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ДОНБАС
Глава Міненерго України Ігор Насалик попросив фіскальну службу і митницю
конфіскувати вугілля, яке незаконно завозять в країну з непідконтрольних Києву
районів Донбасу. П’ятнадцятого березня Рада нацбезпеки і оборони України ввела
повну вантажну транспортну блокаду.
Зайцев, Виестур Киев приказал конфисковать уголь из Донбасса = [Київ наказав
конфіскувати вугілля з Донбасу] / В. Зайцев // Вести (http://www.telegraf.lv/news/kievprikazal-konfiskovaty-ugoly-iz-donbassa). – Рига, 2017. – 19.05.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Президент України ввів нові санкції проти російських компаній, до яких,
зокрема, потрапили чотири популярних сайта. Загалом санкційний список було
розширено на 468 компанії та 1228 осіб.
Blake, Andrew Ukraine blocks social networking sites with new sanctions against Russia
= [України заблокувала соціальні мережі у рамках нових санкцій проти Росії] / An. Blake
// The Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2017/may/16/ukraine-blockssocial-networks-new-sanctions-russi/). – Washington, 2017. – 16.05.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Президент України Петро Порошенко у своїй статті для видання Politico
заявив, що набирає обертів „нове покоління гібридної війни”, яку Росія, на його
думку, веде проти його країни і західного світу. „Західний світ повинен взяти на себе
зобов’язання щодо спільних дій і об’єднатися для захисту своїх цінностей і
дотримання міжнародного права”, – зазначив Порошенко.
Левин, Виктор Порошенко: „щупальца Кремля тянутся к глоткам столиц
Европы” = [Порошенко: „щупальця Кремля тягнуться до глоток столиць Європи”] /
В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/poroshenko-shtupalyca-kremlya-tyanutsya-kglotkam-stolic-evropy). – Рига, 2017. – 27.05.

***
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій розкритикував Москву за дії в
Криму та Донбасі, заявивши, що РФ розмістила в Криму ядерну зброю.
Рокс, Юрий Россию в Тбилиси назвали угрозой для всего Запада : Грузия приняла
Парламентскую ассамблею Североатлантического альянса и получила заверения в
благорасположенности = [Росію в Тбілісі назвали загрозою для всього Заходу] / Ю. Рокс //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-05-30/6_6998_georgia.html). – М., 2017. –
30.05.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Кремль отримав лист дитини у справі українського журналіста Романа
Сущенко, якого звинувачують в шпигунстві. Однак це не змінює суті звинувачень на
його адресу, заявив журналістам прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков. Про
4
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лист 9-річного сина Сущенко Володимиру Путіну раніше повідомив захист українця.
Стаття, за якою він обвинувачується, передбачає до 20 років позбавлення волі. У
Центрі громадських зв’язків ФСБ РФ повідомили, що Сущенко – кадровий
співробітник управління розвідки Міноборони України і був затриманий під час
шпигунської акції, коли він збирав секретні відомості про Збройні сили РФ і
Росгвардії. Сущенко, втім, звинувачення не визнав. Формально він числиться
власкором агентства Укрінформ у Парижі, а в Росію прибув у відпустку, щоб
відвідати рідних.
Песков рассказал о письме ребенка по делу украинца Сущенко = [Пєсков розповів
про лист дитини у справі українця Сущенко] // Российская газета
(https://rg.ru/2017/05/22/peskov-rasskazal-o-pisme-rebenka-po-delu-ukraincasushchenko.html). – М., 2017. – 22.05.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Депутати Берегівської районної ради Закарпатської області ухвалили звернення
до Президента України Петра Порошенка з осудом обмеження прав національних
меншин, а також запропонували перейти на договірній формат відносин з Києвом.
Про таке рішення народних депутатів повідомляє місцеве видання „Закарпаття”. На
думку парламентаріїв, договірні відносини з Києвом дозволять захистити
конституційні права угорців, які проживають в Берегівському районі (за даними
перепису 2001 року, понад 80% населення району складають етнічні угорці). При
цьому депутати зазначають, що в Угорщині національним меншинам надано повне
самоврядування, тоді як в Україні подібна практика просто відсутня, і більш того –
державна політика нинішньої влади не враховує інтереси „неукраїнців”.
Лихоманов, Петр Венгерские районы Украины потребовали автономию от Киева
= [Угорські райони України зажадали автономію від Києва] / П. Лихоманов // Российская
газета
(https://rg.ru/2017/05/19/vengerskie-rajony-ukrainy-potrebovali-avtonomiiu-otkieva.html). – М., 2017. – 19.05.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Канцлер Німеччини сповістила про початок переговорів за участю Німеччини,
Франції, Росії та України щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Меркель
анонсувала чергові переговори за участю нового Президента Франції Макрона.
Lusa Alemanha quer novas conversações de paz na Ucrânia = [Німеччина хоче нових
мирних переговорів по Україні] / Lusa // Correio da Manhã (http://www.cmjornal.pt/cm-aominuto/detalhe/alemanha-quer-novas-conversacoes-de-paz-na-ucrania). – Lisboa, 2017. – 20.05.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Вашингтон може згорнути програми безкоштовної допомоги на оборонні
потреби десяткам країн, в тому числі й Україні, замінивши їх на кредитування, пише
видання Wall Street Journal з посиланням на чиновників і внутрішньовідомчі
документи, які опинилися в розпорядженні газети. За словами неназваних чиновників,
5
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міра передбачена проектом бюджету адміністрації Трампа і може торкнутися
програми допомоги на загальну суму приблизно в мільярд доларів.
Тарасов, Анатолий Украину задушат кредитами = [Україну задушать
кредитами] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainu-zadushat-kreditami). –
Рига, 2017. – 22.05.

ТОЧКА ЗОРУ
„Коли дерева були великими, а моя країна ні з ким не воювала, тобто років
чотири тому, я був стурбований статусом російської мови в Україні, – пише автор
публікації у власному блозі, – Я тоді знайшов дослідження, яке показувало, що
більшість українських студентів має профіль „Вконтакте”, причому до 70% з цих
профілів російською мовою. Це було наочним прикладом того, що у нас як і раніше є
загальна культура… Я подивився на це дослідження, і заспокоївся, – все з нами буде
добре. Я люблю Україну, для мене це було важливо.” Тепер все це руйнується –
безповоротно, як мінімум на десятиліття. Українці йдуть з російськомовних сайтів, їх
стало менше в російських соціальних мережах. Кожна втрачена людина з України на
якомусь історичному форумі робить нас і біднішими, і слабшими, пише автор. Це все
жахлива трагедія: як ми втратили один одного через озброєних до зубів бандитів і
мовчазної більшості, яка була не проти війни.
Мартынов, Кирилл Как мы потеряли друг друга : Развод идет всерьез: нельзя
одновременно годами лгать и воевать, и при этом ставить друг другу лайки. = [Як ми
втратили один одного. Розлучення йде всерйоз: не можна одночасно роками брехати і
воювати, і при цьому ставити один одному лайки.] / К. Мартынов // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/05/16/1615583.html). – С.Пб., 2017. – 16.05.

