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ДОНБАС
В Україні збираються створити партію „Альтернатива”, яка буде відображати
інтереси жителів сходу країни. Про це повідомив громадський активіст, колишній
депутат Верховної Ради Єгор Фірсов. Він зазначив, що настрої жителів Донбасу
суттєво відрізняються від настроїв громадян на решті території України. Нічого не
роблячи, щоб зблизити дві частини суспільства, чинна українська влада не може
розраховувати на реінтеграцію регіону. Соціологічне опитування в підконтрольних
Києву районах Донецької і Луганської областей проводила громадська організація
„Центр дослідження проблем Східної України” спільно з доцентом кафедри галузевої
соціології Національного університету ім. Т.Г. Шевченко Олексієм Боровським. Для
українців вони стали сенсаційними, оскільки показали, як сильно відрізняється
ставлення жителів Донбасу до ситуації в регіоні від думки жителів інших областей. У
першу чергу розбіжності стосуються причин збройного конфлікту та шляхів виходу із
ситуації.
Ивженко, Татьяна Реинтеграция Донбасса под опросом : Жители украинских
районов на востоке страны винят в начале войны майдан, Януковича и Порошенко =
[Реінтеграція Донбасу під опитуванням. Мешканці українських районів на сході країни
звинувачують у початку війни майдан, Януковича і Порошенка] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-06-01/1_7000_donbass.html) . – М., 2017. –
01.06.

***
Депутат Верховної Ради Дмитро Ярош заявив, що Київ готує операцію по
захопленню самопроголошених Донецької і Луганської народних республік (ДНР і
ЛНР). „Провести свого часу, коли ми будемо готові, миттєву військову операцію в
східних окупованих районах Донецької та Луганської областей – це нам під силу.
Головне, щоб була політична воля і ми готувалися до цього, а не думали, що прийде
хтось і нам допоможе”, – заявив Ярош. Він додав, що миттєво захопити Крим
українській армії буде важко, так як Росія „перетворила його на величезну військову
базу”.
Стало известно о подготовке Киевом операции по захвату ДНР и ЛНР = [Стало
відомо про підготовку Києвом операції по захопленню ДНР і ЛНР] // Вечерний Бишкек
(http://www.vb.kg/doc/360935_stalo_izvestno_o_podgotovke_kievom_operacii_po_zahvaty_dnr_i
_lnr.html). – Бишкек, 2017. – 03.06.

***
Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat, яка раніше
неодноразово публікувала звіти про причетність Росії до краху Boeing на Донбасі в
липні 2014 року, довела російське походження ракетного комплексу „Бук”, з якого,
імовірно, був збитий літак. Експерти виявили нове фото ЗРК, що підтверджує, що
машина була приписана до російської 53-й зенітно-ракетної бригади (військова
частина 32406).
Bellingcat опубликовала новые доказательства причастности РФ к падению
Boeing в Донбассе = [Bellingcat опублікувала нові докази причетності РФ до падіння
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Boeing на Донбасі] // День за днем (http://rus.postimees.ee/4135503/bellingcat-opublikovalanovye-dokazatelstva-prichastnosti-rf-k-padeniyu-boeing-v-donbasse) . – Таллинн, 2017. – 05.06.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Найбільша російська інтернет-компанія „Яндекс” вирішила закрити свої офіси
в Києві та Одесі, повідомив директор зі зв’язків з громадськістю „Яндекса” Очир
Манджиков. „Компанія „Яндекс.Україна” включена до списку санкцій і фактично не
може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії
заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам”, – сказав Манджиков.
Він додав, що співробітникам запропонують продовжити роботу в офісах компанії в
інших країнах.
Левин, Виктор „Яндекс” уходит из Украины. Возможно, вместе с работниками =
[„Яндекс” йде з України. Можливо, разом з працівниками] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/yandeks-uhodit-iz-ukrainy-vozmozhno-vmeste-s-rabotnikami). –
Рига, 2017. – 01.06.

***
Президент Росії прилетів до Парижа, щоб зустрітися з Еммануелем Макроном.
Зайшла мова і про Україну. «Ми говорили про втілення в життя так званих Мінських
домовленостей, – сказав Е. Макрон. – Ми хотіли б, щоб в якнайшвидшому часі були
проведені переговори в нормандському форматі». Президент Франції уточнив, що
якщо ситуація загостриться, то він посилить санкції проти Росії.
Николаев, И. Владимир Путин: Санкции не помогут. Боритесь за свободный
рынок = [Володимир Путін: Санкції не допоможуть. Боріться за вільний ринок] / Иван
Николаев // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/vladimir-putin-sanktsii-nepomogut-borites-za-svobodnyy-rynok.html). – Минск, 2017. – 02.06.

***
Раді ООН необхідно підвищити ефективність своєї роботи і прийняти потужну
резолюцію по ситуації в ряді країн, у тому числі в Україні і Білорусії. Про це в ході
засідання Ради в Женеві повідомила постійний представник США при ООН Ніккі
Хейлі. Вона додала, що держави, які є порушниками прав людини, не повинні
входити до складу Ради організації з прав людини. Раніше Хейлі спростувала
інформацію про ослаблення санкцій відносно Росії. За її словами, обмежувальні
заходи збережуться на колишньому рівні і будуть „сильними і жорсткими”.
Бондарь, Кирилл Никки Хейли призвала принять „мощную резолюцию” по правам
человека на Украине : По её словам, государства, имеющие подобные проблемы, не
должны находиться в составе Совета ООН по правам человека = [Ніккі Хейлі закликала
прийняти „потужну резолюцію” з прав людини в Україні. За її словами, держави, які
мають подібні проблеми, не повинні знаходитися в складі Ради ООН з прав людини] /
К. Бондарь // LifeNews (https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%
82%D0%B8/1014913/nikki_khieili_prizvala_priniat_moshchnuiu_riezoliutsiiu_po_pravam_chiel
ovieka_na_ukrainie). – М., 2017. – 06.06.
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КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Російський суд дав чотири роки умовно Наталії Шаріній, тому що в
московській бібліотеці української літератури, яку вона раніше очолювала, нібито
була література, що не відповідала російській офіційній версії того, що відбувається в
Україні. Велика частина книг, захоплених в ході рейду в бібліотеці в 2015 році,
знаходилися в спеціальному сховищі і не були доступні публіці, а книга, яку держава
назвала найшкідливішою, за словами співробітників бібліотеки, підкинула поліція.
Schmemann, Serge The Power of the Russian State vs. a Librarian = [Сили російської
держави проти бібліотекаря] / S. Schmemann // The New York Times
(https://www.nytimes.com/2017/06/10/opinion/sunday/the-power-of-the-russian-state-vs-alibrarian.html?_r=0). – New York, 2017. – 10.06.

***
Після кібератак з використанням вірусу WannaCry, який влучив у комп’ютери
по всьому світу від Росії до Тайваню, деякі вказували пальцем на Північну Корею –
начебто, вона. Але з’являється все більше свідчень, що й інші країни – зокрема, Росія
– стали частіше залучати організовані злочинні угрупування як посередників,
розвідувальних агентів і іноді, навіть, найманих вбивць. Деякі випадки використання
Росією злочинців добре відомі. Наприклад, у захопленні Росії Криму і подальшій
неоголошеній війні в українському регіоні, поряд з російськими спецпідрозділами,
брали участь і місцеві бандити, що служили так званими добровольцями
самооборони.
Galeotti, Mark The Kremlin’s Newest Hybrid Warfare Asset: Gangsters = [Новітній
актив Кремля в гібридній війні – гангстери] / M. Galeotti // Foreign Policy
(http://foreignpolicy.com/2017/06/12/how-the-world-of-spies-became-a-gangsters-paradiserussia-cyberattack-hack/). – Washington, 2017. – 12.06.

