПМР, з ПМР і через ПМР.
http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-27/11_7123_tiraspol.html

Сафонов, Андрей,политолог, депутат Верховного совета Приднестровья
Многовекторность поможет Приднестровью выжить : Тирасполь совместил курс на
союз с Россией и нормальные отношения с другими странами = [Багатовекторність
допоможе Придністров’ю вижити. Тирасполь поєднав курс на союз з Росією і нормальні
відносини з іншими країнами] / А. Сафонов // Независимая газета. – М., 2017. – 27.11.

***
Рада Європи розглядає можливість зняти санкції з Росії, прийняті через її
„агресію в Україні”. Організація побоюється, що в іншому випадку країна може вийти
з її складу, що „стане ударом” по захисту прав людини в регіоні, пише Financial
Times. Однак Київ і його прихильники вважають, що якщо Рада Європи поверне Росії
голос в ПАРЄ без поступок по Криму або конфлікту в Донбасі, то „піддасться
шантажу Москви”. В результаті, за їхніми словами, скасування санкцій в РЄ викличе
„ланцюгову реакцію” і призведе до скасування обмежень в інших європейських
організаціях. „Це стане першою дірою в стіні”, – прокоментував виданню ситуацію
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український чиновник. Критики Москви також побоюються, що відновлення її прав в
ПАРЄ перед президентськими виборами стане „подарунком для Путіна”. На думку
представників України, „порожні погрози” Росії вийти з правозахисної організації
ніколи не втіляться в життя.
http://www.telegraf.lv/news/rossiya-ugrozhaet-evrope-putinu-gotovyat-podarok

Тарасов, Анатолий Россия угрожает Европе. Путину готовят „подарок” = [Росія
погрожує Європі. Путіну готують „подарунок”] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. –
27.11.

***
Зігравши на руку Путіну в Сирії, адміністрація Трампа сьогодні ризикує
повторити ту же саму помилку в Україні, де набирає оборотів дипломатична дискусія
про російську ініціативу. План Москви полягає в тому, щоб узаконити своє
вторгнення і зберегти контроль над двома провінціями країни, переконавши
президента Трампа укласти ще одну погану угоду. Образ дій Путина добре знайомий.
За допомогою військових він починає бойові дії на місцях, а потім виступає з
пропозицією до Заходу про деексалацію. Апелюючи на мирні устремління Європи і
США, російський президент пропонує уявний компроміс. Але якщо розглянути його
пропозицію в деталях, то стає ясно, що в дійсності вона має метою внести розбіжності
в ряди ворогів і закріпити свої власні досягнення.
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/putins-proposal-for-ukraine-is-another-trap-fortrump/2017/11/26/2b238622-cfc3-11e7-9d3a-bcbe2af58c3a_story.html?utm_term=.60170f88c7c7

Rogin, Josh Putin’s proposal for Ukraine is another trap for Trump = [Пропозиція
Путіна по Україні – це чергова пастка для Трампа.] / Rogin J. // The Washington Post. –
Washington, 2017. – 26.11.

***
Європейський Союз обвинувачує Росію в загибелі п’яти військовослужбовців у
східній Україні. Організація з питань співробітництва та безпеки в Європі, яка
спостерігає за нестабільним перемир’ям на сході України, заявила, що
спостерігається сплеск насильства на сході України.
https://www.washingtonpost.com/world/europe/5-killed-in-eastern-ukraine-in-latest-flare-up-ofviolence/2017/11/24/bd36266c-d10f-11e7-a87b-47f14b73162a_story.html?utm_term=.14d94690994d

Casert, Raf EU blames Russia for death of 5 in eastern Ukraine = [ЄС засуджує Росію
за смерть 5 бійців на сході України] / R. Casert // The Washington Post. – Washington,
2017. – 24.11.

***
Через чотири роки після того, як рішення України зблизитися з Євросоюзом
спровокувало Росію і послужило приводом для початку революції, ця країна
опинилася спустошеною війною і майже повністю розореною. Тому тепер, коли
лідери ЄС збираються на саміт Східного партнерства, ключовим питанням
залишається питання про те, чи може Брюссель допомогти Україні відновитися.
https://www.politico.eu/article/the-eu-broke-ukraine-with-help-from-russia/

Herszenhorn, David M. How the EU broke Ukraine (with help from Russia) = [Як
Євросоюз розколов Україну – за допомогою Росії.] / D. Herszenhorn // POLITICO
Magazine. – Arlington, 2017. – 24.11.
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***
На Східному саміті Східного партнерства ЄС обговорювалися питання про те,
що Брюссель хоче розширити співпрацю з країнами-партнерами такими як Україна,
але зараз не пропонують конкретні перспективи для приєднання. У заключній
декларації саміту „європейські прагнення” партнерів знову були визнані, де вказано,
що обсяг і глибина співробітництва буде залежати від прогресу реформ.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-ostgipfel-petro-poroschenko-muss-sich- Порошенко повинен бути
терплячимgedulden-a-1180212.html

Poroschenko muss sich gedulden = [Порошенко повинен бути терплячим] //
Spiegel. – Hamburg, 2017. – 24.11.

***
Згідно з офіційними заявами Агентства Міноборони США щодо співпраці в
сфері безпеки, Держдеп схвалив продаж Грузії переносних протитанкових ракетних
комплексів Javelin на $ 75 мільйонів, – пише автор, та відштовхуючись від цієї новини
аналізує шанси України отримати протитанкові ракети Javelin та інше озброєння від
США. Сподівання Порошенко отримали вагому підтримку від Стратегічного
дослідного інституту Heritage Foundation, який називають „мозковим центром”
команди Трампа, який оприлюднив своєї доповідь із закликом надати Україні зброю,
– вважає автор. Про це повідомив „Інтерфакс” з посиланням на „Голос Америки”.
„Наступного тижня президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж
американської зброї, включаючи просунуте протитанкову озброєння, Україна. Росія
вторглася в Україну. Росія нелегально окупує Крим. Росія спровокувала, а зараз
підтримує сепаратистський рух в східній Україні. Росія – це агресор, а Україна –
жертва. Будь-яка країна має право на самозахист ”, – так” ідеологічно
„обґрунтовується в доповіді ініціатива прихильників „продавати”.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/24/1663385.html

Корж, Валентин „Джавелины” – для Грузии и Украины : В Конгрессе США уже
одобрили военную помощь Киеву на $350 млн. Дональду Трампу также советуют
начать продажу ВСУ „серьезного” оружия. = [„Джавелін” – для Грузії і України. У
Конгресі США вже схвалили військову допомогу Києву на $ 350 млн. Дональду Трампу
також радять почати продаж ВСУ „серйозного” зброї.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб.,
2017. – 24.11.

***
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що якщо Німеччина не
візьме на себе провідну роль у вирішенні українського конфлікту, то в наступні
десятиліття Європа виявиться на пороховій бочці. Треба впливати на Росію, і кращий
засіб для цього – санкції, які не завадило б підсилити. Тим часом очевидно, що
Україна належить до Європейського союзу.
http://www.mittelbayerische.de/politik-nachrichten/die-ukraine-liegt-vor-deutschlands-tuer-21771art1586674.html

Von Heinrich, Sebastian „Die Ukraine liegt vor Deutschlands Tür” = [„Україна
знаходиться у дверей Німеччині”.] / S. Von Heinrich // Mittelbayerische Zeitung. – Bern,
2017. – 23.11.

***
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Молдавський патріотичний рух „Voievod” закликав владу відреагувати на
уніоністські заяви екс-президента Румунії Траяна Бесєску. Голова руху Микола
Паскару на прес-конференції обурився: „Траян Дмитрович їздить по Молдові в
оточенні десятка охоронців і сіє насіння уніонізму, закликаючи до об’єднання двох
країн в проекті” Велика Румунія ”. Паскару незрозуміло, „чому Бесеску і його
клеврети з Молдови не поїдуть на Україну і не запропонують там проект відтворення
„Великої Румунії”: „Наш же екс-президент Володимир Воронін не їздить за Прут і не
закликає втілити проект „Велика Молдова”. А сунься Бесєску на Україну, його за такі
заклики виставлять, і колишній статус правителя і охорона не допоможуть”. Паскару
порівняв Бесєску з ще одним екс-президентом, Грузії – Михайлом Саакашвілі, який,
за його висловом, „кидається по Україні”.
http://www.vedomosti.md/news/voronin-zhe-ne-ezdit-za-prut-s-proektom-velikaya-moldova-sun
„Воронин же не ездит за Прут с проектом „Великая Молдова”. А сунься Бэсеску

на Украину – его выставят” = [„Воронін же не їздить за Прут з проектом” Велика
Молдова „. А сунься Бесєску в Україну – його виставлять”] // Молдавские ведомости. –
Кишинев, 2017. – 23.11.

***
20 листопада офіційний представник КДБ Білорусі Дмитро Побяржін заявив,
що Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусії, „які за
грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального
характеру у військово-політичній сфері”. Українця звинуватили в шпигунстві.
Головне управління розвідки Міноборони України заперечує зв’язок з Шаройко. А
спікер українського парламенту Андрій Парубій вважає, що в „недружніх діях”
Мінська по відношенню до Києва слід звинувачувати Росію. На його думку, це
Москва свідомо заважає двом країнам налагодити відносини. „Вплив політики
Кремля і Путіна на Білорусію збільшується. Очевидно, з цим і пов’язані недружні дії
білоруської влади щодо України”, – заявив Парубій. Автор намагається
проаналізувати характер двосторонніх відносин України та Білорусі в світлі
шпигунських скандалів останніх років.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/23/1662855.html

Лавникевич, Денис,Минск Белорусский „Смерш” против Украины : В Минске КГБ
арестовал „целого полковника разведки ВСУ”, который под журналистским
прикрытием якобы создавал в „братской республике” разведывательную сеть. =
[Білоруський „Смерш” проти України. У Мінську КДБ заарештував „цілого полковника
розвідки ЗСУ”, який під журналістським прикриттям нібито створював в „братській
республіці” розвідувальну мережу.] / Д. Лавникевич // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 23.11.

***
Угорщина залишається єдиною країною, з якою в України не виходить вести
діалог про закон „Про освіту”. Як пише „Обозреватель”, український віце-прем’єр з
питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Будапешт
використовує методи Кремля в риториці проти України. „Ми бачимо ці дії: коли саме
Угорщиною було заблоковано рішення про проведення Комісії Україна – НАТО на
рівні міністрів закордонних справ. А також спроби Угорщини на кожну зустріч,
кожен захід, який відбувається між Україною і ЄС або навіть в більш широкому
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контексті, обов’язково внести додатково до порядку денного питання закону „Про
освіту”, – зазначила Климпуш-Цинцадзе.
http://www.telegraf.lv/news/vengriya-po-kremlevski-podryvaet-demokratiyu-ukrainy

Тарасов, Анатолий Венгрия по-кремлевски подрывает демократию Украины =
[Угорщина по-кремлівськи підриває демократію України] / А. Тарасов // Вести. – Рига,
2017. – 23.11.

***
В ході української кризи Франція, Німеччина і Польща втратили історичну
можливість, коли не наполягли на реалізації внутрішньоукраїнської угоди від 21
лютого 2014 року, між прихильниками Росії і Заходу. При цьому вони самі блискуче
провели переговори про її підписання і виступили гарантами. Результатом цієї
незрозумілої недбалості Європи стали анексія Криму, відділення Донбасу, санкції
проти Росії і відповідні заходи Москви.
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/11/20/31002-20171120ARTFIG00296-renaud-girard-l-absurdite-dudivorce-europe-russie.php

Girard, Renaud Renaud Girard : „L’absurdité du divorce Europe-Russie” = [Безглуздий
конфлікт Європи і Росії] / R. Girard // Le Figaro. – Paris, 2017. – 22.11.

***
На думку автора, радники Трампа вважають, що президент погодиться
постачати зброю Україні, якщо вони переконають його в тому, що це призведе до
миру, а український уряд заплатить за поставлену зброю. Не виключено, що вони
введуть Трампа в оману і змусять його повірити в це. Але прислухатися до них було б
великою дурістю з боку президента. Поставки зброї на Україну роблять набагато
більш імовірним різке посилення бойових дій. Це напевно призведе до ескалації
напруженості, а шансів на мирне врегулювання в таких умовах залишиться ще менше.
В даний час немає ніякої військової необхідності постачати таку зброю на Україну –
якщо мета таких поставок не в тому, щоб спровокувати український уряд на новий
наступ. До миру це абсолютно очевидно не приведе, а призведе лише до нового витка
конфлікту, в якому Україна не може перемогти.
http://www.theamericanconservative.com/larison/trump-would-be-a-fool-to-arm-ukraine/

Larison, Daniel Trump Would Be a Fool to Arm Ukraine = [Постачати зброю на
Україну – велика дурість з боку Трампа.] / Larison D. // The American Conservative. –
Washington, 2017. – 22.11.

***
Раптовий вихід зі строю системи, відомої як Інтегрована мережа Warfighter –
Tactical (WIN-T), що до недавнього часу була пріоритетом модернізації і розвитку
армії США, підкреслює більші інституційні проблеми, що свідчать про те, як армія
купує обладнання. І це відбувається на тлі зростаючого занепокоєння Пентагону про
те, що сили США втрачають традиційну технологічну перевагу над такими
стратегічними суперниками, як Китай і особливо Росія, яка довела своє електронну
бойову перевагу під час бойових дій в Україні. На думку фахівців, в Україні
відбулося багато попереджувальних сигналів, щодо того, щоб США були завжди
готові дати достойну відсіч намірам будь-якого агресора.
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http://www.chicagotribune.com/news/sns-wp-army-fp-analysis-b2d3566a-cf96-11e7-a1a3-0d1e45a6de3d20171122-story.html

McLeary, Paul Army looks to replace $6 billion battlefield network after finding it
vulnerable = [Армія розраховує замінити поле битви на 6 мільярдів доларів після
виявлення вразливих місць] / Р. McLeary // Chicago Tribune. – Chicago, 2017. – 22.11.