***
У статті автор розмірковує про особливість українців, яка полягає у постійному
пошуку як внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. І доходить висновку, що одним із
основних воргів для українців є той негатив, який обволікає сприйняття українцями
своєї країни. Більшості іноземців, які проживають в Україні, знайома картина:
нескінченні розмови з українськими друзями і колегами, що розглядають прояви
оптимізму як чарівну, але дитячу ваду. Завжди чекати гіршого, помічати лише ложку
дьогтю – це дуже виснажливе, але звичне для українця заняття.
Левин, Виктор Мнение: почему злейший враг Украины – не Владимир Путин =
[Точка зору: чому найлютіший ворог України – не Володимир Путін] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/mnenie-pochemu-zleishii-vrag-ukrainy-ne-vladimir-putin). – Рига,
2017. – 19.05.

***
Заява віце-прем’єра України Іванни Климпуш-Цинцадзе, що країна стала дефакто східним флангом НАТО частково вірна, але в альянс країні ніколи не
потрапити. Таку думку ФБА „Економіка сьогодні” озвучив експерт з геополітики,
член-кореспондент РАПН Костянтин Соколов. Частково думка Климпуш-Цинцадзе
збігається з реальністю, вважає експерт, але в реальності Україні не світить вступ до
альянсу. Північноатлантичний альянс ніколи не прийме Україну, але керувати нею
6
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для досягнення своїх інтересів по дестабілізації обстановки на кордоні з Росією він
буде всіляко.
Зайцев, Виестур Эксперт: Украину никогда не возьмут в НАТО = [Експерт:
Україну
ніколи
не
візьмуть
в
НАТО]
/
В. Зайцев
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ekspert-ukrainu-nikogda-ne-vozymut-v-nato). – Рига, 2017. – 19.05.

***
„73 роки тому понад 240 тис. етнічних татар було депортовано з Криму”, –
пише міністр закордонних справ України Павло Клімкін в статті, опублікованій The
Wall Street Journal. „Ця все ще свіжа історична рана розкрилася знову з незаконною
анексією Росією української території в 2014 році і з триваючими репресіями Москви
щодо татарської громади”, – йдеться в статті. „Намагаючись відновити залишки своєї
імперії, Росія вдалася до репресивної політики проти кримських татар, які
найголосніше виступають проти кремлівського захоплення земель на півострові.
Цього разу Росія не переселяє все кримськотатарське населення. Замість цього вона
використовує страх, залякування і примус, щоб витіснити цих людей”, – пише
Клімкін.
Klimkin, Pavlo, міністр закордонних справ України Ukraine Stands Firm With
Crimea’s Tatars : Our people share a long and painful history of oppression at the hands of
Russia. = [Україна твердо підтримує татар Криму. Наші народи об’єднує довга і болісна
історія гноблення з боку Росії] / P. Klimkin // The Wall Street Journal
(https://www.wsj.com/articles/ukraine-stands-firm-with-crimeas-tatars-1495483229). –
New
York, 2017. – 22.05.

***
Після вступу на посаду, Дональд Трамп повернувся спиною до України, в
значній мірі ігноруючи незаконну анексію Росією Криму в 2014 році і триваючу
агресію Росії в східному регіоні України, – пише автор публікації. Ціна цієї зневаги
висока. Конфлікт на сході України продовжує забирати людські життя – на сьогодні
це близько 10000. Це лякає інвесторів. В ролі кандидата на пост глави держави Трамп
був готовий ризикнути Україною, припускаючи, що він може визнати Крим у складі
Росії і може зняти економічні санкції проти Москви. На даний час на посаді
Президента і в умовах розслідування зв’язків його кампанії з Росією, Трамп прагне
відновити відносини з Кремлем з позиції сильного. Він має реальний шанс допомогти
зламати ситуацію навколо України, вважає автор. Вашингтон повинен грати більш
безпосередню роль в переговорах по реалізації Мінських домовленостей. Вашингтон
повинен бути попереду і в центрі, об’єднавшись з німцями і французами, щоб
принести колективні важелі тиску на Москву і Київ, аби змусити їх піти на
компроміс. В якості першого кроку, адміністрація Трампа повинна призначити
спеціального представника для цих переговорів, пише автор.
Kupchan, Charles Donald Trump’s EU visit offers chance to resolve Ukraine conflict :
Careful US diplomacy can repair relations with Moscow and hasten peace in the east = [Візит
Дональда Трампа до ЄС має шанс розв’язати український конфлікт. Ретельна
дипломатія США може відновити відносини з Москвою і прискорити встановлення
миру на сході] / C. Kupchan // Financial Times (https://www.ft.com/content/d88c4f4a-3ed911e7-82b6-896b95f30f58). – London, 2017. – 23.05.
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***
Парламентарій від партії Президента України Петра Порошенка Вадим
Денисенко впевнений, що якщо не підтримувати українську мову на державному
рівні, то населення країни в найближчі десятиліття відмовиться від неї на користь
російської мови. Про це депутат Верховної Ради заявив в ефірі П’ятого каналу.
«Українська мова зникне через 50 років, якщо ми не будемо нічого робити», – заявив
Денисенко, зазначивши, що такі дані у нього з проведеного ним дослідження
проблеми.
Пушкарев, Тимур Депутат Рады рассказал, когда исчезнет украинский язык =
[Депутат Ради розповів, коли зникне українська мова] / Т. Пушкарев // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/deputat-rady-rasskazal-kogda-ischeznet-ukrainskii-yazyk). – Рига,
2017. – 26.05.

***
Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов в інтерв’ю виданню
„Коментарі.ua” заявив, що нові антиросійські санкції позитивно вплинуть на
економіку України. Карасьов вважає, що введення нових санкцій дозволить Києву
виробляти більше продукції і розвивати саме внутрішнє виробництво.
Тарасов, Анатолий Украина „подрежет” российский бюджет = [Україна
„підрізає” російський бюджет] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainapodrezhet-rossiiskii-byudzhet). – Рига, 2017. – 29.05.

***
Валерій Олександрович Тишков – академік-секретар Відділення історикофілологічних наук РАН і науковий керівник Інституту етнології і антропології РАН
говорить про позитивні моменти федералізації країн з культурно-відмінним
населенням: «… федералізм міг би врятувати від внутрішніх колізій і Грузію, і
Молдову, а вже тим більше Україну. Іноді меншість, яка проживає в тому чи іншому
регіоні, може стати причиною або відправним моментом для сепаратизму або
ірредентизму (тобто возз’єднання з культурно-близьким населенням в сусідній
державі). До речі, приклад виходу зі складу України населення Криму, яке
усвідомлює не тільки відмінність російської більшості, а й має загальнокримську
ідентичність („кримчани”) як частина загальноросійської ідентичності, потрапляє
саме в цю категорію світових явищ. Важлива культурно-мовна політика, принцип
офіційної двомовності. До речі, якби Україна вибрала федералізм і офіційну
двомовність, я думаю, що вона б зберегла свою цілісність. Я вважаю, рано чи пізно їй
все одно доведеться це зробити».
Тишков, Валерий Александрович,академик-секретарь Отделения историкофилологических наук РАН и научный руководитель Института этнологии и
антропологии РАН Пора думать не только о „дружбе народов”, но и о „дружном
народе” = [Час думати не тільки про „дружбу народів”, а й про „дружній народ”] /
В. А. Тишков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/stsenarii/2017-0530/13_6998_edinstvo.html). – М., 2017. – 30.05.
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ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що позов про українські
санкції, поданий Росією у Світову організацію торгівлі показує, що ці санкції є
ефективними. «Ми маємо право накладати такі обмеження, оскільки вони стосуються
національної безпеки; якщо Росія починає істерику, що її економічні права порушені
тим, що ми ввели додаткові санкції і заблокували підконтрольні Федеральній службі
безпеки (Росія) сервіси, це, безумовно, свідчить, що санкції є ефективними», – сказав
Петренко.
Michalak, Ada Ukraina: Pozew Rosji do WTO pokazuje efektywność sankcji = [Україна:
позов Росії до СОТ показує ефективність санкцій] / A. Michalak // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Polityka/170529784-Ukraina-Pozew-Rosji-do-WTO-pokazuje-efektywnoscsankcji.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 22.05.