***
Автор статті проводить аналіз проекту Північний Потік-2, який було розпочато
після анексії Крима Росією та розв’язування нею військового конфлікту в Україні.
Автор доходить висновку, що даний проект може мати катастрофічні наслідки для
природи, при цьому буде сприяти шаленому фінансуванню нині діючого в Росії
режиму Путіна.
Chirikova, Evgenia The pipeline feeding billions to Putin... evading sanctions on the way :
Nord Stream 2 will transport gas from Russia to Europe, endangering habitats, fuelling climate
change and funding Putin’s regime for decades = [Трубопровід ціною в мільярд…в обхід
санкцій. Північний Потік-2 буде транспортувати газ з Росії до Європи, ставлячи під
загрозу зміну клімату та фінансуючи режим Путіна протягом десятиліть.] /
E. Chirikova // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2017/jun/14/gas-pipelinenord-stream-2-funnel-billions-putin-bypass-sanctions). – London, 2017. – 14.06.
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ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
На території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня
стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху ніхто не
постраждав. Подія належним чином зареєстрована, розпочато кримінальне
провадження, правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для
встановлення причетних до злочину осіб.
Lusa Explosão na embaixada dos EUA na Ucrânia sem registo de vítimas = [Вибух без
жертв у посольстві США в Україні] / Lusa // Correio da Manhã (http://www.cmjornal.pt/cmao-minuto/detalhe/explosao-na-embaixada-dos-eua-na-ucrania-sem-registo-de-vitimas). –
Lisboa, 2017. – 08.06.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 почався четвертий рік конфлікту на сході України. Ситуація в
зоні бойових дій до сих пір важка і небезпечна для населення. Уздовж лінії зіткнення
як і раніше стріляють, а блокпости стають перепоною для переміщення людей і
розділяють сім’ї та громади. Про це йдеться в новій доповіді ООН по Україні, який
підготувала Моніторингова місія ООН з прав людини.
Янчур, Алина Конфликт на востоке Украины унес жизни 10 тысяч человек, около
1,6 миллиона стали перемещенными лицами = [Конфлікт на сході України забрав
життя 10 тисяч осіб, близько 1,6 мільйона стали переміщеними особами] / А. Янчур //
Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/konflikt-na-vostoke-ukrainy-unes-zhizni-10tysyach-chelovek-okolo-1-6-milliona-stali-peremeshchennym.html). – Минск, 2017. – 13.06.

***
Виводити переговори по Донбасу за рамки Мінських домовленостей немає
необхідності. Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ
Григорій Карасін. За його словами, Мінські угоди – це поки „єдина домовленість”. „У
нас працюють чотири робочих групи. І тристороння контактна група в Мінську, яка
збирається регулярно. Тому все залежить від тих вказівок, які Київ дає своїм
представникам”, – цитує РІА Новини дипломата, який прокоментував слова
держсекретаря США Рекса Тіллерсона стосовно того, що Росія і Україна можуть
прийти до прийнятного рішення щодо врегулювання кризи на Донбасі поза Мінських
угод.
Когалов, Юрий Карасин: Выводить переговоры по Донбассу за рамки „Минска”
нет нужды = [Карасін: Виводити переговори по Донбасу за рамки „Мінська” немає
потреби] / Ю. Когалов // Российская газета (https://rg.ru/2017/06/14/karasin-vyvoditperegovory-po-donbassu-za-ramki-minska-net-nuzhdy.html0. – М., 2017. – 14.06.

***
Президент України Петро Порошенко не підтримав скасування на Донбасі
антитерористичної операції. „Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо
військовим права діяти адекватно – залишимо Україну беззахисною”, – заявив
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Порошенко, відповідаючи на питання журналістів про можливість скасування АТО і
введення воєнного стану.
Порошенко выступил против отмены военной операции в Донбассе = [Порошенко
виступив проти скасування військової операції на Донбасі] // Российская газета
(https://rg.ru/2017/06/14/poroshenko-vystupil-protiv-otmeny-voennoj-operacii-vdonbasse.html). – М., 2017. – 14.06.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
США вперше за два роки коригують свою позицію щодо війни на Донбасі –
держсекретар Тіллерсон заявив, що „не хоче бути прикутий наручниками” до
Мінських угод і взагалі просить парламент дати уряду США більше „гнучкості” для
пошуку компромісу між Україною і Росією. Держсекретар Сполучених Штатів Рекс
Тіллерсон припустив, що Київ і Москва можуть врегулювати конфлікт навколо
Донбасу за допомогою нових домовленостей, які можуть відрізнятися від Мінських.
Тарасов, Анатолий Тайная сделка по Донбассу = [Таємна угода по Донбасу] /
А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/tainaya-sdelka-po-donbassu). – Рига, 2017. –
15.06.

ТОЧКА ЗОРУ
Директор департаменту відновлюваних джерел енергії Держагенства з
енергоефективності та енергозбереження України Юрій Шафаренко заявив, що
вирощування енергетичних культур дозволить державі щорічно виробляти понад 20
млрд куб. газу, які покриють приблизно дві третини внутрішніх потреб у цьому
ресурсі.
Украина может покрыть две трети своих нужд в газе за счет энергетических
культур = [Україна може покрити дві третини своїх потреб у газі за рахунок
енергетичних
культур]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0601/c31519-9222541.html). – Пекин, 2017. – 01.06.

***
Норвезький професор соціальних наук Нуралв Веггеланд в нещодавно
опублікованій статті в газеті Nationen нагадує про те, що в розпорядженні США
знаходиться від 700 до 800 військових баз на планеті. У Росії тільки дві бази за
межами території колишнього СРСР, і обидві знаходяться в Сирії. Проте, поширилася
думка, що Росія являє собою загрозу для США і Західної Європи. Так, Росія здійснює
втручання на Сході України, але уявлення про те, що у Кремля є якісь наступальні
військові амбіції по відношенню до Заходу, в реальності нічим не підкріплені,
зазначає головний редактор щоденної норвезької газети Klassekampen Бьоргульв
Бронен. Європі потрібен новий курс у відносинах з Росією – і для цього країнам
Заходу потрібно прийняти той факт, що Крим залишиться російським.
Владимирова, Ирина Европе нужно принять тот факт, что Крым останется
российским = [Європі потрібно прийняти той факт, що Крим залишиться російським] /
И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/evrope-nuzhno-prinyaty-tot-fakt-chtokrym-ostanetsya-rossiiskim). – Рига, 2017. – 02.06.
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***
Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло
Погребинський дав оцінку українсько-білоруським відносинам і прийшов до
висновку, що сьогодні Президент Білорусії Олександр Лукашенко використовує
Україну в своїх цілях, а то і зовсім поглинає „її”. Погребинський вважає, що після
подій 2014 року відносини двох сусідніх країн попали в рецесію, що виразилося не
тільки в падінні товарообігу з 8,5 мільярда доларів до 3,5 мільярда, але і в
ускладненні співпраці.
Тарасов, Анатолий Политолог: Лукашенко удобна „нацистская” Украина =
[Політолог: Лукашенку зручна „нацистська” Україна] / А. Тарасов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/politolog-lukashenko-udobna-nacistskaya-ukraina). – Рига, 2017. –
05.06.

***
Інформаційний портал „ИноСМИ” опублікував статтю, в якій проаналізовано
економічний стан України та перспективи розвитку. Автори статті дійшли висновку,
що в даний момент країна знаходиться під ударами двох „молотів”. На економіку
України серйозний вплив зробили дві події – анексія Криму, а також війна на Донбасі.
Донецька область була економічним центром країни, так як в даному регіоні
виробляли сталь і відправляли її на експорт. Втративши Крим, київська влада
втратила стратегічно важливий порт, туристів і доступ до нового газового родовища,
розробку якого вже були готові проводити компанії ExxonMobil і Shell
Тарасов, Анатолий Украина в экономических тисках = [Україна в економічних
лещатах] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-v-ekonomicheskihtiskah). – Рига, 2017. – 07.06.

***
Чеський експерт у галузі міжнародної політики Ян Кемпбелл назвав Україну
„недієздатною державою” і передбачив її керівництву міжнародні судові розгляди. На
думку Яна Кемпбелла, проблеми країни слід пов’язувати зі „зрадою” з боку
українських політичних еліт, переконаний експерт. „Вона (Україна) сама себе
погубила завдяки тандему США-ЄС і ідеалізації економічної системи, заснованої на
експансії і політико-фінансової корупції неймовірних масштабів. Тому сьогодні
Україна перебуває в стані, яке англійською називається failed state („недієздатна
держава”)”, – зазначає Кемпбелл.
Тарасов, Анатолий Путин отказывается от Украины. ЕС у разбитого корыта =
[Путін відмовляється від України. ЄС у розбитого корита] / А. Тарасов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/putin-otkazyvaetsya-ot-ukrainy-es-u-razbitogo-koryta). –
Рига,
2017. – 07.06.