***
Через чотири роки після закриття станції прослуховування на маяку Дуодде
розвідувальна служба збройних сил Данії будує 80-метрову щоглу на Борнхольмі.
Данія знову почне прослуховувати російські радіосигнали на наддовгих частотах в
прибалтійському регіоні. Керівник військової розвідки Данії Ларс Фіндсен згоден з
тим, що закривати Дуодде було помилкою. „Я не вважаю, що цього не треба було
робити. Це сталося в 2012 році, а нова думка щодо Росії склалося лише в 2014 після
анексії Криму та війни на сході України. Роль Росії не була такою певною, як зараз”,
– каже військовий аналітик.
http://inosmi.ru/politic/20171121/240806669.html

Svendsen, Jacob Bornholm skal igen aflytte russernes radioer = [Російська загроза
зросла] / J. Svendsen // Politiken. – Copenhagen, 2017. – 22.11.

***
У Відні відбудуться переговори у форматі „5+2” (Молдова, Придністров’я –
сторони, Росія, Україна, ОБСЄ – посередники, ЄС і США – спостерігачі) з
врегулювання придністровського конфлікту. Ініціатива виходила від Придністров’я.
Як аргумент на користь зустрічі сторін були названі питання, які необхідно вирішити,
„щоб прості люди на обох берегах Дністра не зазнавали труднощів у житті і
спілкуванні один з одним”.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-22/1_7120_eurosouz.html

Гамова, Светлана,заведующая отделом политики стран ближнего зарубежья
„НГ” Евросоюз берет Приднестровье под крыло : Непризнанной республике
заблокировали выход в РФ, чтобы открыть – в ЕС = [Невизнаній республіці заблокували
вихід в РФ, щоб відкрити – в ЄСЄвросоюз бере Придністров’я під крило. ] / С. Гамова //
Независимая газета. – М., 2017. – 22.11.

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін поділився думкою про
затримання в Білорусі українського журналіста Павла Шаройко, який звинувачується
в шпигунстві. Глава МЗС додав, що ситуацію із затриманням Шаройко необхідно
розглядати в контексті спільних білорусько-російських навчань „Захід-2017”. Метою
військових маневрів, за словами Клімкіна, було відпрацювання наступальних
операцій.
https://www.sb.by/articles/glava-mid-ukrainy-obvinil-belarus-v-shpionskoy-isterii.html

Глава МИД Украины обвинил Беларусь в „шпионской истерии” : Белорусские
коллеги не стали вовлекаться в спираль противостояния = [Глава МЗС України
звинуватив Білорусь у „шпигунській істерії”. Білоруські колеги не стали залучатися до
спіралі протистояння] // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 22.11.

***
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Нідерланди хотіли встановити заходи зміцнення довіри з нижчим рівнем
референдумів і, таким чином, зазнали серйозної поразки. З 32 %, які взяли участь у
необов’язковому голосуванні щодо приблизно 2000-сторінкової Угоди про асоціацію
з Україною, 61 % голосував проти. Державна стриманість в надії на те, що 30 %
перешкода не дозволить Україні до Асоціації, не здійснилася. Головним мотивом
відмови був ніби-то слабкий вплив на ЄС.
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/930389_Das-Spiel-mit-der-direkten-Demokratieoder-Wer-wagt-verliert.html

Das Spiel mit der direkten Demokratie oder: Wer wagt, verlier = [Гра з прямою
демократією або: Хто насмілюється програти] // Wiener Zeitung. – Vienna, 2017. – 21.11.

***
Рада національної безпеки вирішила провести презентацію пакету грантів в
розмірі 47 млн дол. українському уряду для закупівлі американських військових
озброєнь, включаючи потужні протитанкові ракети Javelin. Президент і Конгрес
повинні схвалити продаж протитанкових ракет. Якщо Трамп схвалить угоду зі
зброєю, це буде серйозний перехід від партійної платформи до відправки
смертоносної зброї в Україні, до якої було внесено поправки, коли Трамп був
кандидатом від партії на пост президента, щодо утримання від відправки повітряного
оборонного озброєння до України.
https://www.politico.com/newsletters/morning-defense/2017/11/20/trump-to-get-ukraine-arms-dealproposal-028750

Hellman, Gregory Trump to get Ukraine arms deal proposal = [Трамп отримав
пропозицію про продаж зброї Україні] / G. Hellman // POLITICO Magazine. – Arlington,
2017. – 21.11.

***
Посадові особи відомства Національної безпеки США закликають президента
Трампа схвалити продаж Україні озброєнь США на суму близько 50 млн дол. США,
яка потерпає від військової агресії Росії та проросійських сепаратистів. Невідомо, чи
схвалить цей план Трамп, який не хоче кидати виклик президенту Росії Володимиру
Путіну.
http://www.latimes.com/nation/la-na-pol-ukraine-weapons-20171120-story.html

Wilkinson, Tracy Trump urged to sell $50 million in lethal weapons to Ukraine =
[Трампу запропонували продати 50 мільйонів доларів смертоносної зброї Україні] /
Т. Wilkinson // Los Angeles Times. – Los Angeles, 2017. – 21.11.

***
Україна оголосила персоною нон грата першого секретаря посольства Білорусії
в країні. Про це заявила речник українського МЗС Мар’яна Беца. За її словами,
рішення про висилку дипломата пов’язано зі справою Павла Шаройко,
обвинуваченого Мінськом в шпигунстві на користь України. Раніше у зв’язку з цією
справою Білорусія оголосила персоною нон грата радника українського посольства
Ігоря Скворцова. „На основі принципу взаємності українська сторона також прийняла
рішення оголосити персоною нон грата білоруського посла. Це перший секретар
посольства Білорусії в Україні, і він вже покинув країну”, – заявила Беца в ефірі
телеканалу” 112 Україна ”.
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https://iz.ru/673604/2017-11-21/vlasti-ukrainy-vyslali-iz-strany-pervogo-sekretaria-posolstva-belorussii

Власти Украины выслали из страны первого секретаря посольства Белоруссии =
[Влада України вислала з країни першого секретаря посольства Білорусії] // Известия. –
М., 2017. – 21.11.

***
Голова Європейської ради Дональд Туск виступив з критикою на адресу
правлячої партії Польщі „Закон і Справедливість” (ЗІС). Дії влади у Варшаві, написав
він у Twitter, провокують її ізоляцію в Європейському союзі і нібито грають на руку
Кремлю. Стурбованість Туска зв’язали з його амбіціями повернутися в польську
політику після закінчення терміну його нинішніх повноважень в 2019 році. Закиди
Туска прозвучали на тлі загострення протиріч між ЄС і Польщею. Єврокомісія, як і
ряд країн – членів співтовариства, незадоволена реформами судової реформи, яку
зробив ЗІС. Іншим питанням, яке насторожило ЄС, став конфлікт Польщі та України.
http://www.ng.ru/world/2017-11-21/6_7119_tusk.html

Пудовкин, Евгений Дональд Туск разрывается между Брюсселем и Варшавой :
Глава Евросовета примеряет на себя роль лидера польской оппозиции = [Дональд Туск
розривається між Брюсселем та Варшавою. Глава Євроради приміряє на себе роль лідера
польської опозиції] / Е. Пудовкин // Независимая газета. – М., 2017. – 21.11.

***
КДБ Білорусії повідомив, що розкрита шпигунськаы змова української
військової розідки, в якій були задіяні і громадяни Білорусії. В результаті радник
посольства України Ігор Скворцов оголошений персоною нон грата, український
журналіст Павло Шаройко звинувачений в шпигунстві, а білорус, ім’я якого не
повідомляється, – в зраді державі. Зараз, коли Мінськ і Брюссель напередодні саміту
„Східного партнерства” обговорюють формат взаємодії на найближчі три роки, коли
діалог з Європою у президента Олександра Лукашенка як ніколи позитивний і його
наполегливо кличуть до Брюсселю, скандали подібного роду, звичайно ж, можуть
мати рукотворний характер, вважають аналітики в Мінську.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-21/5_7119_belorus.html

Ходасевич, Антон Белоруссия выслала украинского дипломата : В шпионском
скандале между Минском и Киевом опять ищут „российский след” = [Білорусія вислала
українського дипломата. У шпигунському скандалі між Мінськом і Києвом знову
шукають „російський слід”] / А. Ходасевич // Независимая газета. – М., 2017. – 21.11.

***
Офіційну білоруську делегацію на саміті „Східного партнерства” буде
очолювати міністр закордонних справ Володимир Макей. Президент Олександр
Лукашенко вважає об’єднання занадто політизованим, а відносини з ЄС –
недостатньо близькими. Імовірність візиту Олександра Лукашенка до Брюсселя була
висока, проте скандал з Україною перекреслив ці надії. Саме рішення влади Білорусі
винести на публіку „шпигунський скандал”, на думку експертів, свідчить про
небажання Мінська грати проти Росії.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-21/100_171121_minsk.html
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Ходасевич, Антон Лукашенко выбрал Россию : Белорусский президент отказался
от поездки в Брюссель = [Лукашенко вибрав Росію. Білоруський президент відмовився від
поїздки до Брюсселя] / А. Ходасевич // Независимая газета. – М., 2017. – 21.11.

***
Білоруські миротворці в Україні, „ніж в спину Києва” і диверсії в Білорусі. На
ці та інші злободенні теми говорили ведучі „Клубу редакторів” на каналі „Білорусь 1”
https://www.sb.by/articles/klub-redaktorov-nashi-voyska-v-ukraine-politicheskaya-deklaratsiya-ili-skoroebudushchee.html

Радевич, Полина „Клуб редакторов”: наши войска в Украине – политическая
декларация или скорое будущее? = [„Клуб редакторів”: наші війська в Україні –
політична декларація чи близьке майбутнє?] / П. Радевич // Советская Белоруссия. –
Минск, 2017. – 17.11.

***
У Відні відбудеться черговий раунд переговорів з придністровського
врегулювання у форматі „5+2” (Молдова, Придністров’я – сторони, Росія, Україна,
ОБСЄ – посередники, ЄС і США – спостерігачі). Які питання можуть реально
обговорювати і вирішувати конфліктуючі сторони і чи можуть вони реально
домовитися про об’єднання двох берегів Дністра, оглядачеві „НГ” Світлані Гамовій
розповів лідер Придністров’я Вадим Красносельський.
http://www.ng.ru/ideas/2017-11-16/1_7116_pridnestrivie.html

Гамова, Светлана,заведующая отделом политики стран ближнего зарубежья
„НГ” Вадим Красносельский: „Приднестровье не собирается уходить в Украину” : Глава
непризнанной республики подтверждает курс на Россию, наращивает торговый оборот
с Западом и не согласен на любой статус в составе Молдовы = [Вадим Красносельський:
„Придністров’я не збирається йти в Україну”. Глава невизнаної республіки підтверджує
курс на Росію, нарощує торговий оборот з Заходом і не згоден на будь-який статус у
складі Молдови ] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2017. – 16.11.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
У Брюсселі відбувся саміт „Східного партнерства”. ЄС, виснажений
внутрішніми труднощами, знаходиться зараз явно не в кращій формі, щоб нести тягар
геополітичного протистояння з Москвою. І судячи з результатів саміту „Східного
партнерства”, прагматики в Європі зараз явно домінують над „яструбами”.
Підсумкова декларація саміту зосередилася виключно на позитивного порядку і
постаралася обійти всі спірні і конфліктні моменти, перш за все пов’язані з подіями в
Україні.
https://www.sb.by/articles/partnery-podayut-znaki.html

Шимов, Всеволод Партнеры подают знаки : Почему в ЕС не до конца понимают
конечную цель „Восточного партнерства” = [Партнери подають знаки. Чому в ЄС не до
кінця розуміють кінцеву мету „Східного партнерства”] / В. Шимов // Советская
Белоруссия. – Минск, 2017. – 28.11.

***
Чим менш стабільною стає ситуація на Україні, тим песимістичніше звучать
заяви її еврососедей, коли мова заходить про „українське майбутнє”. Спочатку вони
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активно прорубали українцям „кватирки” в ЄС. Тепер з аналогічним ентузіазмом
обливають офіційний Київ холодним душем, пропонуючи не поспішати.
https://rg.ru/2017/11/24/prezident-litvy-predrekla-kievu-dolgij-put-v-es.html

Воробьев, Владислав Президент Литвы предрекла Киеву „долгий путь” в ЕС =
[Президент Литви напророкувала Києву „довгий шлях” в ЄС] / В. Воробьев // Российская
газета. – М., 2017. – 27.11.

***
Саміт „Східного партнерства”, що відбувся в Брюсселі, продемонстрував
принаймні два тренди. Перший стосується позиції Євросоюзу щодо паралельних
інтеграцій країн – учасниць „Східного партнерства”. Раніше ЄС був категорично
проти поєднання євроінтеграції і участі в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС)
держав, які проголосили курс на Євросоюз. Досвід України, якою свого часу був
поставлений ультиматум: „або ми, або вони”, спонукав Брюссель переглянути свої
погляди на інтеграційні процеси, що стосуються країн, які все ще залишаються в зоні
традиційного російського впливу. ЄС відмовився від жорстких вимог до тих, хто
може увійти в зону впливу Євросоюзу.
http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-27/9_7123_brussel.html

Гамова, Светлана Евразийский экономический союз плавно перетекает в
Европейский : Брюссель принял предложенную партнерами России формулу
сотрудничества „два в одном” = [Євразійський економічний союз плавно перетікає в
Європейський. Брюссель прийняв запропоновану партнерами Росії формулу співпраці
„два в одному”] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2017. – 27.11.