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна Рада України прийняла закон, що забороняє використання
георгіївської стрічки. За таке рішення проголосували 238 з 338 депутатів,
зареєстрованих на засіданні. Відповідно до закону в адміністративному кодексі
України з’явиться стаття 173, яка передбачає штрафи і адміністративний арешт за
публічну демонстрацію або носіння георгіївської стрічки або її зображення.
Забороняється використовувати стрічку під час масових заходів, в ЗМІ та в творах
мистецтва.
Бергер, Герман На Украине запретили георгиевскую ленту = [В Україні заборонили
георгіївську стрічку] / Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-zapretiligeorgievskuyu-lentu). – Рига, 2017. – 16.05.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
У Києві почнуть розробляти конституційні поправки, що стосуються статусу
Криму. Після наради в Адміністрації Президента України була сформована
спеціальна робоча група в складі конституційної комісії.
Ивженко, Татьяна Киев стремится закрепить Крым за крымскими татарами =
[Київ прагне закріпити Крим за кримськими татарами] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-05-15/1_6987_kiev.html). – М., 2017. – 15.05.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Люди, які організували несанкціоновану залізничну блокаду на Донбасі, мають
намір найближчим часом почати нову акцію. Про нову блокаду розповів в інтерв’ю
„Цензор.net” депутат Верховної Ради від фракції партії „Самопоміч”, екс-командир
добровольчого батальйону „Донбас” Семен Семенченко. Він перерахував багато
найбільш рейтингових українських телеканалів, власниками яких називають
олігархів, назвав імена найбагатших людей, згадавши Порошенко. За словами
депутата, багато ключових посад в Україні контролюються людьми, які нібито мають
ті чи інші зв’язки з російськими спецслужбами. „У нас Верховна Рада нічого не
вирішує, у нас уряд нічого не вирішує. У нас все вирішують олігархічні клани...”.
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Проти згаданих кланів збираються виступити учасники блокади. Подробиці нового
етапу, за словами Семенченко, будуть оприлюднені ініціативною групою
найближчим часом на прес-конференції.
Ивженко, Татьяна Украинские радикалы объявили войну олигархам = [Українські
радикали оголосили війну олігархам] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-05-29/1_6997_ukraina.html). – М., 2017. – 29.05.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Парламент України прийняв закон, що вимагає від власників телевізійних
каналів обов’язкове мовлення принаймні 75 відсотків програм українською мовою.
Місцевим телеканалам – в основному на сході і півдні країни – ця цифра була
знижена до 50 відсотків. Аналогічні рішення були введені восени 2016 року для радіо,
і раніше – художніх фільмів і реклами. І Росія, й опозиційні партії та українські
телеканали, що належать опозиційним олігархам, назвали новий закон „обмеженням
прав людини”.
Łomanowski, Andrzej Aksamitna ukrainizacja Ukrainy : Po rozgłośniach radiowych i
filmach kinowych język ukraiński wraca także do w telewizji. = [Оксамитова українізація
України. Після радіостанцій і художніх фільмів на українську мову також повертається
телебачення.] / A. Łomanowski // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Kraj/305249891-Aksamitnaukrainizacja-Ukrainy.html#ap-2). – Warsaw, 2017. – 24.05.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Голова представництва Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця в Росії Давроне Мухамадиев повідомив, що зону конфлікту на
південному сході України покинули понад 2,8 млн громадян. З них 1,5 млн біженців
перебралися на підконтрольні Києву території, ще 1,2 млн осіб – переїхали в Росію,
до 120 тис. людей опинилися в Білорусії. Як показують дані дослідження компанії
Research & Branding Group, 34% жителів України при нагоді готові переїхати в іншу
країну на постійне місце проживання, 55% українців сказали, що не хотіли б кудись
їхати. Опитування проводилося в грудні 2016 року. У дослідженні наголошується, що
в порівнянні з лютим 2015 року міграційні настрої українців збільшилися.
Тарасов, Анатолий Украину покидают толпами. Страну ждет раскол = [Україну
залишають
натовпами. Країну
чекає
розкол]
/
А. Тарасов
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukrainu-pokidayut-tolpami-stranu-zhdet-raskol). – Рига, 2017. –
23.05.

***
На відміну від Литви і Латвії, де міграційне сальдо залишається стабільно
негативним, Естонії вдалося зацікавити іммігрантів – тепер в країну більше
приїжджає людей, ніж залишають її. Велика частина мігрантів – з України. За
словами професора Євроакадемії в Таллінні Леоніда Карабешкіна, причина
привабливості Естонії як місця роботи для приїжджих – більш високі доходи в
порівнянні з Латвією і Литвою (середня зарплата 1 182 євро), а також поступова
лібералізація міграційного законодавства. 60 відсотків прибулих в минулому році в
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Естонію – громадяни України, на другому місці росіяни, але їх число поступово
скорочується.
Антонов, Григорий Демографию Эстонии улучшат украинцы = [Демографію
Естонії
поліпшать
українці]
/
Г. Антонов
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/demografiyu-estonii-uluchshat-ukraincy). – Рига, 2017. – 24.05.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Заступник голови Верховної Ради, Оксана Сироїд в ході свого візиту до Канади
проводила роз’яснювальну роботу серед американських і канадських парламентарів,
яких вона знайомила з заплутаними лабіринтами політики в Україні та Східній
Європі.
Brewster, Murray Ukraine seeks to avoid being a bargaining chip between Washington
and Moscow = [Україна не хоче бути розмінною монетою.] / M. Brewster // CBC News
(http://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-canada-us-relations-1.4124747). – Ottawa, 2017. –
22.05.

***
Проект бюджету Пентагону на 2018 рік не передбачає раніше обіцяних 300
мільйонів доларів військової допомоги Києву. Десять днів тому, колишній
генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен визнав, що він закликав
Вашингтон визнати Київ як „основного союзника поза НАТО”. Цей статус дозволив
би Україні мати „привілейований доступ до певних видів зброї.” Однак, за даними
„Нью-Йорк Таймс” під час зустрічі Трампа з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим
американський Президент заявив: „Мені нецікавий конфлікт в Україні, але це
важливо для моїх критиків.”
Łomanowski, Andrzej Ukraina bez amerykańskiej pomocy : Donald Trump chce przerwać
darmowe dostawy wojskowe dla ukraińskiej armii. = [Україна без американської
допомоги. Дональд Трамп хоче перервати безкоштовні військові поставки для
української армії.] / A. Łomanowski // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Konflikt-naUkrainie/305239909-Ukraina-bez-amerykanskiej-pomocy.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 24.05.

***
На самміті лідерів G7 Дональд Трамп під тиском союзників погодився
боротися з проявами протекціонізму та взяв на себе відповідальність за підтримку
правил міжнародної торгівлі, проте відмовився підтримати угоду про глобальну зміну
клімату, зауваживши, що необхідно більше часу для її вивчення. Також на самміті
обговорювали дії Росії в Сирії та Україні.
G7 Leaders End Summit More United on Trade, Split on Climate Change = [Самміт
лідерів G7 згуртував їх навколо проблем торгівлі. Проте розділив у питаннях зміни
клімату] / Reuters // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/2253022-g7-leadersend-summit-more-united-on-trade-split-on-climate-change/). – New York, 2017. – 27.05.