***
„Найбільша проблема – не те, що росіяни неосвічені в плані мов, культур,

народів, співіснування. Ні, щось не так у всій російській культурі. Так, у нас є Лев
Толстой і Федір Достоєвський, але культура в Росії завжди була імперським
інструментом. Великі письменники були творцями системи”, – вважає російський
письменник Сергій Лебедєв. «Російське суспільство розбите і розділене. Це ясно
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проявилося при анексії Криму. Багато росіян кажуть, що Гулаг – страшна ганебна
пляма нашої історії, проте анексія Криму – це добре, мовляв, це старовинна російська
територія. Путін хитромудро використовує протиріччя і нестабільність в суспільстві.
Якщо ти росіянин, який живе в Росії, ти отримуєш тільки ту версію новин, яка
подобається владі. Росіяни не здатні повірити в те, що в Україні є свій народ і своя
мова».
Теэде, Андра Российский писатель Сергей Лебедев: культура в России всегда была
имперским инструментом = [Російський письменник Сергій Лебедєв: культура в Росії
завжди була імперським інструментом] / А. Теэде // День за днем
(http://rus.postimees.ee/4143809/rossiyskiy-pisatel-sergey-lebedev-kultura-v-rossii-vsegda-bylaimperskim-instrumentom). – Таллинн, 2017. – 12.06.

ВЕРХОВНА РАДА
Депутати Верховної Ради України до осені повинні закінчити розробку
законопроекту про вільний обіг зброї. Про це повідомив голова комітету Верховної
Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.
Левин, Виктор Навстречу безвизу: на Украине разрешат свободное обращение
оружия = [Назустріч безвізу: в Україні дозволять вільний обіг зброї] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/navstrechu-bezvizu-na-ukraine-razreshat-svobodnoe-obrashtenieoruzhiya). – Рига, 2017. – 04.06.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Лідер фракції „Батьківщина” у Верховній Раді України Юлія Тимошенко
заявила, що конфлікт на Донбасі триває тому, що Президент України Петро
Порошенко і його оточення заробляють на ньому.
Тимошенко обвинила Порошенко в получении выгоды от войны в Донбассе : По
словам Тимошенко, нынешнее руководство страны „зарабатывает на обедневших
украинцах” = [Тимошенко звинуватила Порошенко в отриманні вигоди від війни на
Донбасі. За словами Тимошенко, нинішнє керівництво країни „заробляє на збіднілих
українцях”] // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/news/mir/timoshenko-obvinilaporoshenko-v-poluchenii-vigodi-ot-voini-v-donbasse/). – Астана, 2017. – 06.06.

***
Керівник фракції „Блоку Петра Порошенка” у Верховній Раді Артур Герасимов
під час засідання погоджувальної ради українського парламенту заявив, що БПП
ініціює перевірку антикорупційними органами контракту з „Газпромом”, підписаного
в січні 2009 року тодішнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, на предмет
корупційної складової і наявності державної зради.
Корж, Валентин Второй срок для Тимошенко : Угрозу уголовного преследования
лидера „Батькивщины” политологи связывают с началом предвыборной кампании на
Украине. Пока она и ее партия – лидеры, опережая Порошенко и президентский БПП. =
[Другий термін для Тимошенко. Загрозу кримінального переслідування лідера
„Батьківщини” політологи пов’язують з початком передвиборчої кампанії на
Україні. Поки вона та її партія – лідери, випереджаючи Порошенко і президентський

10

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 червня 2017 р.

БПП.] / В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/09/1622001.html). – С.Пб.,
2017. – 09.06.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
На Західній Україні черговий виток загострення відносин з поляками через
Волинську різанину. Приводом для конфлікту стало висловлювання польського
священика Мечислава Мокшицького, лідера львівських римо-католиків і громадянина
Польщі. В інтерв’ю польському релігійному тижневику „Niedziela” архієпископ
назвав війну на Донбасі карою для українців за трагедію на Волині, коли українські
націоналісти в роки Другої світової війни масово вбивали поляків. Резонансна заява
Мокшицького викликала бурхливу реакцію на Західній Україні, зокрема, серед
прихожан греко-католицької церкви, яких три роки тому митрополит РКЦ закликав
повернути храми римо-католикам.
Левин, Виктор Украина получила еще одного „старшего брата” – хуже и наглее
России = [Україна отримала ще одного „старшого брата” – гірше і нахабніше Росії] /
В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-poluchila-eshte-odnogo-starshegobrata-huzhe-i-naglee-rossii). – Рига, 2017. – 01.06.

***
Перейменування однієї з головних вулиць Києва на Романа Шухевича для
багатьох друзів України перетинає червону лінію, після якої немає ніякого діалогу, –
каже заступник директора Центру з польсько-російський діалогу і порозуміння.
Спрощення, що часто перетворюється в маніпулювання історичними фактами,
трапляється з багатьма народами, тільки для України вони можуть виявитися
політично згубними, вважає Лукаш Адамський, автор публікації. У Польщі проблема
діалогу з Україною, як правило, зводиться до культу активістів ОУН – УПА,
заперечення того погляду, що масове вбивство на Волині здійснено УПА заради
етнічної чистки, а також з’ясування природи операції „Вісла”.
Adamski, Łukasz Łukasz Adamski: Kijów dalej od Europy = [Лукаш Адамський: Київ
віддаляється
від
Європи]
/
Ł. Adamski
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Publicystyka/306079888-Lukasz-Adamski-Kijow-dalej-odEuropy.html?template=restricted). – Warsaw, 2017. – 08.06.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель висловив
сподівання, що посередницькі переговори щодо України в нормандському форматі
продовжаться на найвищому рівні, „аж до рівня глав держав і урядів”. Про це він
заявив після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним. Напередодні
переговорів із Путіним Ґабріель висловив сподівання, що ця зустріч дозволить
домогтися прогресу в справі встановлення перемир’я на сході України.
Ministro alemán confía en avances en Ucrania tras reunirse con Putin = [Німецький
міністр сподівається на прогрес в Україні після зустрічі з Путіним] // El Universal
(http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/ministro-aleman-confia-avances-ucraniatras-reunirse-con-putin_655505). – Caracas, 2017. – 03.06.
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***
Громадські організації Придністров’я звернулися до Президента Росії з
проханням не допустити посилення блокади невизнаної республіки з боку Молдавії і
України. Лідер Придністров’я Вадим Красносельський зазначив, що Президент
Молдавії підтримав установку молдавсько-українських КПП на кордоні
Придністров’я з Україною.
Гамова, Светлана Приднестровье написало Путину жалобу на Додона :
Непризнанная республика обвиняет президента Молдавии в блокаде региона =
[Придністров’я написало Путіну скаргу на Додона. Невизнана республіка звинувачує
Президента Молдавії в блокаді регіону] / С. Гамова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-06-06/6_7003_moldova.html). – М., 2017. – 06.06.

***
У Москві міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс виступив на
захист курсу на „подвійне фокусування” у відносинах з Росією, який складається з
співіснування і прийняття діалогу з цією країною та одночасно з дотримання
зобов’язань перед ЕС і збереження солідарності його членів. Візит іспанського
міністра в Москву вписується в практичну політику деяких країн ЄС, які поступово
активізували контакти з Росією, після того як в 2014 році на них негативно вплинула
анексія Криму та підтримка Росією сепаратистів на сході України. Дастіс сказав, що
скасування санкцій ЄС щодо Росії залежить від того, чи буде значний прогрес у
виконанні Мінських угод.
Bonet, Pilar Dastis aboga por el diálogo con Rusia a pesar de las sanciones : El ministro
de Exteriores defiende la política de „doble enfoque” con Moscú = [Дастіс ратує за діалог з
Росією всупереч санкціям: Міністр закордонних справ Іспанії захищає політику
„подвійного
підходу”
до
Москви]
/
P. Bonet
//
El
País
(http://politica.elpais.com/politica/2017/06/07/actualidad/1496855509_670553.html). – Madrid,
2017. – 07.06.