***
Брюссель буде розширювати співпрацю з „вкрай проєвропейськими” країнами
Східної Європи, однак не дає ніяких обіцянок про їх вступ до ЄС, зазначили учасники
саміту Євросоюзу в своїй підсумковій заяві. Хоча вони і запевнили, що зближення з
країнами Східної Європи „ні проти кого не спрямовані”, прем’єр-міністр
Великобританії Тереза Мей застерегла про „загрозу ворожої Росії”, повідомляє
видання Der Spiegel. „Як уряд Німеччини ми, звичайно, повністю виконаємо наші
європейські зобов’язання і приймемо в них активну участь”, – заявила канцлер
Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС в Брюсселі з приводу партнерства з
країнами Східної Європи. Як пише Der Spiegel, на саміті лідери ЄС змусили своїх
„східних партнерів” понервувати: хоча Брюссель хоче розширювати з ними
співпрацю, наприклад з Україною, однак не хоче пропонувати ніяких „конкретних
перспектив”.
http://www.telegraf.lv/news/spiegel-es-ne-predlozhil-ukraine-nichego-krome-obeshtanii

Владимирова, Ирина Spiegel: ЕС не предложил Украине ничего, кроме обещаний =
[Spiegel: ЄС не запропонував Україні нічого, крім обіцянок] / И. Владимирова // Вести. –
Рига, 2017. – 26.11.

***
Одним з ключових результатів – п’ятої за рахунком – зустрічі
високопоставлених представників країн-членів Євросоюзу з „східними партнерами”
стало прийняття спільної декларації. Це можна вважати досягненням, оскільки між
країнами пострадянського простору до останнього велися гострі суперечки навколо
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формулювань. Україна вимагала засудити „російську агресію в Донбасі” та „анексію
Криму”, під чим не були готові підписатися Білорусія і Вірменія. У підсумковій
декларації сторони наголосили на необхідності виконання „20 конкретних завдань на
період до 2020 року”. Вони розділені на чотири напрямки: розвиток економіки,
зміцнення інститутів влади і громадянського суспільства, підвищення транспортної
доступності, а також енергоефективності. Крім того, делегації обговорили вже
досягнутий прогрес. „Ми горді своїми досягненнями”, – заявив голова Європейської
ради Дональд Туск на прес-конференції, коментуючи підписання угод про асоціацію
ЄС з Грузією, Молдовою і Україною.
https://www.kommersant.ru/doc/3479372?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Акимова, Алена Продолжайте партнѐрить, товарищи : Украине, Молдавии и
Грузии не дали гарантий членства в ЕС = [Продовжуйте партнеріть,
товариші. Україні, Молдові та Грузії не дали гарантій членства в ЄС] / А. Акимова,
А. Халатян // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 25.11.

***
Ідея про приєднання України до Шенгенської зони виглядає нереалістично в
зв’язку з міграційною кризою і погрозами тероризму в Європі. Про це повідомив
глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в інтерв’ю виданню
„Європейська правда”. Президент України Петро Порошенко заявляв, що його мета
на посту глави держави зробити країну частиною Шенгенської зони, щоб громадяни
змогли „проїхати без зупинок на кордонах від Харкова до Лісабона”.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1063048/posol_ies_na
zval_nieriealistichnymi_idiei_o_prisoiedinienii_ukrainy_k_shienghienskoi_zonie

Землянухина, Екатерина Посол ЕС назвал нереалистичными идеи о
присоединении Украины к Шенгенской зоне = [Посол ЄС назвав нереалістичними ідеї про
приєднання України до Шенгенської зони] / Е. Землянухина // LifeNews. – М., 2017. – 22.11.

***
Відомий грузинський політик Ніно Бурджнадзе розкрила перспективи вступу
Молдови і Грузії до Євросоюзу. На її думку, обіцянки, які виходять від Європи
останні 8 років – всього лише спекуляції. Насправді прийняття нових членів, таких як
Молдова, Україна і Грузія, навіть не планується. Депутати Європарламенту дуже
акуратно, але досить чітко говорять про це з офіційних трибун. Зараз для Євросоюзу
головне завдання – збереження власної безпеки і єдності.
http://www.vedomosti.md/news/burdzhanadze-v-blizhajshie-desyat-let-chlenstvo-v-evrosoyuze

Бурджанадзе: В ближайшие десять лет членство в Евросоюзе Молдове не
светит = [Бурджанадзе: У найближчі десять років членство в Євросоюзі Молдові не
світить] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. – 21.11.

***
Європейський союз зараз незадоволений результатами зближення з Україною.
Одні вважають, що зближення занадто повільне, інші прямим текстом пишуть, що в
України не буде перспективи членства. У Нідерландах народ проголосував проти
України в асоціації з ЄС. І уряд Нідерландів зажадав, щоб це було враховано. І цей
факт був реально врахований в документах Європейського союзу. У рішеннях
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Європейського союзу по Україні однозначно записано, що країна не матиме
перспективи членства в ЄС в доступному для огляду майбутньому, поки не зробить
всі необхідні зміни.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-i-belarusy-ne-voidut-v-es

Тарасов, Анатолий Украина и Беларусь не войдут в ЕС? = [Україна і Білорусь не
увійдуть до ЄС?] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 21.11.

***
Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС, що вступило в повну силу 1
вересня, тільки на 15%. Таку заяву сьогодні в ході робочої поїздки до
Дніпропетровської області / Центральна Україна / зробив президент країни
П.Порошенко. За словами П.Порошенко, українська влада зосередить свою увагу на
подальшій імплементації угоди, оскільки цей документ є „дорожньою картою
реформ”, спрямованих на поглиблення інтеграції України з Євросоюзом.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1121/c31519-9294893.html

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС выполнено лишь на 15% – П.Порошенко
= [Угода про асоціацію України з ЄС виконано лише на 15 % – П.Порошенко] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2017. – 20.11.

НАТО
Відповідати стандартам НАТО це не стільки пристрасне бажання нинішньої
української влади бути частиною Європи чи Західного світу, скільки необхідність.
Справа в тому, що Київ має намір і далі прикриватися військовим конфліктом в
Донбасі для отримання допомоги західних країн, пояснення своїх економічних невдач
перед населенням і навіть просто для прикриття незаконного обігу зброї. Але щоб
воювати, потрібна зброя, а з нею у Києва справи йдуть все гірше і гірше.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1062776/kulibiny_poni
evolie_chto_budiet_s_armiiei_ukrainy_biez_poddierzhki_zapada

Гладких, Алексей „Кулибины” поневоле. Что будет с армией Украины без
поддержки Запада? = [„Кулібіни” мимоволі. Що буде з армією України без підтримки
Заходу?] / А. Гладких // LifeNews. – М., 2017. – 22.11.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Минулого тижня в українській столиці група правих радикалів з
„Національного корпусу” і „Національної дружини” громила точки лотерейної мережі
„М.С.Л.”, власником якої називають російського олігарха львівського походження
Михайла Фрідмана. За твердженням „нападників”, акція проходила в рамках
боротьби з російським бізнесом в Україні за складеним „чорним списком”, – пише
кореспондент „Росбалту”. Автор у статті розмірковує про доцільність легалізації
гральних закладів з видачею ліцензії у встановленому порядку. Самі ігромани,
звичайно ж, теж „за”, в тому числі і тому, що ніким неконтрольовані власники
„лотерей” встановлюють занадто малий відсоток виграшу в комп’ютерних програмах.
Поскаржитися нікому, адже азартних ігор на Україні нібито немає, а значить немає і
порушень. Більшість українців також вважають заборону грального бізнесу невдалим
рішенням, вважає автор. За результатами опитування, проведеного соціологічною
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групою „Рейтинг” у березні 2017 року, лише 17% вважають, що заборона грального
бізнесу виявився успішною. 71% вважають її „швидше або повністю неуспішним
рішенням”. 79% респондентів говорять, що заборона сприяла переходу цього виду
діяльності в тіньовий сектор економіки, а 57% вважають, що тим самим скоротилися
надходження до бюджетів.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/28/1664270.html

Корж, Валентин Украинские радикалы ударили по „руке Москвы”, протянутой к
игорному бизнесу : Националисты разгромили в Киеве несколько точек „лотерейной”
сети, якобы контролируемой россиянами. = [Українські радикали вдарили по „руці
Москви”, простягнутої до грального бізнесу. Націоналісти розгромили в Києві кілька
точок „лотерейної” мережі, яка начебто контролюється росіянами.] / В. Корж //
РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 28.11.

***
Григорій Явлінський став другим кандидатом в президенти від
непарламентської опозиції, якого покликали до федерального телеефіру. До нього в
популярних ток-шоу побувала Ксенія Собчак. У Сергія Брильова в „Вістях тижня” на
„Росії 1” з інтерв’ю Брильову, як з’ясувалося, згодом вирізали слова засновника
„Яблука” про безальтернативність Володимира Путіна (він заявив, що рейтинг під
80% – це як рейтинг кільок в томаті в радянському магазині). Явлінський також
говорив про те, що необхідно налагоджувати відносини з Україною і вирішувати
питання Криму на міжнародному рівні, що в Росії ведеться пропаганда ненависті, а в
винність Кирила Серебренникова ніхто не вірить. Що запам’яталося з виступів Ксенії
Собчак? Перш за все „кримські” тези. Собчак виступає за повторний референдум на
півострові.
http://www.ng.ru/editorial/2017-11-21/2_7119_red.html

Почему оппозицию пустили в федеральный эфир : Критические тезисы Собчак и
Явлинского непопулярны и поэтому удобны власти = [Чому опозицію пустили до
федерального ефіру. Критичні тези Собчак і Явлінського непопулярні і тому зручні для
влади] // Независимая газета. – М., 2017. – 21.11.

***
Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з чеським колегою Мілошем
Земаном розповів про російське бачення врегулювання конфлікту в Україні. Про це
глава РФ повідомив на прес-конференції за підсумками переговорів.
https://iz.ru/673713/2017-11-21/putin-rasskazal-zemanu-o-rossiiskom-videnii-resheniia-konflikta-na-ukraine

Путин рассказал Земану о российском видении решения конфликта на Украине =
[Путін розповів Земану про російське бачення вирішення конфлікту в Україні] //
Известия. – М., 2017. – 21.11.

***
Григорій Явлінський вперше за довгий час з’явився в ефірі телеканалу „Росія
1”, та ще в суботній прайм-тайм. Експерти вважають, що засновник „Яблука” грає
певну роль у передвиборній політтехнології Кремля. В інтерв’ю ведучому „Вістей в
суботу” Сергію Брильову Явлінський коротко окреслив тези своєї передвиборчої
програми. Він заявив, що „країна йде в глухий кут, а економічна політика – до краху”,
виступив за припинення війни в Сирії і Україні і відмову від пропаганди ненависті
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всередині країни. Засновник „Яблука” також вважає, що питання приєднання Криму
до Росії необхідно обговорити на міжнародній конференції.
http://www.ng.ru/politics/2017-11-20/1_7118_yavlinsky.html

Горбачев, Алексей Государственное ТВ вспомнило о Явлинском : Кремлевские
политтехнологи нашли нужное место основателю „Яблока” = [Державне ТБ згадало
про Явлінського. Кремлівські політтехнологи знайшли потрібне місце засновнику
„Яблука”] / А. Горбачев // Независимая газета. – М., 2017. – 20.11.

***
Путін, за словами польського політика А. Мачеревича, „хоче отримати
Україну” і готовий домагатися цієї мети будь-якими засобами. Він підкреслив, що
російський президент прагне відновити імперію, а Україна повинна стати її частиною.
Це довгостроковий проект.
http://www.gazetapolska.pl/15005-nato-patrioty-i-macierewicz-rozpaczliwa-szarza-moskali

Rybczyński, Antoni NATO, Patrioty i Macierewicz. Rozpaczliwa szarża Moskali = [НАТО,
міністр оборони і комплекси Patriot] / A. Rybczyński // Gazeta Polska. – Warsaw, 2017. –
01.12.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Сьогодні Держагентство автомобільних доріг України „Укравтодор” і
китайська державна компанія Sinohydro Corporation Limited уклали в Києві контракт
на реконструкцію об’їзної дороги навколо міста Житомир / Північна Україна /, яка є
важливою ділянкою траси міжнародного значення М-06, що з’єднує українську
столицю з угорським кордоном.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1129/c31519-9298157.html

Украина подписала контракт с китайской компанией на ремонт важной
автотрассы = [Україна підписала контракт з китайською компанією на ремонт
важливою автотраси] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 28.11.

***
Україна і Грузія повинні зміцнити співпрацю в рамках ініціативи „Пояс і
шлях”, використовуючи свої географічні переваги і логістичні можливості. Про це
заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який прибув сьогодні з дводенним
офіційним візитом до Грузії, під час зустрічі в Тбілісі зі своїм грузинським колегою
Георгієм Квірікашвілі.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1128/c31519-9297609.html

В. Гройсман призвал укрепить сотрудничество между Украиной и Грузией в
рамках „Пояса и пути” = [В. Гройсман закликав зміцнити співпрацю між Україною і
Грузією в рамках ініціативи „Пояси і шляхи”] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 27.11.

***
21-24 листопада в Києві проходить Китайська виставка технологій та
інновацій. Головними цілями цього заходу, приуроченого до 25-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Україною, його організатори –
Міністерство науки і техніки КНР і Міністерство освіти і науки України – назвали
поглиблення двостороннього співробітництва в галузі науки, техніки і інновацій, а
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також розширення участі України в ініціативі „Пояс і шлях”, висунутої головою КНР
Сі Цзіньпіном в 2013 році. У виставці беруть участь понад 60 провідних китайських
наукових установ і виробничих компаній. Вони представляють 150 різних проектів,
що відбивають знакові досягнення 12-й „п’ятирічки” Китаю.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1125/c31519-9296930.html

Китайские технологии дадут толчок модернизации Украины = [Китайські
технології дадуть поштовх модернізації України] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. –
24.11.