***
Президент Франції Макрон впершее на цій посаді приймав у Версалі
Президента Росії Путіна. Наприкінці перемовин обидва лідери підкреслили, що вони
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мали „відвертий діалог” та досягли згоди стосовно необхідності рухатися вперед у
спірних питаннях по Сирії та Україні.
France’s Macron Accuses Russian Media of Spreading ’Fake News’ = [Президент
Франції Макрон звинувачує російські медіа у продукуванні рейкових новин] / Reuters // The
Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/2253471-frances-macron-accuses-russianmedia-of-spreading-fake-news/). – New York, 2017. – 29.05.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Українські ЗМІ зібрали статистику дипломатичних відомств про грошові
гарантії деяких країн Шенгенської угоди, необхідних для перебування в тій чи іншій
країні. За даними українського видання „Новий час”, для поїздки в Бельгію українцям
необхідно мати на кожну добу по 95 євро. В Австрії та Люксембурзі немає якоїсь
певної суми, яку необхідно мати, для проживання в цих країнах. „Щоб в’їхати до
Німеччини, потрібно мати при собі 45 євро на добу. Іноземцю можуть відмовити у
в’їзді, якщо він не має коштів для того, щоб оплатити своє перебування або зворотний
шлях додому, або в третю країну, вид на проживання в якій він має. У той же час,
сума, яку ви повинні мати на добу, законодавчо не встановлена. І прикордонники
розглядають кожну ситуацію окремо”, – зазначає видання. Мінімальна сума, яка
необхідна для перебування в Греції, – 300 євро на п’ять днів.
Тарасов, Анатолий Украинцы должны потратить минималку на ЕС = [Українці
повинні
витратити
мінімалку
на
ЄС]
/
А. Тарасов
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraincy-dolzhny-potratity-minimalku-na-e). – Рига, 2017. – 18.05.

***
Французи допоможуть українцям отримати підтримку ЄС для зміни ширини
колії з російської на європейську. Після Прибалтики, українська влада теж хоче
перевести всі залізничні лінії в країні з широкої – обов’язкової в СРСР і Росії (1520)
на європейську колію (1435 мм). «Французька сторона розгляне можливість надання
експертної та консультативної допомоги та підтримки отримання коштів ЄС для
проекту, щоб змінити ширину колії на залізниці в Україні», – заявили в Міністерстві
інфраструктури агентству УНІАН. Заміна колії за європейськими стандартами
передбачає і нову транспортну стратегію України.
Trusewicz, Iwona Ukraina wjedzie na europejskie tory = [Україна в’їде на європейську
колію] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Koleje/305239947-Ukraina-wjedzie-naeuropejskie-tory.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 23.05.

***
Майже 1,3 млн. українців в минулому році отримали реєстрацію тимчасових
робітників у Польщі, ще більш 116 000 отримали більш довгострокові дозволи на
роботу. Обидві цифри стрибнули в шість разів з 2013 року, що обумовлено в
основному економічним спадом, який відбувся в Україні. Для уряду Польщі,
український приплив виявляється політично і економічно корисним, відмічається в
статті. Безвізовий режим з ЄС для українців може викликати подібні потоки і в
іншому напрямку, однак Польща може залишитися винятковим випадком, оскільки,
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на відміну від більшості країн ЄС, вона частково відкрила свій ринок праці для
українців.
Buckley, Neil Poland weighs benefits of surge in migrants from Ukraine : Influx of
almost 1.3m last year is proving both politically and economically useful = [Польща зважує
переваги сплеску мігрантів з України. Наплив майже 1,3 млн. в минулому році виявився,
як політично, так і економічно корисним] / N. Buckley, E. Huber, Z. Wasik // Financial
Times (https://www.ft.com/content/aeda9ebe-3afa-11e7-ac89-b01cc67cfeec). – London, 2017. –
28.05.

НАТО
У статті йдеться про нові виклики для країн-членів НАТО, які будуть
обговорюватися на неформальному самміті НАТО у Брюсселі. Однією з основних
загроз розглядається російська агресія, яка може наростати, про що свідчать події в
Україні.
Hammerstein, Konstantin von Deterrence or Détente How Can NATO Best Address the
Russian Threat? : With fears growing over potential Russian aggression in Europe, NATO is
once again promoting a strategy of deterrence. But is higher military spending in response to the
world’s crises the right answer? = [Стримування чи розрядка? Як НАТО може найкраще
відповісти російській загрозі? Через побоювання зростання російської агресії у Європі
НАТО знову використовує стратегію стримування. Але чи збільшення військових
витрат у відповідь на кризові ситуації є правильним кроком?] / K. von Hammerstein //
Spiegel
(http://www.spiegel.de/international/europe/how-can-nato-best-address-the-russianthreat-a-1148796.html). – Hamburg, 2017. – 24.05.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Виконавча служба Міністерства юстиції України за зверненням
Антимонопольного комітету прийняла рішення про відкриття справи про стягнення
штрафу з „Газпрому” в 6,4 мільярда доларів. Представник Антимонопольного
комітету України в суді Михайло Новицький повідомив, що ухвали про відкриття
провадження вже надійшли. Крім того, мова йде про арешт майна.
Бергер, Герман Украина решила арестовать имущество „Газпрома” = [Україна
вирішила
заарештувати
майно
„Газпрому”]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukraina-reshila-arestovaty-imushtestvo-gazproma). – Рига, 2017. –
16.05.

***
Україна заблокує доступ до популярних російських соціальних мереж і
пошукових порталів, додавши їх до списку компаній і приватних осіб, що підпадають
під санкції за анексію Москвою Криму і агресію на сході України.
Olearchyk, Roman Ukraine to block Russia’s top social media sites and internet portals =
[Україна заблокує популярні сайти соціальних медіа та інтернет-портали Росії] /
R. Olearchyk // Financial Times (https://www.ft.com/content/b4d4f969-176d-32a0-9b96a97026b97a9f). – London, 2017. – 16.05.

***
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Кореспондент Росбалту проаналізував витрати та прибутки України від
проведення пісенного конкурсу Євробаченння. На проведення конкурсу було
витрачено 855 мільйонів гривень (майже 30 мільйонів євро). З них 455 мільйонів
виділили з державного бюджету, ще 165 мільйонів – з бюджету Києва. Решту коштів
надходять від спонсорів, продажу квитків, від європейського мовного співтовариства
і оренди кабінок для коментаторів. Прем’єр-міністр Гройсман заявив, що повернення
грошей, витрачених на конкурс, до бюджету держави навіть не було заплановано. На
жаль для якоїсь частини росіян і на радість українським силовим структурам,
відсутність на конкурсі представниці РФ Юлії Самойлової не викликало жодних
надзвичайних подій. Так чи інакше, все пройшло спокійно. Ніхто не ліз на сцену з
триколорами і не бентежив патріотів України проросійськими гаслами. У підсумку
вийшло, що в Україні не дуже нудьгували за росіянами, а ті так і взагалі ігнорували
конкурс, – завершує автор.
Корж, Валентин На Евровидении по России не скучали : Украинцы огорчены тем,
что на проведение песенного конкурса потрачено много денег, но отсутствия нашей
Юлии Самойловой они даже не заметили. = [На Євробаченні за Росією не
нудьгували. Українці засмучені тим, що на проведення пісенного конкурсу витрачено
багато грошей, але відсутності нашої Юлії Самойлової вони навіть не помітили.] /
В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/16/1615521.html). – С.Пб., 2017. –
16.05.