***
Грібаускайте прибула до Харкова на запрошення Президента Петра
Порошенко. В його присутності вона похвалила Україну за реформи і прогрес в плані
адаптації до європейських стандартів.
Bartkiewicz, Artur Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite: Ukraina walczy o wolność
Europy : Pomaganie Ukrainie jest naszym obowiązkiem, gdyż walczy ona nie tylko o własną
wolność, lecz o wolność całej Europy – oświadczyła prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, która w
Charkowie spotkała się z ukraińskimi żołnierzami walczącymi z separatystami w Donbasie. =
[Президент Литви Даля Грібаускайте: Україна бореться за свободу Європи. Допомога
Україні є нашим обов’язком, так як вона бореться не тільки за свою свободу, але й за
свободу всієї Європи, – сказала Президент Литви Даля Грібаускайте, яка в Харкові
зустрілися з українськими солдатами, які воюють з сепаратистами на Донбасі.] /
A. Bartkiewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/170608947-PrezydentLitwy-Dalia-Grybauskaite-Ukraina-walczy-o-wolnosc-Europy.html#ap-1). – Warsaw, 2017. –
09.06.

***
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Президент Болгарії Румен Радев заявив, що готовий підтримати скасування
антиросійських санкцій країнами Євросоюзу. Радев також повідомив, що має намір
незабаром провести розмову з російським лідером Володимиром Путіним і запросити
його на святкові заходи на честь 140-річчя визволення країни від османського ярма,
які пройдуть у 2018 році. Радев підкреслив, що не має наміру „йти на компроміс з
історією через одержимість купки депутатів” – так він охарактеризував невдоволення
ряду політиків країни, які різко виступають проти ідеї запросити на свято Путіна.
Відносини Росії і Заходу різко погіршилися після анексії Криму і початку збройного
конфлікту на сході України, де Росію звинувачують у підтримці сепаратистів ДНР і
ЛНР.
Президент Болгарии поддержит меры по снятию с России санкций = [Президент
Болгарії підтримає заходи по зняттю з Росії санкцій] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/4142131/prezident-bolgarii-podderzhit-mery-po-snyatiyu-s-rossiisankciy). – Таллинн, 2017. – 10.06.

***
Президенти України і Литви домовилися про лікування 50 українських
учасників АТО в Литві. Глава України подякував Грибаускайте за те, що її країна і
народ надають дуже важливу підтримку Україні в складні часи.
Владимирова, Ирина Грибаускайте пригласила украинских военных лечиться в
Литве = [Грібаускайте запросила українських військових лікуватися в Литві] /
И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/gribauskaite-priglasila-ukrainskihvoennyh-lechitysya-v-litve). – Рига, 2017. – 10.06.

***
Молдова видворила п’ятьох російських дипломатів з країни без офіційного
пояснення причини. Прем’єр-міністр Павло Філіп тільки зазначив, що у влади були на
те вагомі причини. За даними джерел Reuters, дипломатів вислали за їхні ймовірні
зв’язки з російською військовою розвідкою, зокрема, за вербування бойовиків з
південного автономного регіону Гагаузія, населення якого виступає проти інтеграції з
ЄС і має проросійські погляди. Джерела уточнюють, що бойовиків з Гагаузії
направляли у військовий тренувальний табір в Ростовській області РФ, в якому
готували „добровольців” для участі в боях на Донбасі.
Moldávia acusa diplomatas russos que expulsou de recrutar soldados para guerra na
Ucrânia = [Молдова звинувачує висланих російських дипломатів в тому, що вони
вербували
солдатів
на
війну
в
Україні]
//
Correio
da
Manhã
(http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/moldavia-acusa-diplomatas-russos-que-expulsou-derecrutar-soldados-para-guerra-na-ucrania). – Lisboa, 2017. – 13.06.

***
Американські сенатори узгодили між собою деталі законопроекту, згідно якого
на Росію накладаються нові санкції. Окрім цього, у законопроекті прописані
процедури, завдяки яким Білий Дім не зможе одноосібно без згоди парламенту
послабити або зовсім скасувати ці санкції. Даний законопроект складається із
поправок до вже діючого закону, які наголошують на тому, що санкції накладаються
через втручання Росії у вибори в США, а також через анексію Криму та військову
агресію на Сході України.
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US senators reach deal to stop White House easing Russia sanctions without approval :
The agreement, which includes new sanctions, is intended to punish Russia over issues including
its alleged meddling in the 2016 US election = [Американські сенатори досягли згоди щодо
того, як зупинити Білий Дім у процесі послаблення санкцій Росії без їхнього
узгодження. Угода, що включає нові санкції, має за свою мети покарати Росію через
деякі питання, в тому числі й через втручання у виборчий процес у США.] / Associated
Press // The Guardian (https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/13/us-senators-reachdeal-to-stop-w-easing-russia-sanctions-without-approval). – London, 2017. – 13.06.

***
Білоруська гуманітарна допомога передана місії Міжнародного Червоного
Хреста в Україні, повідомив Віталій Новицький. Представники Червоного Хреста
забезпечать доставку вантажу до місця призначення. Склад допомоги – консерви,
макаронні вироби, крупи, миючі та гігієнічні засоби на суму понад 117 тис.
білоруських рублів.
Белорусская гуманитарная помощь передана миссии Международного Красного
Креста в Украине = [Білоруська гуманітарна допомога передана місії Міжнародного
Червоного
Хреста
в
Україні]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0613/c31519-9227462.html). – Пекин, 2017. – 13.06.

***
Україна і Хорватія мають намір зміцнити міждержавне співробітництво в
різних областях. Про це в Загребі заявили прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман та його хорватський колега Андрій Пленкович. Серед пріоритетних
напрямів посилення двосторонньої взаємодії В. Гройсман назвав військово-технічну
співпрацю, енергетику, торгівлю, туризм і культурно-гуманітарні контакти.
Украина и Хорватия усилят двустороннее сотрудничество = [Україна і Хорватія
посилять
двосторонню
співпрацю]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0614/c31519-9228049.html). – Пекин, 2017. – 14.06.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Президент України Петро Порошенко відкрив символічні „двері в ЄС” на
українсько-словацькому кордоні в ході церемонії з нагоди початку дії безвізового
режиму з Євросоюзом. Церемонія пройшла за участю Президента Словаччини Андрія
Кицьки на кордоні між країнами на пропускному пункті „Ужгород”. Порошенко
відкрив символічні „двері в ЄС” ключем, а з іншого боку назустріч вийшов Кицька.
Тарасов, Анатолий Дверь в ЕС открыта, но не для всех = [Двері в ЄС відкриті, але
не для всіх] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/dvery-v-es-otkryta-no-ne-dlyavseh). – Рига, 2017. – 12.06.

***
Після схвалення Сенатом Нідерландів угоду про асоціацію України і ЄС
підписав і король. Знято останню перешкоду на шляху імплементації договору, пише
DW.com. Відповідний документ був опублікований в офіційному віснику Нідерландів
Staatsblad.
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Король Нидерландов подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС = [Король
Нідерландів підписав угоду про асоціацію України з ЄС] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/4146261/korol-niderlandov-podpisal-soglashenie-ob-associacii-ukrainys-es). – Таллинн, 2017. – 14.06.

НАТО
Серія військових маневрів в Україні і країнах НАТО збіглася з початком нового
навчального періоду в Російській армії. Навряд чи це випадковість. Як і те, що
пройшла раптова перевірка боєготовності з’єднань і частин Південного військового
округу. Крім того, почалася підготовка до міжнародних навчань „Слов’янське
братство – 2017”, які пройдуть в Білорусії за участю російських і сербських
десантників.
Мухин, Владимир „Славянское братство” ответит западному альянсу : Россия и
НАТО проводят маневры в опасной близости друг от друга = [„Слов’янське братство”
відповість західному альянсу. Росія і НАТО проводять маневри у небезпечній близькості
один від одного] / В. Мухин // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2017-0602/1_7001_manevry.html). – М., 2017. – 02.06.