***
Сьогодні в Києві відбулася церемонія підписання Угоди про співробітництво в
галузі будівництва 4-ї гілки столичного метро між Київською міською
держадміністрацією і китайським консорціумом у складі компаній China Railway
International Group і China Pacific Construction Group. У свою чергу, заступник голови
ради директорів China Pacific Construction Group Го Цин зазначив, що виходу
консорціуму на український ринок сприяла ініціатива „Пояси і шляхи”, яка була
висунута головою КНР Сі Цзіньпіном. „Дві наші компанії спрямовують свій погляд
до Європи і починають реалізовувати тут проекти в рамках „ Пояси і шляхи „”, –
пояснив він.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1123/c31519-9296003.html

Киев подписал соглашение о строительстве 4-й ветки метро с консорциумом из
КНР = [Київ підписав угоду про будівництво 4-ї гілки метро з консорціумом з КНР] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 22.11.

***
Україна схвалена для експорту соняшникової їжі та цукрового бурякового
комбінату до Китаю, повідомила Державна служба України з питань безпеки
продуктів харчування та захисту прав споживачів у понеділок. Генеральна
адміністрація з нагляду за якістю, інспекції та карантину Китаю затвердила сім
українських підприємств по постачанням соняшникової їжі та двох українських
підприємств для постачання цукрового бурякового цеху. Цього року Китай дозволив
імпортувати ячмін з України та збільшив перелік сертифікованих українських
постачальників молока з 18 до 27 років. Україна також сподівається отримати зелене
світло від Китаю на експорт рибних продуктів до кінця поточного року.
http://africa.chinadaily.com.cn/business/2017-11/21/content_34814454.htm

Ukraine’s animal feeding stuff approved to export to China = [Корми для тварин з
України, схвалені для експорту до Китаю] // China Daily. – Beijing, 2017. – 21.11.

***
Україна і Китай посилять взаємодію в галузі поновлюваних джерел енергії.
Відповідні домовленості були досягнуті на пленарному засіданні україно-китайської
Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва, яке пройшло в Пекіні. Серед
найбільш перспективних напрямків двосторонньої взаємодії учасники заходу назвали
відкриття заводів з виробництва обладнання та витратних матеріалів для об’єктів
„чистої” енергетики, реалізацію спільних інвестиційних проектів і створення
механізмів для фінансування різних „зелених” ініціатив.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1118/c31519-9294301.html
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Украина и Китай укрепят сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики =
[Україна і Китай зміцнять співробітництво в сфері відновлюваної енергетики] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 18.11.

***
У четвер в Києві відбувся II Український форум Шовкового шляху. Його
основними цілями організатори назвали підведення підсумків українсько-китайського
співробітництва в 2017 році, а також створення платформи для поглиблення діалогу
між представниками урядових, парламентських і ділових кіл двох країн, залучення
інвестицій і реалізації конкретних проектів. В програму форуму увійшли панельні
сесії в таких областях, як інфраструктура, логістика, торгівля, IT-індустрія, інновації
та культура, зустрічі в форматі B2B і презентації інвестиційних проектів. Захід
викликав величезний інтерес як всередині України, так і за її межами: одноденний
форум відвідали понад 1000 представників 25 європейських і азіатських країн.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1117/c31519-9294188.html

Специальный репортаж: II Украинский форум Шелкового пути отметил
достижения и очертил перспективы сотрудничества с КНР = [Спеціальний репортаж:
II Український форум Шовкового шляху наголосив на досягненнях та окреслив
перспективи співробітництва з КНР] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 17.11.

***

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Будівництво загородження на кордоні Криму з Україною планується завершити
в першому півріччі 2018 року. Про це повідомляє прес-служба прикордонного
управління ФСБ РФ по регіону. У відомстві зазначили, що „роботи з інженерного
оснащення російсько-української ділянки кордону, в тому числі зі зведення 50кілометрових інженерних загороджень на півночі Криму, ведуться в плановому
порядку”.
https://iz.ru/672054/2017-11-17/zagrazhdenie-na-granitce-kryma-s-ukrainoi-dostroiat-k-iiuliu-2018-goda

Заграждение на границе Крыма с Украиной достроят к июлю 2018 года =
[Загородження на кордоні Криму з Україною добудують до липня 2018 року] //
Известия. – М., 2017. – 17.11.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Україну позбавляють третього траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу.
На кону – 600 мільйонів євро. Країна не виконала цілий ряд умов для отримання
чергового кредиту, і часу на виправлення ситуації у неї вже не залишилося.
Найбільшим кредитором Києва є МВФ. У 2017-му виплати припинені, черговий
транш в розмірі 1,8 мільярда доларів Україна недорахувалася. У Міжнародному
валютному фонді вказують, що Київ не виконує умови для отримання допомоги, а
саме – пенсійної, земельної реформ і зміни системи формування тарифів на газ для
населення республіки.
http://www.telegraf.lv/news/ukrainu-lishayut-kreditov-es

Тарасов, Анатолий Украину лишают кредитов ЕС = [Україну позбавляють
кредитів ЄС] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 28.11.
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ЕКОНОМІКА
Україна, яка є найбільшою країною в Європі, а також країною, яка надзвичайно
зручно розташована, грає важливу роль міжнародного транспортного вузла. Але
транспортна інфраструктура низької якості, а також застарілі технології та корупція
заважають розвитку українського транспортного сектора. Він поки не може зайняти
гідне місце на європейській маршрутній карті.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/will-ukraine-ever-join-europe-the-answer-doesn-t-justdepend-on-politics

Kyslytska, Anna Will Ukraine Ever Join Europe? The Answer Doesn’t Just Depend on
Politics = [Чи зможе Україна коли-небудь стати частиною Європи? Відповідь залежить
не тільки від політики.] / A. Kyslytska // Atlantic Council. – Washington, 2017. – 20.11.

***
Дослідницький центр Європейського парламенту випустив доповідь про
підсумки реалізації Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною. Примітно, що крім
чергових формулювань про покращення в країні макроекономічного клімату і
боротьбі з корупцією відзначається, що структурам Євросоюзу, відповідальним за
проведення політики „Східного партнерства”, пропонується не включати в плани
фінансового сприяння Києву на 2018 рік пункти про істотні скорочення соціальних
витрат, так як нинішнє соціально-економічне становище України вже зараз не
дозволяє населенню оплачувати всі свої потреби. Також наголошується, що Росія
залишається найбільшим зовнішньоторговельним партнером України, при цьому
прогнозується, що курс на розрив економічних зв’язків з Росією призведе до того, що
Україна фактично „повисне” тягарем на європейських фінансах.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1061931/gholodnyie_i
_bosyie_v_ies_uzhasnulis_itogham_ievroassotsiatsii_ukrainy

Емельянов, Евгений Голодные и босые: в ЕС ужаснулись итогам евроассоциации
Украины = [Голодні й босі: в ЄС жахнулися підсумками Євроасоціації України] /
Е. Емельянов // LifeNews. – М., 2017. – 20.11.

***
Західні країни зберігають підвищений інтерес до України. Крім геополітичних
завдань, які спрямовані на ослаблення міжнародних позицій РФ, протидії в реалізації
інтеграційних проектів на пострадянському просторі, ініційованих Москвою, західні
країни активно просувають в Україні свої економічні інтереси. Незважаючи на те що
країна перетворилася в одну з відстаючих держав, в Україні залишається ще один
ресурс, який цікавить Захід, – земельний фонд.
http://www.ng.ru/kartblansh/2017-11-16/3_7116_kartblansh.html

Жильцов, Сергей Сергеевич,доктор политических наук, руководитель Центра
СНГ Института актуальных международных проблем Украинские земли
заинтересовали западный капитал : Киев может потерять контроль над ключевым
ресурсом = [Українські землі зацікавили західний капітал. Київ може втратити
контроль над ключовим ресурсом] / С. С. Жильцов // Независимая газета. – М., 2017. –
16.11.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
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Виноградники французького винороба Крістофа Лакарена під Одесою
загрожують знищити бульдозерами. Підприємець Крістоф Лакарен з Франції 10 років
тому орендував 150 га землі недалеко від села Шабо в Одеській області України.
Після перевороту винороб зіткнувся з проблемами з „орендарями-партнерами”: вони
подали в суд на розірвання договорів про оренду. Через розвиток курортів під
Одесою здавати землі під виноградники за цінами 2007 року стало невигідно.
https://iz.ru/675772/2017-11-27/vinogradniki-frantcuzskogo-vinodela-na-ukraine-ugrozhaiut-unichtozhit

Виноградники французского винодела на Украине угрожают уничтожить =
[Виноградники французького винороба на Україні загрожують знищити] // Известия. –
М., 2017. – 27.11.

***
Україна вітає відкриття китайського ринку для українських виробників
соняшникового шроту і бурякового жому, які використовуються як корм для
сільськогосподарських тварин і птахів. Про це сьогодні повідомила Державна служба
з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Китай входить в число
провідних торгових партнерів України в агросекторі. За 2012-2016 роки оборот
сільгосппродукції між двома країнами зріс в п’ять разів – до 1,03 млрд доларів США.
Основними статтями українського експорту є кукурудза, пшеничне борошно,
соняшникова і соєва олії. У наприкінці 2015 року китайська влада також відкрили
ринок країни для молочної продукції з України, а в травні нинішнього року – для
замороженої яловичини.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1121/c31519-9294866.html

Украина приветствует очередное расширение агроэкспорта в Китай = [Україна
вітає чергове розширення агроекспорту в Китай] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. –
20.11.

***
Україна виділить 7,3 млрд гривень / 276 млн доларів США / для надання
підтримки аграріям у 2018 році, що на 35,2 %. більше, ніж в нинішньому році. Про це
заявив прем’єр-міністр країни Володимир Гройсман. В. Гройсман також додав, що в
2018 році ключовими сферами державного фінансування будуть фермерство,
тваринництво і сільськогосподарське машинобудування.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1118/c31519-9294296.html

Украина в 2018 г. увеличит поддержку аграриев для стимулирования
экономического роста = [Україна в 2018 р збільшить підтримку аграріїв для
стимулювання економічного зростання] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 18.11.

***
Українські політики заявили про нову страшну загрозу для країни крім
російської мови: на цей раз вони знайшли міжнародну єврейську змову. З її
„викриттям” виступив в Кременчуцькій газеті генерал-лейтенант Служби безпеки
України Григорій Омельченко, депутат Верховної ради п’яти скликань, удостоєний
звання Героя України „за видатні особисті заслуги в утвердженні незалежної
Української держави”. – На сьогоднішній день Україна – це головний приз для
міжнародного сілінізма (очевидно, Омельченко мав на увазі сіонізм. – Прим. Лайфа).
І боротьба йде за землю. Уже розроблений план „нового Єрусалиму”, який хочуть
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https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1059878/na_ukrainie_
rasskazali_o_sozdanii_k_2020_ghodu_ievrieiskoi_riespubliki

Мальцев, Владислав На Украине рассказали о создании к 2020 году еврейской
республики = [В Україні розповіли про створення до 2020 року єврейської республіки] /
В. Мальцев // LifeNews. – М., 2017. – 13.11.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
„Україна вже два роки обходиться без „Газпрому”. Газ вона купує в Європі і
все ще продовжує жити”, – пише у виданні Gazeta Wyborcza польський журналіст
Анджей Кублік. У суботу в Києві святкували другу річницю припинення імпорту газу
з Росії. З тих пір Україна поставляє газ виключно з Європейського союзу, розповідає
автор. З січня до кінця жовтня Україна імпортувала в цілому 11,8 млрд кубометрів
газу. Більшість поставок було зі Словаччини. Другим напрямком поставок стала
Угорщина, а третім – Польща. Україна також веде переговори про постачання газу з
Румунії, резюмує в виданні Gazeta Wyborcza польський журналіст Анджей Кублік.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-proshtaetsya-s-putinskoi-truboi

Тарасов, Анатолий Украина прощается с „путинской” трубой = [Україна
прощається з „путінською” трубою] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 28.11.

***
„Нафтогаз України” найняв американську юридичну компанію Yorktown
Solutions для лобіювання у Вашингтоні інтересів України на європейському
енергетичному ринку, а також для протистояння будівництву газопроводу „Північний
потік-2”, який будує Росія в обхід території України, повідомляє RusNext. Про це
йдеться в повідомленні американського видання The Hill.
http://www.telegraf.lv/news/naftogaz-nanyal-lobbistov-iz-ssha-dlya-protivostoyaniya-severnomu-potoku

Пушкарев, Тимур „Нафтогаз” нанял лоббистов из США для противостояния
„Северному потоку” = [„Нафтогаз” найняв лобістів з США для протистояння
„Північному потоку”] / Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 23.11.