***
Глава Служби безпеки України Василь Грицак закликав співгромадян
обережно ставитися до участі в акціях протесту. За його словами, є небезпека бути
втягнутими в проекти спецслужб РФ. Грицак провів брифінг, на якому заявив, що
російська сторона проводить планомірну роботу по дестабілізації ситуації в Україні
та дискредитації української влади.
Ивженко, Татьяна СБУ Украины предупредила об открытой агрессии России =
[СБУ України попередила про відкриту агресію Росії] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-05-16/1_6988_sby.html). – М., 2017. – 16.05.

***
Якщо не піддаватися гнівним емоціям з приводу указу Порошенко про
заборону роботи в Україні ряду російських компаній, то вони видаються цілком
логічними і адекватними методами інформаційної війни з „державою-агресором”.
Але розбір прогнозів, до чого призведуть ці заборонно-обмежувальні заходи, і хто в
результаті їх запровадження постраждає, змушує українців назвати заходи
непідготовленими і без перспектив досягнення задекларованої мети, пише автор
статті.
Корж, Валентин Киев – Москва: не в контакте : Угроза закрыть российские
соцсети на Украине начала приводиться в действие, чтобы „не финасировать странуагрессора”. Пользователи уже ищут и находят обходные пути. = [Київ – Москва: не в
контакті. Загроза закрити російські соцмережі в Україні почала діяти, щоб „не
фінансувати країну-агресора”. Користувачі вже шукають і знаходять обхідні шляхи.] /
В. Корж // РИА Новости (http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/17/1615927.html). – М., 2017. –
17.05.
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***
У російському уряді заявили про подачу до Світової організації торгівлі
комплексного позову до України у зв’язку з введеними обмеженнями і заборонами
щодо РФ.
Левин, Виктор Мировая торговля в опасности из-за спора России и Украины =
[Світова торгівля в небезпеці через суперечку Росії і України] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/mirovaya-torgovlya-v-opasnosti-iz-za-spora-rossii-i-ukrainy). –
Рига, 2017. – 22.05.

***
Проект закону про введення віз для громадян Росії був зареєстрований в
українському парламенті ще в лютому минулого року. За даними місцевих ЗМІ,
голосування відбудеться в найближчі дні і в прискореному режимі. Згідно з цими
даними, правляча коаліція оцінює, скільки депутатів підтримає цю ініціативу.
Український депутат Микола Княжицький з партії Народний фронт, який є автором
ідеї введення віз для росіян, в інтерв’ю „Rzeczpospolita” підтвердив, що це питання
дуже актуальне.
Szoszyn, Rusłan Huczny rozwód Kijowa z Moskwą : Ukraina, dla której niebawem
otworzą się granice Unii Europejskiej, chce zamknąć granice dla wschodniego sąsiada. = [Гучне
розлучення Києва з Москвою. Україна, для якої незабаром відкриє кордони Європейський
Союз, хоче закрити кордони зі східним сусідом.] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Polityka/305229872-Huczny-rozwod-Kijowa-z-Moskwa.html#ap-1). – Warsaw,
2017. – 22.05.

***
Введення візового режиму з Росією обговорили депутати фракції „Блоку Петра
Порошенко” (БПП) у Верховній Раді України, передає ТАСС. За словами заступника
керівника фракції Олексія Гончаренка, на засіданні лунали різні думки. „Більшість
висловлювалася проти такої ініціативи їхніх колег, які озвучували свою позицію з
питання введення віз (з РФ), – повідомив політик. – Але ніякі рішення ми не
приймали”. Гончаренко зазначив, що БПП, можливо, повернеться до обговорення
цього питання.
„Блок Петра Порошенко” выступил против введения виз с Россией = [„Блок
Петра Порошенко” виступив проти введення віз з Росією] // Российская газета
(https://rg.ru/2017/05/23/blok-petra-poroshenko-vystupil-protiv-vvedeniia-viz-s-rossiej.html). –
М., 2017. – 22.05.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У Мінську підписано білорусько-українську угоду про нафтопровід „МозирБроди”. На думку експертів, це ще один крок країн Східної Європи до поставок нафти
в обхід Росії. Білорусь і Україна ініціювали пошук альтернативних російським джерел
нафти ще в минулому році. Можливість поставок з Ірану і Азербайджану в порт
Південний під Одесою і до НПЗ у Мозирі по нафтопроводах „Одеса-Броди” і „МозирБроди” обговорювалася двома сторонами в білоруській столиці у вересні минулого
року.
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Антонов, Григорий Киев и Минск придумали, как обойтись без российской нефти
= [Київ і Мінськ придумали, як обійтися без російської нафти] / Г. Антонов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/kiev-i-minsk-pridumali-kak-oboitisy-bez-rossiiskoi-nefti). –
Рига,
2017. – 24.05.

***
Між Держспоживслужбою України та Головним державним управлінням
технічного та карантинного контролю зя якістю товарів КНР було підписано
протокол щодо допуску українських виробників замороженої яловичини на
китайський ринок.
Киев приветствует открытие китайского рынка для украинской говядины =
[Київ вітає відкриття китайського ринку для української яловичини] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0524/c31519-9219666.html). – Пекин, 2017. – 24.05.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Під час візиту Порошенко до прикордонного пункту, контроль на українській
стороні було призупинено. Президент висловив невдоволення через це і вимагав
відновлення роботи. «Ми тільки що пройшли (під’їзну дорогу до прикордонного
переходу), і я бачу, що перевірка не відбулася. Я вимагаю негайного відновлення
роботи точки пропуску в звичайному режимі». П. Порошенко мав розмову з
прикордонниками і митниками. Було обговорено, як поліпшити ситуацію перетину
українсько-польського кордону, і перш за все вирішити проблему величезних черг.
Президент також поспілкувався з водіями вантажівок і пасажирів автобусів, які
очікують в’їзду в Польщу, – повідомила прес-служба Президента.
Bartkiewicz, Artur Prezydent Petro Poroszenko na granicy z Polską : Prezydent Ukrainy
Petro Poroszenko odwiedził przejście graniczne przy granicy z Polską w Jagodzinie, które
prowadzi do polskiego Dorohuska. Zapoznał się tam z przygotowaniami Ukrainy do ruchu
bezwizowego z UE, który wchodzi w życie 11 czerwca. = [Президент Петро Порошенко на
польському кордоні. Президент України Петро Порошенко відвідав прикордонний
перехід Ягодин на кордоні з Польщею, що призводить до польського Дорогуську. Це
пов’язано з підготовкою України до безвізового режиму з ЄС, який вступає в силу 11
червня.] / A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Polityka/170529488-PrezydentPetro-Poroszenko-na-granicy-z-Polska.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 24.05.