***
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував прийняти закон про
вступ України в НАТО: „У Верховній Раді зареєстрований законопроект 6470, яким
ми пропонуємо внести відповідні зміни в закон „Про основи внутрішньої і зовнішньої
політики” і закон „Про основи національної безпеки України”.
Левин, Виктор „Украина станет членом НАТО” = [„Україна стане членом
НАТО”] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-stanet-chlenom-nato). –
Рига, 2017. – 03.06.

***
„Я вважаю катастрофічною помилкою Німеччини і Франції ненадання Україні і
Грузії Плану дій щодо членства в альянсі”, – зазначила Ірина Геращенко. Віце-спікер
українського парламенту дорікнула Парижу і Берліну в тому, що вони коливалися в
цьому питанні.
В Раде призвали Германию и Францию искупить грехи перед Украиной : По
мнению вице-спикера украинского парламента, они должны сделать все, чтобы Украина
стала членом НАТО = [У Раді закликали Німеччину і Францію спокутувати гріхи перед
Україною. На думку віце-спікера українського парламенту, вони повинні зробити все, щоб
Україна
стала
членом
НАТО]
//
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/mir/v-rade-prizvali-germaniu-i-frantsiu-iskupit-grehi-peredukrainoi/). – Астана, 2017. – 05.06.

***
До Києва приїде делегація НАТО на чолі з генеральним секретарем організації
Йенсом Столтенбергом. В її складі, як очікується, будуть посли всіх країн – членів
НАТО при штаб-квартирі альянсу в Брюсселі. До моменту візиту Верховна Рада
планує уточнити норми законодавства, пов’язані з курсом України на зближення з
НАТО. Раніше ставилося завдання до 2020 року досягти критеріїв, які дозволять
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подати заявку на членство в альянсі. Тепер депутати мають намір прямо вказати мету
– вступ України в НАТО.
Руководство НАТО приедет в Киев : Украина стремится упростить и сократить
путь к членству в альянсе = [Керівництво НАТО приїде до Києва. Україна прагне
спростити і скоротити шлях до членства в альянсі] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-06-06/1_7003_kiev.html). – М., 2017. – 06.06.

***
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг перебував у Вашингтоні на
церемонії вступу Чорногорії до Північноатлантичного альянсу і дав інтерв’ю
репортеру Le Figaro Ізабель Лассер. „З приходом Чорногорії східні двері НАТО тепер
закрилися? Або вона як і раніше відкрита для України і Грузії?” – запитала
журналістка. Генсек НАТО відповів, що двері завжди відкриті, але для того, щоб
вступити в НАТО, треба дотримуватися стандартів і вимог в області проведення
реформ, боротьби з корупцією та верховенства закону. Рішення також повинне стати
предметом консенсусу серед 29 країн-членів.
Lasserre, Isabelle „Personne n’a le droit de décider à la place d’un pays qui veut rentrer
dans l’Otan” = [„Ніхто не має права приймати рішення замість країни, яка хоче
вступити
в
НАТО”]
/
I. Lasserre
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2017/06/07/01003-20170607ARTFIG00172-stoltenbergpersonne-n-a-le-droit-de-decider-a-la-place-d-un-pays-qui-veut-rentrer-dans-lotan.php?redirect_premium). – Paris, 2017. – 07.06.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Росія і Україна ведуть запеклу словесну перепалку в Твіттері стосовно деяких
історичних моментів. На зустрічі в Версалі з французьким Президентом Еммануелем
Макроном російський Президент Володимир Путін згадав княжну Анну. Звичайно,
він вів мову про дочку князя Київської Русі Ярослава Мудрого. Вона стала королевою
Франції в 1051 році. Власне, це і породило шквал критики зі сторони України. Росія
бере свій православний і царський початок в Київській Русі, яка перебувала на
території нинішньої України. Для Києва проблема полягає у відмові Кремля визнати
той факт, що його історичні корені знаходяться в Україні. Крім того, Кремль
стверджує, що українська історія – це насправді частина російської імперської історії.
Наприклад, про Анну з Києва він говорить як про росіянку.
Почему Россия и Украина воюют в Твиттере = [Чому Росія і Україна воюють в
Твіттері] / Источник: Эмили Тэмкин (Emily Tamkin), inosmi.ru // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/pochemu-rossiya-i-ukraina-voyuyut-v-tvittere.html). – Минск, 2017. –
01.06.

***
Російська армія може атакувати Україну з Криму, через Донбас і з півночі в
напрямку Харкова та Києва. Таке припущення висловив депутат Верховної Ради
Дмитро Тимчук. Він зазначив, що в українському Генштабі не вважають ділянку
держкордону в районі Донбасу найнебезпечнішою. За його словами, це пов’язано з
тим, що в зоні АТО розташовуються найбільш готові до боїв з’єднання української
армії. „Набагато більша проблема – це те, що відбувається на півночі Донбасу, тобто
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на кордоні України з Росією. Оскільки з того боку дійсно йде зосередження,
формуються нові дивізії за рахунок переформатування наявних бригад і фактичного
доповнення їх, набивання додатковими силами і засобами. Йдеться фактично про дві
армії”, – сказав Тимчук.
Бергер, Герман Депутат Рады готовится к атаке российской армии на Украину =
[Депутат Ради готується до атаки російської армії на Україну] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/deputat-rady-gotovitsya-k-atake-rossiiskoi-armii-na-ukrainu). –
Рига, 2017. – 03.06.

***
Російський суд засудив колишнього директора московської Бібліотеки
української літератури до чотирьох років тюремного ув’язнення умовно за
розпалювання ненависті до росіян і розкрадання державних коштів. Її адвокати
охарактеризували справу як атаку на діяча культури, який має зв’язок з Україною.
Nechepurenko, Ivan Director of Ukrainian Library in Moscow Receives Suspended Term
= [Директор української бібліотеки в Москві отримала умовний термін] /
I. Nechepurenko // The New York Times (https://www.nytimes.com/2017/06/05/arts/director-ofukrainian-library-in-moscow-receives-suspended-term.html?_r=2). – New York, 2017. – 05.06.

***
У Верховній Раді можуть розглянути звернення до уряду з вимогою скасувати
безвізовий режим для громадян РФ. Прихильники ідеї візового режиму хочуть
отримати гарантію підтримки при голосуванні. Якщо це вдасться, то для росіян
можуть бути введені візи. У той же час почнеться підготовка до виходу України з
Договору про дружбу, співпрацю і добросусідство з РФ.
Ивженко, Татьяна Рада намерена денонсировать Большой договор Украины с РФ
: В Киеве начинают искать пророссийское лобби среди политиков = [Рада має намір
денонсувати Великий договір України з РФ. У Києві починають шукати проросійське
лобі серед політиків] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0605/1_7002_ukraina.html). – М., 2017. – 05.06.

***
Смерть постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна прямо на робочому місці під час
його перебування в США стала шоком для світової громадськості і Росії. Однак
навколо цієї трагічної події з’явилося чимало загадок. Першою версією причини
смерті в ЗМІ назвали серцевий напад і, як результат, раптова смерть. Але пізніше
стала з’являтися інформація про неприродність смерті російського дипломата. Так, за
іншою інформацією, в печінці Віталія Чуркіна була виявлена отрута. За найсвіжішою
інформацією, що з’явилася в ЗМІ, отрута дійсно була, і, мало того, стало навіть
відоме ім’я і мотиви отруйника. Їм, згідно з отриманими даними, є українець Сергій
Гудько, який діяв в інтересах України, яка була головою ООН у лютому 2017 року.
Тарасов, Анатолий Смерть Чуркина: яд и украинский след = [Смерть Чуркіна:
отрута і український слід] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/smertychurkina-yad-i-ukrainskii-sled). – Рига, 2017. – 06.06.

***
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Російський боксер Георгій Кушіташвілі, раніше депортований з України,
повернувся в РФ. Напередодні Кушіташвілі не пустили на українську територію для
участі в чемпіонаті Європи, який пройде в Харкові з 16 по 24 червня. Відмову у в’їзді
пояснили виступом боксера в Криму у 2015 році. Разом з Кушіташвілі потрапити до
України не змогли ще сім представників російської делегації. Заборона торкнулася
прес-аташе Федерації боксу РФ, двох журналістів і кількох уболівальників. Головний
тренер команди Олег Меньшиков розповів, що в Україну також не були допущені
чотири тренера. Пізніше стало відомо, що Кушіташвілі на ЧЄ замінить Муслім
Гаджімагомедов, який вже вирушив до Харкова.
В Москву вернулся депортированный из Украины российский боксер = [В Москву
повернувся депортований з України російський боксер] // Российская газета
(https://rg.ru/2017/06/15/v-moskvu-vernulsia-deportirovannyj-iz-ukrainy-rossijskijbokser.html). – М., 2017. – 15.06.