***
Завдяки реформуванню свого газового ринку Україна до 2035 року зможе
збільшити річний обсяг видобутку блакитного палива з нинішніх 20 млрд куб. м до 35
млрд куб. м і перетворитися з імпортера цього енергоресурсу в експортера. Таку заяву
зробив віце-прем’єр Володимир Кістіон. За його словами, піднявши ціну на блакитне
паливо до ринкового рівня в травні 2016 року, уряд України надав найбільшому
газовидобувному підприємству країни „Укргазвидобуванню” фінансові інструменти
для ремонту вже наявних і введення в експлуатацію нових свердловин,
розвідувального буріння і модернізації інфраструктури.
http://russian.people.com.cn/n3/2017/1123/c31519-9296006.html

Реформы помогут Украине превратиться в экспортера газа – вице-премьер =
[Реформи допоможуть Україні перетворитися на експортера газу – віце-прем’єр] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 22.11.
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ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Класична версія подій пояснює перший вибух тим, що вода із системи
охолодження випарувалися і зруйнували труби, після чого потрапила на вкрай гарячу
цирконієву оболонку ТВЕЛ. В результаті утворився водень, який вибухнув при
взаємодії з киснем. Група шведських вчених засумнівалася в тому, що цей вибух –
перший – був тепловим. Вони пишуть, що насправді це був мініатюрний ядерний
вибух. Висновки вони зробили на підставі активності ізотопів, ненормальній
активності ізотопів ксенону-133 і погодних умов.
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/chernobyl-disaster-cause-scientists-wrong-nuclear-powerplant-accident-ukraine-study-a8067026.html

Embury-Dennis, Tom Scientists might be wrong about cause of Chernobyl disaster, new
study claims = [Вчені можуть помилятися про причину Чорнобильської катастрофи,
згідно з новими дослідженнями] / T. Embury-Dennis // The Independent. – London, 2017. –
21.11.

***
Деякі європейські експерти звертають увагу на недбалість українського уряду
перед лицем енергетичних проблем. В останні місяці на атомних електростанціях
країни сталася серія інцидентів. Українська влада стверджують, що немає нічого
серйозного. Цього року Україна затвердила продовження терміну служби старих
ядерних реакторів на 10 років. Однак цей проект виявився непослідовним і навіть
небезпечним для навколишнього середовища. Західні експерти засуджують ендемічну
корупцію і відсутність професіоналізму української влади і побоюються, що це
збільшує ризик ядерної аварії, аналогічної аварії на Чорнобильській АЕС.
https://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/ukraine-les-experts-du-nucleaire-198575

Miloslavskaya, Caterinа Ukraine : les experts du nucléaire sonnent l’alarme = [Україна:
експерти з ядерних питань побоюються] / С. Miloslavskaya // AgoraVox. – 17.11.2017.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Танковий батальйон морської піхоти ВМС України отримає в розпорядження
радянські танки типу Т-80 БВ. Про це з посиланням на заяву українського президента
Петра Порошенка повідомило видання „Вісник Мордовії”. За його даними, танки Т80БВ, які випускали в Ленінграді й Омську, перебували в складі Групи радянських
військ у Німеччині, а потім зберігалися на території Харківського 115-го заводу.
Видання зазначає, що українські танкісти дуже задоволені колишніми радянськими
танками.
https://rg.ru/2017/11/24/kiev-otpravit-v-donbass-stoiavshie-v-germanii-sovetskie-tanki.html

Хамдохов, Станислав Киев отправит в Донбасс стоявшие в Германии советские
танки = [Київ відправить в Донбас радянські танки, які стояли в Німеччині] /
С. Хамдохов // Российская газета. – М., 2017. – 27.11.

***
Теми про злободенне обговорювали ведучі „Клубу редакторів” на каналі
„Білорусь 1”. Одна з них – тема про арешт українського шпигуна Шаройко, який
збирав відомості різного характеру через громадян Білорусі. Після чого був
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прийнятий указ президента України про звільнення заступника голови Служби
зовнішньої розвідки Володимира Сінькевича.
https://www.sb.by/articles/klub-redaktorov-belarus-nikogda-ne-budet-platsdarmom-dlya-napadeniya-nadrugie-strany.html
„Клуб редакторов”: Беларусь не будет плацдармом для нападения на Украину =

[„Клуб редакторів”: Білорусь не буде плацдармом для нападу на Україну] // Советская
Белоруссия. – Минск, 2017. – 25.11.

***
Президент США Дональд Трамп може представити програму військової
допомоги для України на суму в 40-50 млн доларів. Причому статися це може в
найближчі тижні, але основна проблема полягає в тому, що Трамп не хоче допомагати
безкоштовно, про це повідомляє видання BuzzFeed, посилаючись на свої джерела в
уряді, передає Вigmir.net. „Трамп хоче двосторонню угоду. Україна витрачає майже 7
відсотків ВВП на оборону, тому цілком обгрунтовано очікувати, що Україна
заплатить за це”, – цитує видання слова чиновника з Державного департаменту США.
Інше джерело BuzzFeed вказав, що президент України Петро Порошенко теж винен в
такій позиції Трампа.
http://www.kazpravda.kz/news/politika/tramp-gotov-dat-ukraine-oruzhie-no-ne-besplatno--smi/

Трамп готов дать Украине оружие, но не бесплатно – СМИ = [Трамп готовий
дати Україні зброю, але не безкоштовно – ЗМІ] // Казахстанская правда. – Астана,
2017. – 22.11.

***
Послідовність подій змушує задуматися про прямий зв’язок відставки
головного розвідника України Володимира Сінькевича і провалі української
шпигунської групи в Білорусі. Затриманий українець Павло Шаройко „створив
агентурну мережу з числа громадян Республіки Білорусь, які за грошову винагороду
виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військовополітичній сфері”.
https://www.sb.by/articles/sovpadenie-poroshenko-uvolil-zamglavy-sluzhby-vneshney-razvedki-.html

Совпадение? СМИ сообщают, что Порошенко уволил замглавы Службы внешней
разведки = [Збіг? ЗМІ повідомляють, що Порошенко звільнив заступника голови Служби
зовнішньої розвідки] // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 21.11.

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ отримає від
Вашингтона зброю, а в обмін передасть американським партнерам „досвід боротьби з
росіянами”. Крім протитанкових ракетних комплексів Київ розраховує отримати від
США дрони, контрбатарейні системи і засоби для кібервійни, пояснив міністр.
http://www.telegraf.lv/news/kiev-podelitsya-s-ssha-opytom-boryby-s-rossiyanami-v-obmen-na-oruzhie

Владимирова, Ирина Киев поделится с США „опытом борьбы с россиянами” – в
обмен на оружие = [Київ поділиться з США „досвідом боротьби з росіянами” – в обмін
на зброю] / И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 20.11.

***
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США збираються виділити Україні грант на 47 млн. дол. для закупівлі
американської оборонної зброї. Рішення прийнято Радою національної безпеки і
направлено на підпис Дональду Трампу. Якщо він затвердить документ, то українська
армія отримає в числі іншого ракетні комплекси Javelin.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-20/1_7118_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Вашингтон подарит Киеву ракетные комплексы : Поставки
Украине летального оружия вряд ли остановят войну в Донбассе = [Вашингтон подарує
Києву ракетні комплекси. Поставки Україні летальної зброї навряд чи зупинять війну в
Донбасі] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2017. – 20.11.

***
Рада національної безпеки Білого дому прийняла рішення рекомендувати
президенту США Дональду Трампу санкціонувати постачання Україні озброєнь на $
47 млн, включаючи протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це повідомила
американська телекомпанія ABC з посиланням на інформацію, отриману від джерел в
Держдепартаменті, передає ТАСС.
https://www.sb.by/articles/abc-trampu-predstavyat-rekomendatsii-o-postavke-ukraine-vooruzheniy-na-47mln.html

ABC: Трампу представят рекомендации о поставке Украине вооружений на $47
млн = [ABC: Трампу представлять рекомендації про постачання Україні озброєнь на $ 47
млн] // Советская Белоруссия. – Минск, 2017. – 18.11.

***
Конгрес США схвалив оборонний бюджет на 2018 рік, який в тому числі
передбачає військову допомогу Україні в розмірі 350 млн. доларів. Законопроект
дозволяє Пентагону поставити в Україну летальне оборонне озброєння і техніку,
витратити частину коштів на навчання українських військових, їх лікування в
медичних установах США, підготовку українських медичних фахівців та „посилення
можливостей повітряних і військово-морських сил України”.
https://rus.postimees.ee/4313573/kongress-ssha-odobril-voennuyu-pomoshch-ukraine-v-razmere-350-mlndollarov

Конгресс США одобрил военную помощь Украине в размере 350 млн долларов =
[Конгрес США схвалив військову допомогу Україні в розмірі 350 млн. доларів] // День за
днем. – Таллинн, 2017. – 17.11.

***
Комітети збройних сил Сенату і Конгресу США затвердили щорічний закон
про національну оборону, який позначає пріоритети Пентагону на наступний
бюджетний рік. За цим законом в Європі на протистояння агресивним діям Росії буде
витрачено 4,6 мільярда доларів, в тому числі 375 мільйонів доларів – на військову
допомогу Україні і ще 100 мільйонів – на посилення обороноздатності Естонії, Латвії
та Литви.
https://rus.postimees.ee/4311113/peredovica-postimees-ssha-vooruzhayut-ukrainu

Передовица Postimees: США вооружают Украину = [Передовиця Postimees: США
озброюють Україну] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 15.11.

***
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Київ розраховує отримати від США сучасне летальне озброєння і розплатитися
за нього „досвідом боротьби з росіянами”. Про войовничі плани українського уряду
розповів глава МЗС цієї країни Павло Клімкін під час візиту в Канаду. Озвучений ним
перелік військової техніки, яку Україна чекає від Вашингтона, досить значний:
протитанкові ракетні комплекси Javelin, безпілотні літальні апарати, контрбатарейні
системи і засоби для кібервійни. „Нам потрібно все це обладнання, логістична
підтримка, тренування, – сказав Клімкін. – Тим більше це взаємовигідно.
https://rg.ru/2017/11/12/na-ukraine-rasskazali-o-planah-poluchit-ot-ssha-letalnoe-oruzhie.html

Дунаевский, Игорь Выбор за Трампом : Киев выпрашивает у США летальное
оружие = [Вибір за Трампом. Київ випрошує у США летальну зброю] / И. Дунаевский //
Российская газета. – М., 2017. – 12.11.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Київ займає високе місце серед країн, в яких організовані банди отримують
найбільшу данину з бізнесу. У списку з 137 країн (чим вище становище, тим гірше)
Україну (113-е місце) в Європі випереджає Італія (123 місце) і Болгарія (119). Рейтинг
підготували експерти з Швейцарського фонду Всесвітнього економічного форуму,
організатора форуму в Давосі. Керівники компаній та менеджери поставили питання
„Як організована злочинність підвищує витрати на ведення бізнесу”. Опубліковані
дані узагальнюють 2015-2016 роки. Росія, яка традиційно розглядається як центр
організованої злочинності з колишніх радянських держав, займає нині 86 місце в
поточній статистиці. Серед інших сусідів України має найгірший результат Молдова
(114), наступна Румунія (71), Словаччина (64), Угорщина (56) і Польща (54). – Тільки
в першій половині року наша поліція виявила 109 організованих злочинних груп,
чисельністю 422 людини. Кількість злочинів, скоєних ними залишається стабільною з
2015 року, вона становить близько 1300, – сказав колишній заступник міністра
внутрішніх справ України Корнієнко.
http://www.rp.pl/Przestepczosc/311279896-Ukraina-na-czele-statystyk-przestepczosci.html

Łomanowski, Andrzej Ukraina na czele statystyk przestępczości = [Україна на чолі
статистики злочинності] / A. Łomanowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2017. – 28.11.

***
Україна увійшла до тридцятки країн з найвищим рівнем організованої
злочинності. У рейтингу, складеному експертами Світового економічного форуму,
колишня республіка Радянського Союзу розташувалася на 113-му місці між Угандою
і республікою Тринідад і Тобаго.
https://iz.ru/675712/2017-11-26/ukraina-voshla-v-reiting-stran-organizovannoi-prestupnosti

В рейтинге преступности соседями Украины оказались Уганда и Тринидад = [У
рейтингу злочинності сусідами України виявилися Уганда і Тринідад] // Известия. – М.,
2017. – 27.11.

***
Дружина президента України Марина Порошенко може бути причетна до
крадіжки коштів, що виділяються США і європейськими державами в якості
гуманітарної допомоги для дітей-інвалідів. Про це з посиланням на джерело в
Мін’юсті України повідомляє Luxembourg Herald, передає Lenta.ru. За даними
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видання, в різних регіонах країни реєструвалися підставні фонди, які отримували
допомогу зарубіжних благодійних організацій. Після отримання грошей фонди
переводили кошти на рахунки фірм і після цього закривалися. Як стверджує
Luxembourg Herald, дружина Петра Порошенка особисто контролювала весь процес.
Йдеться про десятки і навіть сотні мільйонів доларів.
http://www.kazpravda.kz/news/mir/zhenu-poroshenko-zapodozrili-v-krazhe-deneg-u-detei-invalidov/

Жену Порошенко заподозрили в краже денег у детей-инвалидов = [Дружину
Порошенко запідозрили в крадіжці грошей у дітей-інвалідів] // Казахстанская правда. –
Астана, 2017. – 19.11.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В Україні зароджується новий вид туризму в Європу – щеплення. Батьки, які не
змогли знайти в країні вакцину, наприклад, від вірусного менінгіту, все частіше
вирішують везти своїх дітей робити щеплення за кордон.
http://www.telegraf.lv/news/bolynye-ukraincy-navodnyayut-evropu

Тарасов, Анатолий Больные украинцы наводняют Европу = [Хворі українці
наповнюють Європу] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 22.11.