ЕКОНОМІКА
В статті йдеться про основні тези новоприйнятої енергетичної стратегії
України, розробленої урядом до 2035 року. «Основна мета стратегії полягає в тому,
щоб зменшити енергоємність ВВП України, – зазначила заступник міністра
енергетики Наталія Божко. – Стратегія є основою для розробки дорожньої карти –
складного і докладного документу. Але найголовніше, що формування стратегії є
політичним сигналом для інвесторів, наше зелене світло». Документ містить
пріоритети енергетичної політики країни. До них відносяться: відмова від вугілля
(антрациту), подальше використання ядерної енергії, поєднання енергетичної системи
України з європейським ринком, перенесення точок входу-виходу транзитного газу
від східного кордону на захід, щоб стимулювати розвиток галузі за рахунок тарифів,
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привабливих для енергетичних компаній. У 2016 році Україна споживала 33,3 млрд
м3 газу, з яких 20,2 млрд м3 видобувала сама, а імпортувала 11,1 млрд м3. Весь
імпорт був із заходу: Польщі, Словаччини та Угорщини. З 25 листопада 2015 року
Київ не купує газ в Росії. Ця політика відповідно до нової стратегії триватиме. Для
порівняння: у 2006-2007 роках Україна була найбільшим клієнтом Газпрому з рівнем
імпорту 56-57 млрд м3 газу на рік.
Trusewicz, Iwona Rewolucja w energetyce Ukrainy : Całkowita rezygnacja z antracytu z
Donbasu, rosyjskiego gazu i atomu oraz połączenie z sieciami energetycznymi UE zakłada
strategia energetyczna Ukrainy do 2035 r. przyjęta przez rząd. = [Революція в енергетичному
секторі України. Цілковита відмова від антрациту з Донбасу, російського газу і атому
та підключення до енергетичних мереж ЄС закладені в Енергетичній стратегії України
до
2035
року,
затвердженій
урядом.]
/
I. Trusewicz
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Energianews/305249865-Rewolucja--w-energetyce-Ukrainy.html#ap-1). –
Warsaw, 2017. – 24.05.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Міністр оборони України Степан Полторак оголосив бій „зеленому змію” в
рядах збройних сил країни і зобов’язав командирів кинути всі сили на боротьбу з
пияцтвом серед підлеглих. Полторак вважає, що керівники підрозділів повинні
провести серед військових „роз’яснювальну роботу” і взагалі викорінити „умови, що
сприяють пияцтву та алкоголізму”.
Алешина, Марина Министр обороны Украины объявил бой пьянству в армии =
[Міністр оборони України оголосив бій пияцтву в армії] / М. Алешина // Российская
газета (https://rg.ru/2017/05/22/ministr-oborony-ukrainy-obiavil-boj-pianstvu-v-armii.html). –
М., 2017. – 22.05.

***
Автор статті, замглави Адміністрації Президента України, наводить причини
прийняття РНБО та Президентом рішення з приводу заборони низки російських
сайтів, доходячи висновку, що кібератаки з боку РФ становлять реальну національну
загрозу Україні та її громадянам.
Shymkiv, Dmytro Why Ukraine shut down Russian social media outlets : Russian
cyberattacks, including those targeting children, pose a grave danger to Ukrainians = [Чому
Україна закрила російські соціальні мережі. Російські кібератаки, в тому числі й
орієнтовані на дітей, становлять серйозну небезпеку для українців.] / D. Shymkiv // The
Washington Times (http://www.washingtontimes.com/news/2017/may/29/ukraine-shut-downrussian-social-media-outlets/). – Washington, 2017. – 29.05.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Співробітники поліції затримали українського пранкера, який під час виступу
на сцені Євробачення співачки Джамали вистрибнув на сцену та зняв штани. Про це
повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Ukraine says detains prankster who mooned during Eurovision = [Україна заявляє, що
затримала пранкера який „відмочив” на Євробаченні] // Cyprus Mail (http://cyprus17
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mail.com/2017/05/14/ukraine-says-detains-prankster-moonedeurovision/?hilite=%22ukraine%22). – Nicosia, 2017. – 14.05.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
В Інституті філософії ім. Г. Сковороди НАН України відбувся круглий стіл
„Сучасні тенденції розвитку буддизму у світі та в Україні”, який став частиною
програми візиту китайської делегації тібетського культурного обміну до Києва.
В Киеве прошел круглый стол „Современные тенденции развития буддизма в
мире и в Украине” = [У Києві відбувся круглий стіл на тему „Сучасні тенденції розвитку
буддизму
у
світі
та
в
Україні”]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0524/c31519-9219970.html). – Пекин, 2017. – 24.05.

РЕЛІГІЯ
Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату
помоляться про те, щоб не допустити прийняття двох законопроектів, які можуть
обмежити права цієї Церкви. Автори законопроекту, судячи з супровідних
документів, переконані, що УПЦ МП в Україні відіграє роль провідника російських
інтересів. У пояснювальній записці нагадується про розвиток подій в Криму і на
Донбасі. Відзначається також, що за соцопитуваннями Церква (як суспільний
інститут, незалежно від конфесії) входить в першу трійку структур, яким довіряє
суспільство.
Ивженко, Татьяна Киев планирует религиозный рейдерский захват = [Київ планує
релігійне
рейдерське
захоплення]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-05-18/1_6990_kiev.html). – М., 2017. – 18.05.

***
Журналістка попросила ієрарха РПЦ прокоментувати два законопроекти, які
обговорюються в Києві, із закликом проти яких Патріарх Кирил звернувся до
Бергольо, ООН і держав „нормандської четвірки”, після чого Папа Римський
викликав українського посла у Ватикані. „Перший [законопроект] узаконив би
вилучення церков, – зазначив митрополит. – Це вже сталося: в останні два роки вже
було 40 випадків, але єпархії, які подали на апеляцію, виграли за всіма позовами.
Другий законопроект примушує [Українську] православну церкву Московського
Патріархату через те, що вона вважається Церквою країни-агрессора, погоджувати з
урядом призначення кожного священика. Таким чином українська держава зможе
делегітимізувати Церкву. Подібні закони не існували в Європі з часів нацизму. Тому
ми сподіваємося на підтримку наших братів-католиків і Папи Франциска”.
Castelletti, Rosalba Il vescovo Hilarion „Una grazia ricevuta dopo l’incontro tra il Papa e
Kirill” = [Митрополит Іларіон: „Благодать, отримана після зустрічі Папи і Кирилла”] /
R. Castelletti // La Repubblica (ttp://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/
05/22/il-vescovo-hilarion-una-grazia-ricevuta-dopo-lincontro-tra-kirill14.html?ref=search).–
Roma, 2017. – 22.05.
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Українська служба Euronews припиняє мовлення. Про це журналісти
повідомили на сторінці телеканалу в Facebook. „Спасибі, що дивилися і читали нас.
Всього найкращого! Слава Україні!»- йдеться в пості. Канал працював в країні з
жовтня 2010 року. Після зміни влади в Україні в 2014 році нове керівництво
Держкомтелерадіо та Національної телекомпанії України ініціювали припинення
відносин з телеканалом.
Левин, Виктор Еще одна победа европейской Украины: Euronews выдавили из
страны = [Ще одна перемога європейської України: Euronews видавили з країни] /
В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/eshte-odna-pobeda-evropeiskoi-ukrainyeuronews-vydavili-iz-strany). – Рига, 2017. – 21.05.

ТУРИЗМ
Україна не буде розривати залізничне сполучення з РФ, але збирається ввести
кримінальну відповідальність для перевізників і туроператорів, які порушують
правила перетину кордону. Це стосується, в першу чергу, тих, хто продає тури,
включаючи транспортні послуги, до Криму в обхід жорстких вимог українського
законодавства до іноземців, в тому числі – росіянам.
Ивженко, Татьяна Украина пытается перекрыть россиянам дорогу в Крым =
[Україна намагається перекрити росіянам дорогу до Криму] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-05-26/1_6996_ukraina.html). – М., 2017. – 26.05.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Незважаючи на військовий конфлікт на Донбасі, Україна продовжує
виконувати свої міжнародні зобов’язання стосовно участі у миротворчих операціях.
Наразі в таких операція задіяно 448 українських військовослужбовців.
Почти 450 украинских военных участвуют в международных миротворческих
операциях = [Майже 450 українських військових приймають участь у міжнародних
миротворчих
операціях]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0530/c31519-9221904.html). – Пекин, 2017. – 30.05.