***
Президент РФ Володимир Путін упевнений, що рано чи пізно в Україну
прийдуть рішення, „про які сьогодні ми не можемо здогадуватися”. Також Путін
зазначив, що разом з даними рішеннями прийдуть і інші проблеми, „які ми повинні
будемо вирішувати”.
Путин: На Украину придут неожиданные решения = [Путін: В Україну прийдуть
несподівані рішення] // Российская газета (https://rg.ru/2017/06/15/putin-na-ukrainu-pridutneozhidannye-resheniia.html). – М., 2017. – 15.06.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Польща і Україна повинні спільно створити регіональний центр з торгівлі
газом – заявили представники урядів обох країн під час 2-ї польсько-української
газової конференції. Основою для створення хаба повинен стати як існуючий
потенціал обох країн, так і заплановані проекти, особливо так звані „Північні ворота”,
поставки на термінал СПГ в Свіноуйсьце і газопровід з Норвегії. В даний час обидві
країни є найбільшими споживачами блакитного палива в Центральній і Східній
Європі. Проте, в той час як в Україні попит падає, він піднімається у Польщі.
Furman, Tomasz Polska i Ukraina stworzą centrum handlu gazem : Potencjały obu
krajów oraz planowane przez nie projekty mogą uniezależnić cały region od dostaw błękitnego
paliwa z Rosji. = [Польща і Україна створять центр торгівлі газом. Потенціали двох
країн і заплановані проекти можуть позбавити регіон залежності від поставок
блакитного
палива
з
Росії]
/
T. Furman
//
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Energianews/306079867-Polska-i-Ukraina-stworza-centrum-handlugazem.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 07.06.

***
В Україні агенство з обслуговуваненя автомобільних доріг Укравтодор
запустило проекти з реконструкції шести ділянок національних доріг, загальна
вартість робіт становить 69 мільйонів євро. Запрошення до участі в конкурсі були
включені в електронну систему державних закупівель України ProZorro. має бути
відновлений фрагмент національної дороги Устилуг – Луцьк – Рівне.
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Woźniak, Adam Do wygrania kontrakty na remonty dróg na Ukrainie : Ukraińska
agencja Ukrawtodor ogłosiła przetargi na remonty dróg w obwodach przy granicy z
Polską. Inwestycje będą finansowane z kredytu, jakiego udzielił Ukrainie polski rząd. = [Щоб
виграти контракти на ремонт доріг в Україні. Українське агентство Укравтодор
оголосило
тендери
на
ремонт
доріг
в
прикордонних
до
Польщі
районах. Фінансуватимуться інвестиції з кредиту, що надав Україні польський уряд.] /
A. Woźniak // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Transport-drogowy/306079859-Do-wygraniakontrakty--na-remonty-drog-na-Ukrainie.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 07.06.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
З неділі довгоочікуваний для України безвізовий режим вступив у дію. Більше
десяти тисяч людей у центрі Києва відзначали цю подію. У перші години дії
безвізового режиму 600 українців перетнули кордони з Європою за біометричними
паспортами.
Ukrainer bejubeln Visumfreiheit : Nach jahrelangen Verhandlungen dürfen ukrainische
Bürger seit Sonntag ohne Visum in die EU reisen. Viele Bürger nutzten die neue Freiheit bereits
in der Nacht. Präsident Poroschenko bemühte sogar die Beatles. = [Українці святкують
запровадження безвізового режиму. Після кількох років переговорів громадяни України
можуть їздити до Європи без віз. Багато громадян скористалися такою нагодою вже
вночі. ]
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-buerger-bejubeln-euvisumsfreiheit-a-1151597.html). – Hamburg, 2017. – 11.06.

***
За перші 36 годин дії безвізового режиму між Україною та ЄС ним
скористалися 2,3 тис. українців, що становило близько 15 проц. від загального числа
власників біометричних закордонних паспортів, які перетнули кордон з країнами
Євросоюзу. Такі дані оприлюднив спікер Державної прикордонної служби України
Олег Слободян. Він також додав, що за вказаний період у в’їзді в ЄС було відмовлено
чотирьом українським громадянам з біометричними паспортами. Однак у всіх
чотирьох випадках причиною відмови стало порушення міграційного законодавства
Євросоюзу в ході попередньої поїздки.
За первые 36 часов безвизовым режимом с ЕС воспользовались 2,3 тыс. украинцев
= [За перші 36 годин безвізовим режимом з ЄС скористалися 2,3 тис. українців] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0613/c31519-9227507.html). – Пекин,
2017. – 13.06.

РЕФОРМИ
МВФ і Світовий банк схвалили Україні проект пенсійної реформи. Верховна
Рада, напевно, затвердить законопроект, адже без цього Україна не отримає від МВФ
новий кредитний транш. Проект пенсійної реформи був представлений українським
урядом 17 травня цього року. У ньому немає норми про підвищення пенсійного віку,
але де-факто вийти на пенсію в 60 років чоловікам і жінкам буде проблематично.
Тарасов, Анатолий МВФ одобрил жесткие реформы для Украины = [МВФ
схвалив жорсткі реформи для України] / А. Тарасов // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/mvf-odobril-zhestkie-reformy-dlya-ukrainy). – Рига, 2017. – 05.06.
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***
Влада України отримала від Швеції п’ять мільйонів євро в рамках проекту
„Гендерна рівність в національних реформах і встановленні миру і безпеки в
Україні”. Фінансування буде спрямовано на забезпечення комплексного
національного механізму впровадження гендерної рівності в галузевих реформах.
Планується, що сума буде витрачена протягом чотирьох років на поліпшення
координації роботи всіх структур, відповідальних за гендерні питання.
Бергер, Герман Украина получила пять миллионов евро на решение гендерных
вопросов = [Україна отримала п’ять мільйонів євро на вирішення гендерних питань] /
Г. Бергер // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-poluchila-pyaty-millionov-evro-nareshenie-gendernyh-voprosov). – Рига, 2017. – 10.06.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Держборг України в квітні 2017 року зріс майже на $ 2 млрд – до $ 74,3 млрд,
повідомляє Kazpravda.kz з посиланням на ТАСС. Зростання держборгу пов’язане з
фінансуванням держбюджету за рахунок запозичень, рішенням про капіталізацію
Приватбанку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також із-за девальвації
гривні, зазначили в Мінфіні країни.
Госдолг Украины превысил $74 млрд : При этом внутренний долг сократился до
$26,1 млрд. = [Держборг України перевищив $ 74 млрд. При цьому внутрішній борг
скоротився
до
$
26,1
млрд.]
//
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/mir/gosdolg-ukraini-previsil-74-mlrd/). – Астана, 2017. – 06.06.

ЕКОНОМІКА
Національний банк України прийняв рішення з 12 червня істотно знизити
обмеження на іноземні інвестиції місцевих юридичних осіб. Про це повідомила пресслужба регулятора. Українські підприємства зможуть інвестувати за кордон до 2 млн.
доларів протягом одного календарного року, тоді як нині загальний ліміт таких
операцій становить 50 тис. доларів в один календарний місяць. У 2016 році українські
підприємства інвестували за кордон 20,7 млн. доларів, що на 25,8 % менше, ніж у
2015 році.
Нацбанк Украины заметно ослабил ограничения на инвестиции местных
юридических лиц за рубежом = [Нацбанк України помітно послабив обмеження на
інвестиції місцевих юридичних осіб за кордоном] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0610/c31519-9226694.html). – Пекин, 2017. – 10.06.