***
Режисер Девід Лінч відкриє в Україні представництво свого благодійного
фонду, який надасть допомогу учасникам бойових дій. „Сотні тисяч українських
військових повертаються з війни і потребують психологічної реабілітації.
Кінорежисер Девід Лінч прибув на Україну для відкриття представництва свого
благодійного фонду, який цим займається”, – повідомив прес-секретар президента
України Святослав Цеголко.
http://www.telegraf.lv/news/devid-linch-ozdorovit-ukrainskih-voennyh-s-pomoshtyyu-meditacii

Владимирова, Ирина Дэвид Линч оздоровит украинских военных с помощью
медитации = [Девід Лінч оздоровить українських військових за допомогою медитації] /
И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 18.11.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Уряд України має відновити соціальні виплати жителям непідконтрольних
Києву територій Донбасу. Про це у вівторок заявила на брифінгу посол США на
Україні Марі Йованович. „Уряд повинен оптимізувати процес видачі пенсій і
відновити виплати”, – цитує посла ТАСС. Йованович зазначила, що це також повинно
стосуватися тимчасово переміщених осіб. „Це кошти, які люди заробили за десятки
років своєї роботи”, – сказала вона. Посол також попросила надати житло внутрішнім
переселенцям.
https://iz.ru/676597/2017-11-28/posol-ssha-potrebovala-ot-kieva-vozobnovit-vyplaty-zhiteliam-donbassa

Посол США потребовала от Киева возобновить выплаты жителям Донбасса =
[Посол США зажадала від Києва відновити виплати жителям Донбасу] // Известия. –
М., 2019. – 28.11.

СУСПІЛЬСТВО
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Майдану виповнилося чотири роки. 21 листопада 2013 року в Києві почалися
події, які розділили історію держави на „до” і „після”, пише автор статті та робить
спробу проаналізувати наслідки Майдану. Проросійський кореспондент „Росбалту”
вважає, що в результаті Майдану українці отримали „анексію” Криму, війну в
Донбасі, розвал економіки, відтік фінансів, гіперінфляцію, зростання тарифів та
зниження рівня зарплати тощо. Аналізуючи результати опитування, яке провів один з
„застрільників” Євромайдану Мустафа Найєм, автор дивується, що 70% учасників
Майдану готові його повторити, враховуючи минулі помилки. Занадто агресивні
настрої населення і занадто мала віра в те, що ситуація „розсмокчеться” сама собою,
або керівництво країни відразу зміниться і покається. А значить, недалекі від істини
прогнози, що українців ще чекають великі потрясіння, робить висновок автор.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/21/1662616.html

Корж, Валентин Украинские „революционеры” пока сохраняют достоинство :
Евромайдан принес его „родителям” скорее больше минусов, чем плюсов. Но бывшие
активисты вряд ли жалеют, что четыре года назад затеяли все это. = [Українські
„революціонери” поки зберігають гідність. Євромайдан приніс його „батькам” скоріше
більше мінусів, ніж плюсів. Але колишні активісти навряд чи шкодують, що чотири
роки тому затіяли все це.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 21.11.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Представники громадянського суспільства Молдови вимагають припинити
таємні переговори за договором про функціонування гідроелектричного комплексу
Дністровськ. Якщо Україна побудує на Дністрі гідроелектростанції – вона знищить
річку. Президент асоціації „Eco-Tiras” Ілля Тромбіцький вважає, що в світі є багато
прикладів стійкого і прибуткового управління річками і водоймищами. Але Кишинів,
маючи таке багатство, як Дністер, не може домовитися з Києвом на базі принципу
справедливого доступу всіх користувачів. Київ монополізував річку і хоче узаконити
цю монополізацію шляхом переговорів з Кишиневом.
http://www.vedomosti.md/news/pravitelstvo-filipa-plahotnyuka-prodalo-dnestr-poroshenko-re

Волков,
Олег
Правительство
Филипа-Плахотнюка
продало
Днестр
Порошенко. Река не выживет = [Уряд Філіпа-Плахотнюка продав Дністер
Порошенко. Річка не виживе] / О. Волков // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2017. –
22.11.

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Москва повинна визнати голодомор геноцидом українського народу або „хоча
б покаятися” за нього. З такою заявою виступив президент України Петро
Порошенко. Він також запропонував прийняти закон про відповідальність за
заперечення голодомору, передає Radio Free Europe. Київ і близько десяти урядів
інших країн визнають голодомор геноцидом українського народу. Пам’ятні заходи,
присвячені цій трагедії, проходять кожну четверту суботу листопада, відзначає
видання.
http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-sravnil-golodomor-s-holokostom-i-prizval-rossiyu-kayatysya

40

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 30 листопада 2017 р.

Бергер, Герман Порошенко сравнил голодомор с холокостом и призвал Россию
каяться = [Порошенко порівняв голодомор з Голокостом і закликав Росію каятися] /
Г. Бергер // Вести. – Рига, 2017. – 26.11.

***
Держдепартамент США висловив підтримку Україні в зв’язку з річницею
голодомору, вони також засудили спроби заперечувати відповідальність СРСР у даній
події.
https://iz.ru/672517/2017-11-18/gosdep-nazval-sssr-vinovnym-v-golodomore-na-ukraine

Госдеп назвал СССР виновным в голодоморе на Украине = [Держдеп назвав СРСР
винним в голодомор в Україні] // Известия. – М., 2017. – 18.11.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Третина молоді України продовжує використовувати російську мову щодня,
йдеться в даних українського відділення дослідницької компанії GfK. Уточнюється,
що мова йде про українців від 14 до 29 років. „В цілому по Україні половина молодих
людей говорить вдома українською мовою, третина – на російській і близько однієї
п’ятої (18%) – і на російській, і на українській”, – цитує повідомлення ТАРС.
https://iz.ru/676204/2017-11-27/tret-molodezhi-ukrainy-prodolzhaet-govorit-na-russkom

Треть молодежи Украины продолжает говорить на русском = [Третина молоді
України продовжує говорити російською] // Известия. – М., 2017. – 27.11.

***
Театр Royal Court поставить нову п’єсу української письменниці та драматургії
Наталії Ворожбит „Погані дороги”. Ця сардонічна драма про жінок під час війни
написана спеціально для театру Королівського двору. Гра української драматургії
Наталії Ворожби переключається між гіркою комедією та жахом, оскільки вона
зосереджена на досвіді жінок у період війни на Сході України.
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/reviews/bad-roads-royal-court-londonreview-a-savage-look-at-the-dehumanising-impact-of-war-a8071501.html

Taylor, Paul Bad Roads, Royal Court, London, review: a savage look at the dehumanising
impact of war = [„Погані дороги”, „Королівський двір”, Лондон, огляд: дикий погляд на
нелюдський вплив війни] / Р. Taylor // The Independent. – London, 2017. – 23.11.

***
Великий резонанс в Україні викликала новина про вчительку року – 2016, яка
виїхала до Великобританії працювати доглядальницею у старого англійця. Як
з’ясували журналісти „СТРАНИ.ua”, цей випадок не поодинокий: багато
кваліфікованих фахівців з Західної України покидають свою країну в пошуках
кращого життя.
http://www.telegraf.lv/news/ukrainu-zaselyat-samye-tupye-nishtie-i-bezdarnye

Тарасов, Анатолий Украину заселят самые тупые, нищие и бездарные = [Україну
заселять самі тупі, жебраки і бездарні] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2017. – 23.11.

***
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Казахстан обігнав Японію і зайняв 30 місце в світовому рейтингу талановитих
фахівців. „Казахстан зайняв 30 місце і набрав 61,60 бала, піднявшись на 14 пунктів”, –
йдеться в доповіді World Talent Ranking, опублікованій напередодні в швейцарській
Лозанні. Всього в рейтинг включено 63 держави, а Казахстан разом з Росією,
Україною і Монголією розташований в географічній групі „СНД і Центральна Азія”,
будучи її беззаперечним лідером за показником талантів. Так, Росія займає 43 місце,
Україна – 59, а Монголія – 62.
http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/kazahstan-obognal-yaponiu-v-mirovom-reitinge-talantlivihspetsialistov/

Казахстан обогнал Японию в мировом рейтинге талантливых специалистов =
[Казахстан обігнав Японію в світовому рейтингу талановитих фахівців] //
Казахстанская правда. – Астана, 2017. – 22.11.

***
Компанії з продажу та маркетингу на основі аутсорсингу в Еванстоні,
запросила на навчання чотирьох студентів Львівської бізнес-школи Українського
католицького університету у Львові. Компанії допомагає студентам вирішувати
проблеми з продажами і маркетингом. Студента і адміністратор Львівської бізнесшколи знаходяться в США, набуваючи досвіду, відвідуючи різні підприємства, а
також школу бізнесу Чиказького університету.
http://www.chicagotribune.com/suburbs/evanston/community/chi-ugc-article-evanston-organizations-greetbusiness-student-2017-11-21-story.html

Evanston Organizations Greet Business Students from Ukraine = [Еванстонські
організації вітають бізнес-студентів з України] // Chicago Tribune. – Chicago, 2017. –
21.11.

***
У Львові встановили пам’ятний знак командиру Української повстанської армії
(ОУН-УПА, заборонена в РФ) Роману Шухевичу. Про це повідомляє прес-служба
обласної адміністрації, глава якої Олег Синютка взяв участь в церемонії відкриття.
Він заявив, що сучасна Україна рухається до „втілення задумів” Шухевича про
незалежність країни.
https://iz.ru/673721/2017-11-21/pamiatnik-komandiru-ukrainskoi-povstancheskoi-armii-otkryli-vo-lvove

Памятник командиру Украинской повстанческой армии открыли во Львове =
[Пам’ятник командиру Української повстанської армії відкрили у Львові] // Известия. –
М., 2017. – 21.11.

***
Міністр освіти України Лілія Гриневич запевнила, що школи з навчанням на
мовах національних меншин в її країні не закриватимуть, а учням дадуть більше
можливостей для вивчення української мови. Гриневич також зазначила, що для
кращої організації освітнього процесу в школах нацменшин змінять методики
навчання, підручники та випустять дидактичний матеріал, з яким легше буде
пояснити український угорсько мовним школярам.
http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-ne-budut-zakryvaty-shkoly-s-obucheniem-na-yazykahnacmenyshinstv
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Владимирова, Ирина На Украине не будут закрывать школы с обучением на
языках нацменьшинств = [В Україні не будуть закривати школи з навчанням на мовах
нацменшин] / И. Владимирова // Вести. – Рига, 2017. – 18.11.

***
Ряд індійських студентів в Україні були врятовані від втрати навчального року
після того, як вони піддалися шахрайству, керованого декількома приватними
консультантами з питань освіти, які заманювали молодих людей в Індії в українські
університети. Агентства грабували студентів, полегшуючи прийом в підроблені
університети України. Скоординовані зусилля Міністерства закордонних справ і
Посольства Індії в Україні, допомогли зберегти навчальний рік студентів.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/mea-helps-defrauded-indian-students-inukraine/articleshow/61664053.cms

MEA helps defrauded Indian students in Ukraine = [MEA допомагає обманутим
індійським студентам в Україні] // The Times of India. – Delhi, 2017. – 15.11.

РЕЛІГІЯ
Патріарх Кирило прийняв у своїй резиденції посла США Джона Хантсмана.
Хантсман відвідав патріарха в той період, коли РПЦ активно втрутилася в процес
врегулювання конфлікту в Донбасі через гуманітарний проект з обміну
військовополоненими. Новий посол США також, безвідносно розмови з Кирилом,
заявив, що обом країнам треба починати розрядку з проблеми України. В результаті
нинішньої зустрічі з’явилося відчуття, що співрозмовники заговорили однією мовою.
http://www.ng.ru/editorial/2017-11-20/2_7118_red.html

Сердцем с Америкой : Церковная дипломатия России и США: слова одни, смыслы
разные = [Серцем з Америкою. Церковна дипломатія Росії і США: слова одні, поняття
різні] // Независимая газета. – М., 2017. – 20.11.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Українські футбольні фанати можуть залишитися без телетрансляцій матчів
чемпіонату світу 2018 року. Депутати Верховної ради підготували законопроект „Про
внесення змін до закону „Про телебачення і радіомовлення” і внесли його на розгляд
нижньої палати парламенту України. У пояснювальній записці до документа
наголошується, що законопроект пропонує внести зміни в існуючий закон „з метою
врегулювання норм чинного законодавства про протидію інформаційної агресії і
пропаганді держави-агресора шляхом надання права міністерству інформаційної
політики України укладати угоди з телерадіоорганізаціями і замовляти виробництво
передач, метою яких є розвінчання міфів держави-агресора”.
https://iz.ru/673672/2017-11-21/rada-mozhet-lishit-ukraintcev-teletransliatcii-chm-2018

Рада может лишить украинцев телетрансляций ЧМ-2018 = [Рада може
позбавити українців телетрансляцій ЧС-2018] // Известия. – М., 2017. – 21.11.

***
Українському провайдеру з Мелітополя Запорізької області винесли
попередження за ретрансляцію російських телеканалів. Про це інформує ТАСС з
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посиланням на Національну раду з питань телебачення і радіомовлення України.
Регулятор, як йдеться в його заяві, провів позапланову перевірку і виявив порушення
закону „Про телебачення і радіомовлення”. „Зокрема, зафіксована ретрансляція ПП”
Райський І.В. „двох супутникових телеканалів, які не входять до переліку іноземних
програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне
телебачення і законодавству України:” П’ятниця „і” ТВ-3 „, – цитує агентство
повідомлення Нацради.
https://rg.ru/2017/11/18/ukrainskij-provajder-popalsia-na-transliacii-rossijskih-telekanalov.html

Украинский провайдер попался на трансляции российских телеканалов =
[Український провайдер попався на трансляції російських телеканалів] // Российская
газета. – М., 2017. – 18.11.