ІНФОРМАЦІЯ
Після атаки бойовиків на Сході України, внаслідок якої загинуло четверо
мирних мешканців, Петро Порошенко скасував свій запланований виступ на
Євробаченні, яким він разом з дружиною мав підтримати конкурсантів з України.
Roberts, Rachel Ukrainian President cancels Eurovision appearance after Russian
shelling attack kills four : Petro Poroshenko says he and wife Marina pulled out after deaths of
’peaceful civillians’ caught up in conflict in the eastern part of the country = [Президент
України скасував виступ на Євробаченні через загибель чотирьох чоловік внаслідок
обстрілу на Сході України. Петро Порошенко заявив, що він та його дружина Марина
відмовляються виступити на Євробаченні через загибель мирних цивільних у конфлікті
у
східній
частині
країни.]
/
R. Roberts
//
The
Independent
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(http://www.independent.co.uk/news/world/ukraine-eurovision-president-cancels-russia-shellingkills-four-a7734746.html). – London, 2017. – 13.05.

***
Бойові дії на території Донбасу загрожують регіону екологічною катастрофою,
повідомив ЗМІ український блогер Юрій Бутусов. Підтримує його і знаменитий
український гідрогеолог Євген Яковлєв. Про навислу загрозу прекрасно інформовані і
українська влада, і керівництво „народних республік”, але в умовах безперервної
війни запобігти їй стає все складніше і складніше.
Хрущев, Сергей Андреевич,кандидат географических наук, эксперт Центра
социально-экономических и геополитических исследований Чернобыль, дубль два =
[Чорнобиль,
дубль
два]
/
С. А. Хрущев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/kartblansh/2017-05-17/3_6989_kartblansh.html). – М., 2017. – 17.05.

***
Рух „Антимайдан” оголосив, що російського опозиціонера Навального
підтримують українські націоналісти. Є навіть відео від одного з командирів полку
„Дніпро-1” Володимира Шилова, який вважає, що Навальний, прийшовши до влади в
Росії, вирішить проблему Донбасу і Криму на користь України.
Гармоненко, Дарья Навальный фактором политики уже стал = [Навальний
фактором політики вже став] / Д. Гармоненко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2017-05-18/1_6990_navalny.html). – М., 2017. – 18.05.

***
Скасування процедури оформлення віз дозволить продемонструвати українцям,
що вони – частина Європи. Однак мало хто в Україні може собі дозволити поїздку за
кордон через війну, корупцію, економічну кризу та простій в реформах.
Nienhuysen, Frank Ein Teil Europas = [Частина Європи.] / F. Nienhuysen // TagesAnzeiger
(http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/standard/ein-teil-europas/story/25547275). –
Zurich, 2017. – 19.05.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
В рамках санкцій проти деяких російських компаній Президент України
заборонив доступ до двох популярних соціальних мереж, однієї пошукової системи та
одного поштового сервісу. Також цим указом було заблоковано використання
антивірусних продуктів Касперського, діяльність деяких телеканалів та банків, а
також популярне програмне забезпечення 1С. У відповідь на таке рішення прессекретар російського Президента заявив, що у свою чергу, Росія буде
використовувати принцип взаємності, проте поки що про якісь конкретні кроки не
йдеться.
Luhn, Alec Ukraine blocks popular social networks as part of sanctions on Russia :
President’s decree prevents access to some of country’s most visited websites, sparking outcry
from users = [У рамках санкцій проти Росії Україна блокує популярні соціальні
мережі. Указ Президента забороняє доступ до деяких найбільш відвідуваних сайтів, що
викликало хвилю протестів з боку користувачів.] / Al. Luhn // The Guardian
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(https://www.theguardian.com/world/2017/may/16/ukraine-blocks-popular-russian-websiteskremlin-role-war). – London, 2017. – 16.05.

***
Заступник голови комітету Держдуми РФ у справах національностей Руслан
Бальбек відреагував на слова українського Президента про відправку на Донбас
чергової партії танків. Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що ВСУ
на передовій отримають „партію красенів танків Т-80”.
ГД: Вместо „голубей мира” Порошенко отправил в Донбасс „ястребов войны” =
[ГД: Замість „голубів миру” Порошенко відправив на Донбас „яструбів війни”] //
Российская газета (https://rg.ru/2017/05/20/gd-vmesto-golubej-mira-poroshenko-otpravil-vdonbass-iastrebov-vojny.html). – М., 2017. – 20.05.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Видання „Цілком таємно” опублікувало копії секретних документів Служби
безпеки України про знищення доказів і очевидців загибелі малайзійського „Боїнга” в
липні 2014 року. В опублікованому у вересні 2016- го звіті Спільної слідчої групи
стверджувалося, що пуск ракети по малайзійському „Боїнгу” був проведений з
позиції в шести кілометрах на південь від села Сніжне (розташоване приблизно в 10
кілометрах від Тореза). У тому ж місяці фахівці російського концерну ППО „АлмазАнтей” оскаржили ряд висновків ССД. Зокрема, пошкодження літака, що впав,
зазначені в звіті ССД, не відповідають реальним. Крім того, за даними російських
експертів, пуск міг бути здійснений з міста Торез Донецької області України
(підконтрольна Києву територія).
Левин, Виктор СМИ: украинская спецслужба приказала уничтожить улики о
гибели „Боинга” = [ЗМІ: українська спецслужба наказала знищити докази про загибель
„Боїнга”] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/smi-ukrainskaya-specsluzhbaprikazala-unichtozhity-uliki-o-gibeli-boinga). – Рига, 2017. – 22.05.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
В Адміністрації Президента України заявили про атаку на сайт Президента
після публікації указу про заборону низки російських сайтів. Про це повідомляє пресслужба Адміністрації Президента із посиланням на Дмитра Шимківа.
Ucrânia acusa Rússia de atacar site de sua Presidência : Segundo governo de Kiev, ação
foi em retaliação à sanção de redes sociais russas = [Україна звинувачує Росію в атаці на
сайт Президента: За данимиКиєва, атака була здійснена у відповідь на блокування
російських соціальних мереж] // O Globo (https://oglobo.globo.com/mundo/ucrania-acusarussia-de-atacar-site-de-sua-presidencia-21348458). – Rio de Janeiro, 2017. – 16.05.

***
Хакери зламали і виставили на торги персональні дані 11 тисяч учасників
конфлікту на Донбасі: це ополченці ДНР, співробітники українських спецслужб, а
також націоналісти, в тому числі і лідер „Правого сектору” Дмитро Ярош. Це 1,5 Гб
даних, за які хакери хочуть близько 10 мільйонів рублів.
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Тактаров, Вадим Тень „Шалтая-Болтая”: личные данные Яроша и ополченцев
продают за 10 миллионов = [Тінь „Шалтая-Болтая”: особисті дані Яроша і ополченців
продають
за
10
мільйонів]
/
В. Тактаров,
А. Веларов
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%
D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1008299/tien_shaltaiaboltaia_lichnyie_dannyie_iarosha_i_opolchientsiev_prodaiut_za_10_millionov). – М., 2017. –
17.05.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Повернення самопроголошеної Луганській народної республіки до складу
України можливо, однак для цього нинішня влада в Києві повинна піти, заявив в
інтерв’ю газеті „Известия” глава самопроголошеної ЛНР Ігор Плотницкий.
Левин, Виктор На Донбассе назвали условие возвращения ЛНР в состав Украины
= [На Донбасі назвали умову повернення ЛНР до складу України] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/na-donbasse-nazvali-uslovie-vozvrashteniya-lnr-v-sostav-ukrainy). –
Рига, 2017. – 17.05.