***
Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України на 2018 рік з
очікуваних в січні 3 % до 3,5 %. Про це йдеться в оприлюдненому звіті СБ. Серед
основних факторів, що сприяють розвитку української економіки, автори документа
назвали стабілізаційні заходи уряду України, допомогу міжнародних інститутів і
великі обсяги сільськогосподарського виробництва.
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ВБ улучшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год = [СБ покращив прогноз
зростання
ВВП
України
на
2018
рік]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0607/c31519-9225083.html). – Пекин, 2017. – 07.06.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
У 2017 році обсяг споживання органічної продукції в Україні може досягти 25
млн. євро, збільшившись на чверть щодо минулого року. Про це заявила заступник
міністра аграрної політики і продовольства Олена Ковальова. За словами О.
Ковальової, Мінагропрод прикладає активних зусиль для вдосконалення законодавчої
бази в області органічного виробництва, що в майбутньому дозволить забезпечити
щорічне зростання ринку органіки на 15 %.
В 2017 году потребление органической продукции в Украине вырастет на 25
проц. = [У 2017 році споживання органічної продукції в Україні зросте на 25 %] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0610/c31519-9226704.html). – Пекин,
2017. – 10.06.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Київ заарештував 40% акцій української компанії „Газтранзит”, які належать
„Газпрому”. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України стягує з російського холдингу понад 189 млрд гривень штрафу, який наклав
на нього Антимонопольний комітет України. У суму входить і пеня за прострочення
виплати штрафу. Його „Газпром” так і не зміг опротестувати в українських судах, а
експерти зійшлися на думці, що судовий розгляд має політичне підґрунтя, так як
„Газпром” – єдина компанія, яка здійснює транзит газу через Україну.
Тарасов, Анатолий Украина ставит Турцию под угрозу = [Україна ставить
Туреччину під загрозу] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-stavitturciyu-pod-ugrozu). – Рига, 2017. – 02.06.

***
Деякі представники політичних еліт Євросоюзу виступають проти реалізації
великого газпромівського проекту трубопроводу „Північний потік – 2”. Голова ЄС
Дональд Туск звернувся до голови Єврокомісії Жан-Клода Юнкера з листом, в якому
попросив виступити проти будівництва. Причини – бажання східноєвропейських
країн позбутися російської газової залежності і врятувати Україну від втрати статусу
головного транзитера блакитного палива.
Ахмадиев, Альдар Катар – козырь России в „газовой войне” с Польшей и Украиной
= [Катар – російський козир у „газовій війні” з Польщею і Україною] / А. Ахмадиев //
LifeNews (https://life.ru/t/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B
8%D0%BA%D0%B0/1014901/katar_--_kozyr_rossii_v_ghazovoi_voinie_s_polshiei_i_
ukrainoi). – М., 2017. – 07.06.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Президент Петро Порошенко сказав, що 55 % українських реакторів уже
використовують паливо від американо-японського Westinghouse. Російський Росатом,
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що впродовж кількох десятиліть мав тут ексклюзивні поставки, в даний час
забезпечує 45 % від потреби.
Trusewicz, Iwona Ukraińskie atomówki na paliwie z USA : Po raz pierwszy w historii
Rosjanie stracili monopol na dostawy paliwa do elektrowni atomowych na Ukrainie. Teraz
większość dostarczają tam Amerykanie. = [Українські АЕС на паливі з США. Вперше в
історії росіяни втратили свою монополію на постачання палива для атомних
електростанцій в Україні. Тепер більшість палива там забезпечили американці.] /
I. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Energetyka/306089889-Ukrainskie-atomowki-napaliwie-z-USA.html#ap-1). – Warsaw, 2017. – 08.06.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Незважаючи на те, що в Україні проводяться реформи, в цій країні як і раніше
зберігається високий рівень корупції, визнала єврокомісар з торгівлі Сесілія
Мальмстрем на виступі в Європарламенті. „Так, корупція як і раніше висока, так,
необхідно продовжувати реформи, але робота йде, ми їх (Україну) підтримуємо і
працюємо з ними. Багато з вас кажуть, що ми повинні підтримувати Україну, це сусід,
це друг, це союзник, у якого дуже складна ситуація”, – сказала представник
Європейської комісії. Мальмстрем і додала, що Україна робить болючі реформи, і
„багато було зроблено в останні роки” в цьому напрямку.
Владимирова, Ирина Еврокомиссар: Украина наш друг, но коррупция там не
уменьшается = [Єврокомісар: Україна наш друг, але корупція там не зменшується] /
И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/evrokomissar-ukraina-nash-drug-nokorrupciya-tam-ne-umenyshaetsya). – Рига, 2017. – 01.06.

***
В Україні почала діяти програма ЄС, яка спрямована на посилення
новостворених інститутів по боротьбі з корупцією. Розрахована програма на три
роки, її бюджет складає 15,84 млн євро.
В Украине запущена Антикоррупционная инициатива ЕС = [В Україні
стартувала
Антикорупційна
ініціатива
ЄС]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0602/c31519-9223133.html). – Пекин, 2017. – 02.06.

***
У плані боротьби з корупцією досягнення України вкрай малі, вважає Хосе
Угас, голова Transparency International, завданням якої є викорінення корупції в світі.
Українська влада не просувається в розслідуванні гучних кримінальних справ
стосовно причетних до корупції чиновників великого рангу або впливових людей, в
країні склалася атмосфера безкарності, заявив Угас в інтерв’ю „Українській правді”.
Глава TI нагадав про заяви Президента України Петра Порошенка і генпрокурора
країни Юрія Луценка, які обіцяли докласти всіх зусиль для боротьби з корупцією.
Владимирова, Ирина Глава Transparency International: на Украине царит
атмосфера безнаказанности = [Глава Transparency International: в Україні панує
атмосфера безкарності] / И. Владимирова // Вести (http://www.telegraf.lv/news/glavatransparency-international-na-ukraine-carit-atmosfera-beznakazannosti). – Рига, 2017. – 03.06.
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СУСПІЛЬСТВО
Згідно даних соціологічної групи „Рейтинг”, 85 % українців впевнені, що
Україна знаходиться в стані хаосу. Більш того, соціологи особливо підкреслили, що
всього за півроку у понад 60 % українців різко погіршилося матеріальне становище. І
тільки у 6 % воно покращилося.
Воробьев, Владислав Опрос: 85 процентов украинцев уверены, что в стране
наступил хаос = [Опитування: 85 % українців впевнені, що в країні настав хаос] /
В. Воробьев // Российская газета (https://rg.ru/2017/06/14/opros-85-procentov-ukraincevuvereny-chto-v-strane-nastupil-haos.html). – М., 2017. – 14.06.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Мер Львова Садовий опинився за крок від відставки і статусу підозрюваного в
кримінальній справі. Керівництво країни і Садовий звинувачують один одного в
сміттєвій блокаді і політичному шантажі. Сама столиця Галичини напередодні літа
опинилася на межі екологічної катастрофи і спалаху епідемій, як за часів
Середньовіччя. Місто завалене тонами сміття, подекуди сміття не вивозили ще з
Великодня.
Левин, Виктор На Украине – экологическая катастрофа. Возможны эпидемии,
как в средние века = [В Україні – екологічна катастрофа. Можливі епідемії, як в середні
віки] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/na-ukraine-ekologicheskaya-katastrofavozmozhny-epidemii-kak-v-srednie-veka). – Рига, 2017. – 01.06.

РЕЛІГІЯ
До Верховної Ради України був внесений черговий пакет законопроектів, які
передбачають повне підпорядкування світській владі Української православної
церкви Московського патріархату.
Тихомиров, Владимир Он благословил на убийства. Как „патриарх всея Украины”
ведёт бизнес на крови = [Він благословив на вбивства. Як „патріарх всія України” веде
бізнес
на
крові]
/
В. Тихомиров
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1013540/on
_blaghoslovil_na_ubiistva_kak_patriarkh_vsieia_ukrainy_viediot_biznies_na_krovi). –
М.,
2017. – 04.06.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Портал naspravdi.info опублікував знімки нової методички – „Посібника
піхотинцеві зі знищення російських танків”. Надрукована в Києві 100-сторінкова
книга 2017 року видання, як не дивно, вийшла російською мовою. У ній
розписуються особливості російських машин, їх сильні і слабкі сторони – все те, що
необхідно знати солдатам армії, щоб успішно діяти в бою.
Шоршин, Александр На Украине вышло пособие по уничтожению российских
танков = [В Україні вийшов посібник зі знищення російських танків] / А. Шоршин //
LifeNews
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(https://life.ru/t/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/1013058/na_ukrainie_vyshlo_p
osobiie_po_unichtozhieniiu_rossiiskikh_tankov). – М., 2017. – 01.06.