СПОРТ
Півфінал поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у важкій вазі
між українцем Олександром Усиком і латвійцем Майріс Бріедіс, швидше за все,
пройде 27 січня наступного року в Ризі, повідомляє vRINGe.com. Олександра Усика у
важкій вазі називають головним претендентом на перемогу в суперсерії. Український
боксер ставиться до цього спокійно: „На все рейтинги букмекерів, що ставлять мене
фаворитом, не звертаю уваги і пашу так, ніби я якийсь андердог, в самому кінці десь.
І буду продовжувати так робити”.
http://www.telegraf.lv/news/usik-o-boe-s-briedisom-v-rige-mne-absolyutno-vse-ravno-gde-boksirovaty

Пушкарев, Тимур Усик о бое с Бриедисом в Риге: мне абсолютно все равно, где
боксировать = [Усик про бій з Бріедіс в Ризі: мені абсолютно все одно, де боксувати] /
Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 28.11.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
В Україні 21 листопада відзначають День гідності і свободи. Дата заснована
президентом Петром Порошенко в пам’ять про події 2013 року. Цього року
урочистості співпали з акцією протесту, лідером якої вважається Михайло
Саакашвілі. Українці мляво реагують як на святкові ініціативи влади, так і на
революційні заклики соратників колишнього грузинського президента. В першу ж
річницю початку євромайдана виявилося, що нова влада і пересічні громадяни порізному сприймають ті події. І хоча команда Петра Порошенко чітко дотримується
курсу на євроінтеграцію, якого домагалися учасники майдану, непорозуміння між
суспільством і владою наростає.
http://www.ng.ru/cis/2017-11-21/1_7119_saakashvili.html

Ивженко, Татьяна Акция Саакашвили продержалась до годовщины евромайдана :
Украинцы не доверяют ни власти, ни оппозиции = [Акція Саакашвілі протрималася до
річниці євро майдану. Українці не довіряють ні владі, ні опозиції] / Т. Ивженко //
Независимая газета. – М., 2017. – 21.11.

***
Верховна Рада України проголосувала за свято 25 грудня – Православне свято
Різдва Христового та відміну свята 2 травня – Міжнародного Дня праці. 238 депутати
проголосували за цю поправку, лише вісім – проти. Цим самим Україна підкріпила
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свій розрив з Москвою. Очільник парламенту України Андрій Парубій після
голосування написав у блозі: „Звільнимося від психічної окупації Москви і
повернемося до родини вільних народів”.
http://derstandard.at/2000067972383/Ukraine-fuehrt-westlichen-Weihnachtsfeiertag-ein

Ukraine führt westlichen Weihnachtsfeiertag ein = [Україна запроваджує західне
різдвяне свято] // Der Standard. – Wien, 2017. – 16.11.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Адміністрація Дональда Трампа не повинна погоджуватися на миротворчу
ініціативу в Донбасі на умовах Москви, вважає колумніст The Washington Post Джош
Рогін. На його погляд, Володимир Путін планує використовувати стратегію, яка
зарекомендувала себе в Сирії, щоб виграти час і „консолідувати свої бойові успіхи” в
регіоні. Не так давно Трамп і Путін провели телефонну розмову, в якому, за
інформацією Білого дому, обговорювали забезпечення миру на Україні. „Трамп
повинен прагнути до цього миру, але не на умовах Путіна”, – попереджає Джош
Рогін.
http://www.telegraf.lv/news/washington-post-putin-gotovit-na-ukraine-siriiskuyu-lovushku

Пушкарев, Тимур Washington Post: Путин готовит на Украине „сирийскую
ловушку” = [Washington Post: Путін готує в Україні „сирійську пастку”] / Т. Пушкарев //
Вести. – Рига, 2017. – 28.11.

***
Заяви Вашингтона про можливість поставок на Україну летальноі зброї
штовхають Київ до продовження військових операцій в Донбасі, вважає перший
заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.
„Цілком очевидно, до чого призведуть подібні поставки, якщо одне тільки
обговорення цього питання вже штовхає українських силовиків на провокації”, –
наголошується в заяві сенатора. „Мушу констатувати, що Київ продовжує ставити
виключно на силовий шлях вирішення проблеми”, – підкреслив Клінцевіч.
https://iz.ru/675319/2017-11-25/v-sovfede-ukazali-ssha-na-provotcirovanie-operatcii-kieva-v-donbasse

В Совфеде указали США на провоцирование операций Киева в Донбассе = [У
Совфеді вказали США на провокування операцій Києва в Донбасі] // Известия. – М.,
2017. – 25.11.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
У розладі Києва з сусідніми державами не останню роль зіграла „пропаганда”
Москви, переконаний оглядач „Главреда”, український політолог Максим Розумний.
За його словами, російські ЗМІ намагаються представити Україну як країну, де
перемогли націоналістичні сили, а це викликає „побоювання і негативні емоції”. На
цьому тлі відбувається пробудження „національного егоїзму” окремих країн. У ряді
сусідніх країн вже можна спостерігати „правий поворот”, прихід до влади
прихильників „сильної руки” і обрання націоналістичного курсу, зазначає автор
статті. При цьому, на його погляд, Київ ризикує зіпсувати відносини навіть з тими
країнами, які зараз налаштовані до нього прихильно. Привести до розладу можуть
економічні інтереси, які не співпадуть або будуть суперечити одна одній.
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http://www.telegraf.lv/news/obolgannaya-ukraina

Тарасов, Анатолий Оболганная Украина = [Оббрехали Україну] / А. Тарасов //
Вести. – Рига, 2017. – 27.11.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Кіберполіції України попередила про нову хвилю поширення вірусушифрувальника Scarab, який розсилає себе користувачам по електронній пошті,
повідомляє департамент української кіберполіції. „Електронні листи, в яких містився
Scarab, були замасковані під архіви з відсканованими зображеннями.
https://iz.ru/675252/2017-11-25/politciia-ukrainy-zaiavila-o-novoi-atake-virusa-shifrovalshchika-scarab

Полиция Украины заявила о новой атаке вируса-шифровальщика Scarab =
[Поліція України заявила про нову атаку вірусу-шифрувальника Scarab] // Известия. – М.,
2017. – 25.11.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Внутрішнє протистояння в самопроголошеній Луганській Народній Республіці
завершилося зміною „президента”, – пише місцевий кореспондент „Росбалту” з
окупованого Луганську. Ігор Плотницький в результаті „добровільно” пішов у
відставку, хоч і опирався до останнього, використовуючи при цьому всі „внутрішні”
ресурси – підконтрольних йому міністрів і глав адміністрацій міст, „кишенькові” ЗМІ,
в тому числі державну телерадіокомпанію. І все ж увечері 24 листопада з’явилася
заява про відставку Плотницького та передачу його повноважень „главі міністерства
держбезпеки ЛНР” Леоніду Пасічнику. В публікації автор намагається проаналізувати
наслідки зміни ватажка луганських сепаратистів, опитуючи місцевих бойовиків і
колоборантів.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/27/1663958.html

Степанов, Олег,Луганск – Донецк Луганск доверили „чекисту” : Слухи об
отставке главы ЛНР на сей раз оказались правдой. Из „командировки” в Москву Игорь
Плотницкий не вернулся, его заменил руководитель МГБ, которого кое-кто даже
называет „честным человеком”. = [Луганськ довірили „чекісту”. Чутки про відставку
глави ЛНР цього разу виявилися правдою. З „відрядження” до Москви Ігор Плотницький
не повернувся, його замінив керівник МГБ, якого дехто навіть називає „чесною
людиною”.] / О. Степанов // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 27.11.

***
У розпал боротьби за владу між проросійськими сепаратистами на сході
України лідер самопроголошеної „Луганської республіки” Ігор Плотніцький подав у
відставку. Посаду він залишив за станом здоров’я, заявив начальник розвідки Леонід
Паєечнік. Відповідно, Пасєчнік перебуватиме на посаді до нових виборів.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-selbsternannter-praesident-von-luhansk-tritt-zurueck-a1180252.html

Selbsternannter Präsident von Luhansk tritt zurück = [Самопроголошений президент
Луганська подав у відставку] // Spiegel. – Hamburg, 2017. – 22.11.

***
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Центр Луганська, в тому числі будівлю адміністрації самопроголошеної
Луганської народної республіки, у вівторок вранці блокували озброєні люди з білими
пов’язками на рукавах. Вони не представлялися, але заявили, що працюють „разом зі
співробітниками „Беркута” на „спільних планових навчаннях”. При цьому наказ глави
ЛНР Ігоря Плотницького покинути територію збройні люди не виконали. За однією з
версій, таким чином свою посаду намагається зберегти Ігор Корнет – міністр
внутрішніх справ ЛНР, чиї повноваження в понеділок були припинені.
https://www.kommersant.ru/doc/3474219?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Кривошеев, Кирилл Над ЛНР навис полицейский переворот : После отстранения
главы МВД центр Луганска блокирован вооруженными людьми = [Над ЛНР навис
поліцейський переворот. Після відсторонення глави МВС центр Луганська блокований
збройними людьми] / К. Кривошеев // КоммерсантЪ. – М., 2017. – 22.11.

***
Ситуація в Луганську стає все більш напруженою: вранці 22 листопада
озброєні люди захопили Генеральну прокуратуру самопроголошеної республіки,
повідомила „Нова газета”. Були затримані всі співробітники і глава відомства. Центр
міста вже два дні перекритий невідомими у формі, в Луганську знаходиться військова
техніка. Як заявив сам Ігор Плотницкий, колишній глава МВС Ігор Корнет
намагається захопити владу.
https://www.kommersant.ru/doc/3475182?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Пестерева, Анна В Луганске не прибавилось ясности : Что происходит в
самопровозглашенной ЛНР = [У Луганську не додалося ясності. Що відбувається в
самопроголошеній ЛНР] / А. Пестерева, А. Ляпин, П. Смертина // КоммерсантЪ. – М.,
2017. – 22.11.

***
Кореспондент „Росбалту” з окупованого Луганську розмістив великий
репортаж протистояння між силовими підрозділами проросійських найманців і
назначеним росіянами ватажком самопроголошеної „ЛНР” Ігорем Плотницьким, з
точки зору росіян і місцевих на окупованій території Луганської області України.
Автор спробував також проаналізувати, як може вплинути на долю окремих
окупованих районів Луганської області перемога однієї зі сторін конфлікту.
http://www.rosbalt.ru/world/2017/11/22/1662712.html

Степанов, Олег,Луганск – Донецк Корнет в Донбассе больше, чем корнет :
Конфликт в ЛНР между силовиками и главой республики может оказаться лишь
отражением противостояния между их московскими „кураторами”. = [Корнет в
Донбасі більше, ніж корнет. Конфлікт в ЛНР між силовиками і главою республіки може
виявитися лише відображенням протистояння між їх московськими „кураторами”.] /
О. Степанов // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2017. – 22.11.

***
Ватажок терористичної „ЛНР” Ігор Плотницький звільнив так званого
„міністра внутрішніх справ ЛНР” Ігора Корнета. Той, у свою чергу, вирішив „не
здаватися без бою”. Центр Луганська блокували невідомі „зелені чоловічки” без
розпізнавальних знаків. Швидше за все це люди відстороненого Плотницьким
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„міністра внутрішніх справ” Ігоря Корнета, який вирішив не здаватися без бою.
Конфлікт зайшов в термінальну фазу. Вночі на сайті „МВС ЛНР” з’явилося відкрите
звернення до Плотицького, в якому „народна міліція” заявляє, що згодна працювати
тільки під керівництвом Корнета. Результати боротьби за владу залишалися
незрозумілими.
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/21/power-struggle-shakes-breakaway-republic-eastern-ukrainearmed/

Luhn, Alec Power struggle shakes breakaway republic in eastern Ukraine as armed men
seize Luhansk = [Боротьба за владу стрясає сепаратистську республіку на сході України,
коли озброєні люди захоплюють Луганськ] / А. Luhn // The Telegraph. – London, 2017. –
21.11.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Українські політичні експерти прогнозували гарячу осінь – каталізатором
опозиційних виступів, на думку багатьох, повинен був виступити екс-президент
Грузії і екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі. Саакашвілі підтримали
незадоволені політикою президента Петра Порошенка. Акція Саакашвілі і компанії –
це ілюстрація до ленінської тези про те, наскільки вузьке може бути коло
„революціонерів” і наскільки далекі вони від народу. Для багатьох індикатором
заздалегідь провальної акції стала неучасть у ній Юлії Тимошенко. Багато хто
розуміє, що єдина реальна сила, яку боїться Порошенко, це міністр внутрішніх справ
Арсен Аваков.
http://www.ng.ru/dipkurer/2017-11-27/11_7123_ukraina.html

Бондаренко, Константин,директор Института украинской политики, Киев
Украинские политики в ожидании „зимних квартир” : В Киеве понимают: будущее
страны решается на встречах Волкера с Сурковым = [Українські політики в очікуванні
„зимових квартир”. У Києві розуміють: майбутнє країни вирішується на зустрічах
Волкера з Сурковим] / К. Бондаренко // Независимая газета. – М., 2017. – 27.11.

***
Екс-прем’єр України, голова „Комітету порятунку України” Микола Азаров
закликав гарантів Мінських угод створити в країні тимчасовий уряд. Він заявив, що
соціально-економічні умови в Україні сильно погіршилися з тих пір, як влада
змінилася в результаті державного перевороту 2014 року. Азаров розкритикував
діючих представників української політичної еліти, звинувативши їх в
непрофесіоналізмі.
https://iz.ru/674248/2017-11-22/eks-premer-ukrainy-predlozhil-sozdat-vremennoe-pravitelstvo-v-kieve

Экс-премьер Украины предложил создать временное правительство в Киеве =
[Екс-прем’єр України запропонував створити тимчасовий уряд в Києві] // Известия. –
М., 2017. – 22.11.

***
Голова виконавчого комітету Міжнародного союзу десантників Валерій Юр’єв
прокоментував порталу iz.ru перейменування повітряно-десантних військ в Україні в
десантно-штурмові війська збройних сил України. „У Києві зараз влада, якою
українці не керують, а керують американці. І те, що їм говорять, то, відповідно,
48

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 30 листопада 2017 р.