***
Представник Народної міліції самопроголошеної Луганській народної
республіки Андрій Марочко вважає, що Київ планує провокації на лінії зіткнення в
районі населеного пункту Щастя. „У районі населеного пункту Щастя, в зоні
відповідальності 14 бригади ЗСУ, зафіксована робота безпілотника, який проводить
розвідку вздовж лінії зіткнення”, – заявив Марочко, підкресливши, що українські
силовики безперервно проводять повітряну розвідку вздовж всієї лінії зіткнення,
використовуючи для цих цілей безпілотні літальні апарати, що заборонено
Мінськими угодами. Він зазначив, що командування ЗСУ на даному напрямку планує
проведення провокаційних обстрілів із застосуванням артилерії і мінометів, і додав,
що „ситуація в зоні відповідальності Народної міліції ЛНР залишається
напруженною”.
Беляков, Иван В ЛНР не исключили провокаций со стороны ВСУ = [У ЛНР не
виключили провокацій з боку ВСУ] / И. Беляков // Российская газета
(https://rg.ru/2017/05/22/v-lnr-ne-iskliuchili-provokacij-so-storony-vsu.html). –
М.,
2017. –
22.05.

***
Про те, як починалася історія самопроголошеної „ДНР” і чим вона може
закінчитися, розповідає „Росбалту” російський ватажок бандитів сепаратистів, так
званий „перший прем’єр республіки” – Олександр Бородай.
Александр Бородай: Для русских это не чужая война : Один из создателей
Донецкой народной республики рассказывает о том, как все начиналось в Донбассе три
года назад, и делает прогнозы о будущем ДНР и ЛНР. = [Олександр Бородай: Для росіян
це не чужа війна. Один з творців Донецької народної республіки розповідає про те, як все
починалося на Донбасі три роки тому, і робить прогнози про майбутнє ДНР і ЛНР.] //
РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/05/23/1617164.html). – С.Пб., 2017. – 23.05.
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КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Україна втратила можливість скористатися музичним шоу, щоб відправити
політичний меседж. Винною в цьому німецьке видання Tageszeitung вважає
політичну еліту України. «Україна хотіла будь-що-будь виграти право проведення
конкурсу Євробачення для того, щоб Європа не сприймала її більше як апендикс
Росії, – зауважує автор публікації, додаючи, що саме цього зробити і не вдалося. – Ні
натяку на те, що Україна змогла чимось захопити і якимось чином звернути на себе
увагу.Організаторам не вдалося донести до Європи, що Україна – її частина. Країна
настільки зайнята собою і Росією, що так і не змогла отримати користь від такого
заходу, як Євробачення», – констатує автор. Цілком можливо, це пов’язано з
корупцією, війною на сході країни, міграцією всередині України і економічними
проблемами. Але не в останню чергу винна в цьому „політична еліта країни”.
Kein Signal an Europa = [Немає сигналу з Європи.] // Tageszeitung
(http://www.taz.de/Kommentar-Ukraine-und-der-ESC/!5406356/). – Berlin, 2017. – 14.05.

***
Блокування Україною популярних російських соціальних медіа було зустрінуто
з негативом зі сторони правозахисних груп, які вважають цей крок обмеження
доступу до інформації близьким до авторитаризму, а не демократії. Правозахисна
організація Human Rights Watch прокоментувала санкції проти російських соцмереж,
які набули чинності в Україні. На їхню думку, Президенту України Петру Порошенко
слід відмінити санкції проти інтернет-майданчиків Вконтакте, Однокласники, РБК,
Яндекс та вжити заходів щодо захисту свободи слова й інформації в Україні.
Ayres, Sabra Ukraine blocks popular Russian-owned social media sites, saying it’s a
matter of national security = [Україна блокує популярні російські соціальні мережі, кажучи,
що це питання національної безпеки] / S. Ayres // Los Angeles Times
(http://www.latimes.com/world/europe/la-fg-ukraine-website-ban-20170518-story.html). –
Los
Angeles, 2017. – 18.05.

***
Слідом за відмовою від економічних і культурних зв’язків з Росією українцям,
пропонують розірвати зв’язки з родичами-росіянами. Про це натякнув директор
українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. „Геть від
Москви, або прості речі, які рятують. Все, що віддаляє нас від Росії, йде на користь
Україні. Все, що утримує зв’язок між нашими країнами – економіка, мова, історія,
культура, традиції, і, врешті-решт, навіть родинні зв’язки – буде використано проти
нас”, – написав у своєму Facebook В’ятрович.
Лихоманов, Петр Украинцев призвали отказаться от российских родственников
= [Українців закликали відмовитися від російських родичів] / П. Лихоманов // Российская
газета
(https://rg.ru/2017/05/22/ukraincev-prizyvaiut-otkazyvatsia-ot-rossijskihrodstvennikov.html). – М., 2017. – 22.05.

***
Відомий в Україні політичний діяч, ветеран антитерористичної операції
Олександр Мединський заявив, що останні події в країні говорять про те, що Київ
швидше стане не Європою, а Північною Кореєю. Про це передає видання
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„OpenUkraine”. Мединський також прокоментував гучну заборону в Україні
російських соціальних мереж.
Тарасов, Анатолий „Украина – дремучая страна без свобод” = [„Україна – дрімуча
країна без свобод”] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-dremuchayastrana-bez-svobod). – Рига, 2017. – 22.05.

КРИМ
73 років після сталінської депортації кримських татар їх трагедії залишається
незагойною раною. Український народ відчуває це особливо сильно після анексії
півострова Росією, – сказав Президент України Петро Порошенко. Річниця депортації
вже чотири роки відзначається за межами Криму. Російська окупаційна влада на
півострові з 2014 року не дозволяє традиційні траурні церемонії, що відбувалися
раніше в Сімферополі. Цього року знову прийшли звістки про затримання татар, які
зібралися в пам’ять про депортацію. В посланні, адресованому до кримських татар,
Порошенко зазначив, що після окупації своєї батьківщини з боку Росії, члени їх нації
піддаються масовим репресіям, спрямованим на асиміляцію і відмову від їхньої
батьківщини. «Тим не менше непохитний татарський народ з гідністю протистоїть
усіма можливими засобами деспотизму окупантів», – підкреслив Президент.
Michalak, Ada Poroszenko: Deportacja Tatarów z Krymu wciąż niezagojoną raną =
[П. Порошенко: Депортація кримських татар ще незагоєна рана] / A. Michalak //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Polityka/170518944-Poroszenko-Deportacja-Tatarow-z-Krymuwciaz-niezagojona-rana.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 18.05.

***
Україна збирається ввести кримінальну відповідальність для перевізників і
туроператорів, які порушують правила перетину кордону з окупованим Кримом. Це
стосується в першу чергу тих, хто продає тури до Криму в обхід жорстких вимог
українського законодавства до іноземців, в тому числі – росіянам.
Антонов, Григорий Украина закрывает Крым для россиян = [Україна закриває
Крим для росіян] / Г. Антонов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-zakryvaet-krymdlya-rossiyan). – Рига, 2017. – 28.05.
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