злочинна влада і робить. Ми до цього ставимося, навпаки, позитивно в тому плані, що
злочинці, які вбивають свій народ в Донеччині, чи не будуть асоціюватися з
повітряно-десантними військами, з їхніми традиціями, з їх формою і т.д.”, – сказав
Юр’єв. На думку голови Міжнародного союзу десантників, українські десантники
можуть повернутися до блакитних беретів після того, як в країні відбудеться чергова
зміна керівництва.
https://iz.ru/673626/2017-11-21/mezhdunarodnyi-soiuz-desantnikov-otcenil-reformu-vdv-na-ukraine

Юрьев, Валерий Международный союз десантников оценил реформу ВДВ на
Украине = [Міжнародний союз десантників оцінив реформу ВДВ на Україні] / В. Юрьев //
Известия. – М., 2017. – 21.11.

***
У той час як в Києві ситуація стає все більш напруженою для Порошенка і
нинішньої української влади, останній і їх американські боси, за словами Курта
Волкера, схоже, зробили передбачуваний і нерозумний вибір відновлення бойових дій
на Донбасі.
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/guerre-du-donbass-l-ukraine-et-ses-198388

Néant, Christelle Guerre du Donbass – L’Ukraine et ses patrons américains semblent
bien décidés à reprendre les hostilités bientôt = [Війна на Донбасі – Україна і її американські
боси, здається, вирішили відновити військові дії] / C. Néant // AgoraVox. – 04.11.2017.

***
Корупція в Генеральній прокуратурі України широко обговорювалася в
Вашингтоні, Брюсселі та Києві. Але тепер складається враження, що до діяльності
українських антикорупційних агентств теж варто придивитися уважніше.
Український народ заслуговує на це. Доля майбутньої фінансової допомоги від
міжнародних агентств багато в чому залежить від здатності України розірвати всі
зв’язки зі спадщиною корумпованої радянської системи.
https://www.washingtontimes.com/news/2017/nov/30/ukraines-anti-corruption-promise-fades-by-the-day/

Wood, Todd Early promise of Ukraine’s war on corruption fades by the day = [Кампанія
по боротьбі з корупцією України опинилася на межі провалу] / Т. Wood // The Washington
Times. – Washington, 2017. – 04.12.

***
Російські меншини існують в Казахстані, в Україні і в Молдавії. Їх доля турбує
родичів в Росії. Зокрема, захисту російсько-українських сімей, російськомовного
населення і російської культури відводиться чимала роль в позиції Росії по Україні. Її
військові і дипломатичні втручання пояснюються необхідністю захистити їх від
Києва.
http://www.atlantico.fr/decryptage/ces-milices-baltes-qui-se-preparent-eventuelle-invasion-russe-cyrillebret-3239649.html#dHorgqPteBJFtSGI.99

Bret, Cyrille Ces milices baltes qui se préparent à une éventuelle invasion russe =
[Прибалтійські активісти готуються до вторгнення Росії] / С. Bret // Atlantico. – Paris,
201. – 03.12.

***

49

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 30 листопада 2017 р.

ЄС слід сформулювати конкретні вимоги до реформ, краще стежити за
дотриманням умов і надавати фінансову та іншу допомогу тільки в разі прогресу
політичних і економічних змін. Але ж зараз політична підтримка, наприклад, Україні
абсолютно непорівнянна з її прогрессом. Брюссель не тільки не планує розширення
союзу, а й навіть в довгостроковій перспективі не збирається приймати до складу ЄС
ці держави, не виключаючи Україну і Грузію. Одні впевнені, що Європа морально
зобов’язана захистити Україну і покласти край проросійським і російським
військовим діям, особливо коли Київ (нібито) продемонстрував прагнення до
політичних і економічних реформ. Інші стверджують, що Захід вже і так надав багато
допомоги, пішовши на великий ризик, а корупція в Україні не знизилася, а, навпаки,
зросла.
http://www.advance.hr/vijesti/kronican-neuspjeh-istocnog-partnerstva/

Obućina, Vedran Kroničan neuspjeh Istočnog partnerstva = [Хронічні проблеми
„Східного партнерства”] / V. Obućina // Advance. – Zagreb, 2017. – 03.12.

***
Деякі українські політики, експерти, аналітики та журналісти закликали до
урізання громадянських прав мешканців Донбасу, вимагаючи відновлення контролю
над територіями, які вступили проти влади. Один з журналістів та активістів, що
захищають права українців в Донецьку, які переїхали в Україну в ході подій 2014
року, прийшов до висновку, що Україна більше не є правовою державою.
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/l-ukraine-ne-considere-pas-les-199152

Néant, Christelle L’Ukraine ne considère pas les habitants du Donbass comme ses
citoyens, et certains députés à Kiev rêvent de les humilier collectivement = [Україна не вважає
мешканців Донбасу своїми громадянами, а деякі депутати в Києві мріють їх
принижувати ] / Ch. Néant // AgoraVox. – Paris, 2017. – 01.12.

КРИМ
Сенсаційним зізнанням приголомшив українську громадськість лідер
скандально відомої екстремістської, забороненої в Росії партії „Братство” Дмитро
Корчинський. За його словами, жителі російського Криму живуть краще за українців
„на континенті”, і тому головне завдання київської влади – максимально знизити
благополуччя кримчан, не зважаючи на методи.
https://rg.ru/2017/11/28/vlasti-polshi-evropa-otdast-predpochtenie-rossii-vmesto-ukrainy.html

Лихоманов, Петр Украинские националисты готовят „зачистки” = [Українські
націоналісти готують „зачистки”] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2017. –
28.11.

***
США ніколи не визнають возз’єднання Криму з Росією і хочуть спочатку
врегулювати конфлікт на сході України. Про це заявив спецпредставник
Держдепартаменту по Україні Курт Волкер в інтерв’ю американській газеті Politico.
„Ми не визнаємо вторгнення Росії та окупацію Криму, але якщо ми зможемо досягти
якогось прогресу з іншого питання, по ситуації в Донбасі, то ми повинні це зробити”,
– зазначив він.
https://iz.ru/676192/2017-11-27/v-gosdepe-zaiavili-chto-ssha-nikogda-ne-priznaiut-krym-rossiiskim
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В Госдепе заявили, что США никогда не признают Крым российским = [У
Держдепі заявили, що США ніколи не визнають Крим російським] // Известия. – М.,
2017. – 27.11.

***
В очікуванні оголошення виборів президента опозиціонери викладають
припасені козирі. Поки Навальний подорожує регіонами, в Інтернеті нарощує
активність засновник „Яблука” Григорий Явлінський. Він уже запустив спеціальний
сайт, на якому відповів на питання про шляхи вирішення проблеми Криму і про
відносини Росії і України. Явлінський знову закликав до проведення міжнародної
конференції, яка може ініціювати новий референдум про статус Криму.
http://www.ng.ru/politics/2017-11-27/3_7123_titov.html

Гармоненко, Дарья Достижения и проблемы стимулируют кандидатов в
президенты : В ожидании объявления выборов оппозиционеры выкладывают
припасенные козыри = [Досягнення і проблеми стимулюють кандидатів в президенти. В
очікуванні оголошення виборів опозиціонери викладають припасені козирі] /
Д. Гармоненко // Независимая газета. – М., 2017. – 27.11.

***
В ході зустрічі з учасниками „Російського суспільства” при Оксфордському
університеті російська телеведуча і кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак
розповіла присутнім про своє бачення вирішення „проблеми Криму”.
https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/1064306/so
bchak_otdavat_krym_ukrainie_--_amoralno_po_otnoshieniiu_k_krymchanam

Ухов, Илья Собчак: Отдавать Крым Украине – аморально по отношению к
крымчанам = [Собчак: Віддавати Крим Україні – аморально по відношенню до кримчан] /
И. Ухов // LifeNews. – М., 2017. – 27.11.

***
Влада Криму вважає, що всі спроби українських політиків послабити Росію
зсередини для повернення півострова приречені на провал і приведуть лише до
руйнування самої України. Про це РІА Новини заявив віце-прем’єр кримського уряду
Георгій Мурадов. Як вважає кримський віце-прем’єр, сліпе використання Україною
тупого антиросійського інструменту загрожує для сусідньої держави саморуйнацією і
повним зникненням з політичної історії сучасного світу. – Спроби провокування
якихось внутрішніх послаблень Росії або зовнішніх загроз не мають ніякої
перспективи, крім однієї – доведення нашої всієї міжнародної ситуації до конфлікту,
– резюмував Мурадов.
https://rg.ru/2017/11/21/reg-ufo/v-krymu-rasskazali-komu-navrediat-popytki-oslabit-rossiiu.html

Изотов, Илья В Крыму рассказали, кому навредят попытки ослабить Россию = [У
Криму розповіли, кому нашкодять спроби послабити Росію] / И. Изотов // Российская
газета. – М., 2017. – 21.11.

***
Відомо про позбавлення російського громадянства вже декількох тисяч
мешканців Криму, які не підтвердили факту постійного проживання на півострові на
момент референдуму 2014 року. На півострові працює спеціальна комісія, яка
переглядає винесені раніше масові рішення про видачу громадянства РФ.
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http://www.ng.ru/politics/2017-11-20/1_7119_krum.html

Трифонова, Екатерина Российских паспортов лишились тысячи крымчан
Спецкомиссия из Москвы разбирается с последствиями массового принятия
гражданство = [Без російських паспортів залишили тисячі кримчан. Спецкомісія
Москви розбирається з наслідками масового прийняття до громадянства]
Е. Трифонова // Независимая газета. – М., 2017. – 20.11.

:
в
з
/

***
Фільм режисера Олексія Піманова „Крим” був удостоєний нагороди за заслуги
„в вивченні, збереженні та популяризації історії” на Санкт-Петербурзькому
міжнародному культурному форумі. Сюжет кінокартини розповідає про історію
кохання киянки і жителя Севастополя на тлі подій кримської весни 2014 року.
https://iz.ru/672873/2017-11-19/rvio-nagradilo-film-krym-za-vklad-v-sokhranenie-istorii

РВИО наградило фильм „Крым” за вклад в сохранение истории = [РВІО
нагородило фільм „Крим” за внесок в збереження історії] // Известия. – М., 2017. – 19.11.

***
13 листопада глава Федеральної розвідувальної служби ФРН Бруно Каль
виступив з промовою в Мюнхені. Говорячи про Крим, він заявив, що стосовно
півострова „більше не треба плекати надій”. Ця фраза викликала невдоволення влади,
так як Берлін називає повернення республіки до складу Росії незаконним. Зміст
промови Каля не було погоджено з Кабміном.
https://iz.ru/672402/2017-11-17/vlasti-frg-nedovolny-slovami-glavy-razvedki-strany-o-kryme

Власти ФРГ недовольны словами главы разведки страны о Крыме = [Влада ФРН
незадоволена словами глави розвідки країни про Крим] // Известия. – М., 2017. – 17.11.

***
У The New York Times дали коментарі з приводу використаної в матеріалі
газети карти, на якій Крим був відзначений як спірна територія в складі Росії.
Представник NYT Деніел Роадес повідомив РІА „Новости”, що видання дотримується
„послідовної політики” при зображенні на карті спірних територій і позначення
Криму як такої не означає прийняття позиції Росії щодо статусу півострова.
https://rus.postimees.ee/4312045/the-new-york-times-otmetil-na-karte-krym-kak-spornuyu-territoriyu

The New York Times отметил на карте Крым как спорную территорию = [The
New York Times зазначив на мапі Крим як спірну територію] // День за днем. – Таллинн,
2017. – 16.11.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Головні пропозиції щодо реформи держуправління від Центру стратегічних
розробок (ЦСР) Олексія Кудріна – скоротити кількість чиновників, а що залишилися
переорієнтувати на інші цінності. Спантеличені експерти ЦСР і демографічною
ситуацією в Росії. Її суть в тому, що поки корінне населення поступово вимирає,
„найрозумніші” виїжджають з країни. Спад пропонується зараз замінювати
мігрантами, а в перспективі – і зовсім роботами. За даними Росстату, в 2016 році
приплив мігрантів в РФ склав 262 тис. чоловік – в основному з Центральної Азії та
України.
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http://www.ng.ru/politics/2017-11-20/3_7118_kudrin.html

Трифонова, Екатерина Чиновников будут сокращать, мигрантов – зазывать :
Центр стратегических разработок Алексея Кудрина советует россиянам смириться с
гастарбайтерами = [Чиновників будуть скорочувати, мігрантів – зазивати. Центр
стратегічних розробок Олексія Кудріна радить росіянам змиритися з гастарбайтерами]
/ Е. Трифонова // Независимая газета. – М., 2017. – 20.11.

***
МЗС пожертвував 100 000 євро Управлінню Верховного комісара ООН у
справах біженців (УВКБ ООН) і 100 000 євро Дитячому фонду ООН (ЮНІСЕФ) на
врегулювання гуманітарної кризи в Україні.
https://rus.postimees.ee/4304545/estoniya-vydelila-bolee-100-000-evro-na-gumanitarnuyu-pomoshchvostochnoy-ukraine

Эстония выделила более 100 000 евро на гуманитарную помощь Восточной
Украине = [Естонія виділила понад 100 000 євро на гуманітарну допомогу Східній
Україні] // День за днем. – Таллинн, 2017. – 09.11.

***
Українські правозахисники звинуватили владу країни в провалі держпрограми
допомоги переселенцям із Криму і Донбасу і зажадали для них статусу постраждалих
від збройного конфлікту
https://rus.postimees.ee/4303785/bezhavshie-ot-voyny-v-donbasse-ukraincy-trebuyut-vosstanovleniya-svoihprav

Бежавшие от войны в Донбассе украинцы требуют восстановления своих прав =
[Втікачі від війни в Донбасі вимагають відновлення своїх прав] // День за днем. –
Таллинн, 2017. – 08.11.
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