***
Після заборони російських соцмереж в Україні почала працювати бета-версія
соцмережі Ukrainians, яку розробили для українців.
Богданова, Яна После блокировки „Одноклассников” и „ВКонтакте” в Украине
заработала новая соцсеть = [Після блокування „Однокласників” і „ВКонтакте” в
Україні запрацювала нова соцмережа] / Я. Богданова // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/posle-blokirovki-odnoklassnikov-i-vkontakte-v-ukraine-zarabotalanovaya-sotsset.html#). – Минск, 2017. – 06.06.

СПОРТ
Головним тренером ФК „Динамо” став відомий у минулому білоруський
футболіст Олександр Хацкевич, який займається тренерською кар’єрою з 2007 року.
У киевского ФК „Динамо” сменился главный тренер = [У київського ФК „Динамо”
змінився
головний
тренер]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0603/c31519-9223846.html). – Пекин, 2017. – 03.06.

ТУРИЗМ
У травні 2017 року місячний пасажиропотік аеропорту Харків побив рекордний
показник часів Євро-2012 і склав 84,3 тис. осіб, що на 57,9 % більше у порівнянні з
травнем 2016 року, повідомляє avianews.com. Для порівняння, попередній рекорд був
встановлений в червні 2012 року, коли аеропорт приймав футбольні команди і гостей
чемпіонату Євро-2012, обслужив за місяць 80,1 тис. осіб.
Антонов, Григорий Украинцы в массовом порядке покидают страну = [Українці
масово залишають країну] / Г. Антонов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraincy-vmassovom-poryadke-pokidayut-stranu). – Рига, 2017. – 06.06.

ІНФОРМАЦІЯ
Міністр інформполітики України Юрій Стець передав заяву про свою відставку
до парламенту. Причиною такого рішення, за словами Стеця, стало погіршення стану
його здоров’я.
В Украине подал в отставку министр информполитики = [В Україні подав у
відставку
міністр
інформполітики]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0601/c31519-9222534.html). – Пекин, 2017. – 01.06.

***
Згідно даних гуманітарного бюлетеня Управління ООН з координації
гуманітарних питань за березень-квітень 2017 року, жертвами військового конфлікту
на Донбасі вже стало більше двох тисяч мирних жителів, ще 7-9 тисяч є
постраждалими.
Свыше 2 тыс мирных жителей погибли в результате военного конфликта на
востоке Украины – ООН = [ООН – більше двох тисяч мирних мешканців загинули у
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результаті військового конфлікту на сході України] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0601/c31519-9222531.html). – Пекин, 2017. – 01.06.

***
З першого червня почала діяти угода про взаємні поїздки громадян України та
Туреччини без віз при наявності ID-паспортів.
Украина и Турция ввели взаимный безвизовый режим для держателей ID-карт =
[Україна та Туреччина запровадили безвізовий режим для власників ID-карток] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0602/c31519-9223095.html). – Пекин,
2017. – 02.06.

***
Хілларі Клінтон роками торгувала „політичними послугами”. У Конгресі проти
колишнього держсекретаря почалося розслідування за звинуваченням у використанні
службового становища в особистих цілях. Обіцянки Дональда Трампа „посадити”
свою суперницю по передвиборній гонці екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, схоже,
знайшли шанси на реалізацію. Фонд Клінтонів фігурує в скандалах. Активним
донором клінтонівського фонду також є український олігарх Віктор Пінчук
(перерахував в діапазоні від 10 до 25 млн. доларів). В обмін Пінчук отримував
особистий доступ до Хілларі і Білла, а також офіційну підтримку Держдепу.
Угрозы Трампа „посадить Хиллари Клинтон” начинают сбываться = [Погрози
Трампа „посадити Хілларі Клінтон” починають збуватися] // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/ugrozy-trampa-posadit-khillari-klinton-nachinayut-sbyvatsya.html). –
Минск, 2017. – 06.06.

***
Бригада Республіканської санітарної авіації Республіки Казахстан здобула
перемогу на міжнародних змаганнях бригад екстреної медичної допомоги „Сумське
медичне ралі-2017” відбулося з 31 травня по 2 червня в місті Суми (Україна). Всього
в змаганнях взяли участь понад 40 бригад екстреної медичної допомоги з України,
Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Молдови, Білорусі та Казахстану.
Казахстанская команда санавиации стала лучшей на Международных
спецсоревнованиях = [Казахстанська команда санавіації стала кращою на Міжнародних
спец змаганнях] // Казахстанская правда (http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/
kazahstanskaya-komanda-sanaviatsii-stala-luchshei-na-mezhdunarodnihspetssorevnovaniyah/). – Астана, 2017. – 06.06.

***
Заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука заявив, що в
країні потрібно встановити диктатуру. Як пише „Кореспондент”, на його думку,
нинішній політичний устрій не може вивести Україну з кризи. За його словами,
нинішній політичний устрій в країні не має нічого спільного з демократією – точно
так само, як і всі політичні об’єднання не мають нічого спільного з політикою.
Бергер, Герман В Киеве говорят: Украину спасет только диктатура = [У Києві
кажуть:
Україну
врятує
тільки
диктатура]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://www.telegraf.lv/news/v-kieve-govoryat-ukrainu-spaset-tolyko-diktatura). – Рига, 2017. –
08.06.
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***
У Києві було скоєно замах на чоловіка і жінку, які є добровольцями у
військовому конфлікті на Сході України. Пара відома тим, що вони родом з Чечні, де
воювали проти російських військ. Кілер, який назвався журналістом, виявився
особистим снайпером Рамзана Кадирова.
Er tarnt sich als Journalist und macht offenbar Jagd auf Putin-Gegner : Kiew, Juni
2017: Ein Ehepaar trifft sich mit einem Mann, der sich als Reporter von „Le Monde”
ausgibt. Am Ende fallen Schüsse, die Ukraine vermutet ein russisches Attentat. Die Geschichte
hinter dem Mordversuch. = [Він замаскувався під журналіста і полює на супротивників
Путіна. Київ, червень, 2017: Пара зустрілася з людиною, яка представилася
журналістом „Le Monde”. У кінцевому рахунку відбулися постріли, які офіційна влада
України розцінила як російську атаку.] // Spiegel. – Hamburg, 2017. – 10.06.

***
Український бізнес відреагував на заборону багатьом російським зіркам
естради виступати в країні. Шанувальникам Кіркорова і „Ленінграда” пропонують
туристичні поїздки в сусідню Молдавію з обов’язковим відвідуванням концертів.
Ринок компаній, що надають українцям такі послуги, поки не дуже широкий, проте на
окремі шоу загальне число „туристів” доходить до 400, розповів в ефірі Business FM
менеджер одеської компанії „Клуб авантюристів” Артем Бочаров.
На Украине стали популярными туры на концерты российских звезд = [В Україні
стали популярними тури на концерти російських зірок] // Российская газета
(https://rg.ru/2017/06/13/na-ukraine-stali-populiarnymi-tury-na-koncerty-rossijskihzvezd.html). – М., 2017. – 13.06.

***
Кабінет міністрів України ще на один місяць продовжив дію прийнятих в
середині лютого надзвичайних заходів на ринку електроенергетики для забезпечення
стабільного енергопостачання споживачів.
Когалов, Юрий Украина продлила на месяц чрезвычайные меры из-за дефицита
угля = [Україна продовжила на місяць надзвичайні заходи через дефіцит вугілля] /
Ю. Когалов // Российская газета (https://rg.ru/2017/06/14/ukraina-prodlila-na-mesiacchrezvychajnye-mery-iz-za-deficita-uglia.html). – М., 2017. – 14.06.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
У статті йдеться про повернення телебачення на тимчасово окупованих
територіях України до радянських стандартів. Таку думку автор підтверджує
прикладами новин, коли підкреслюється мудрість та великодушність держави (у
даному випадку самопроголошених республік) та її керівників, факти чітко
відпрацьовані перед подачею телеглядачам і т.п. Зважаючи на те, що території
Донбасу ментально є ближчими до ідеалів колишнього Союзу, а місцеве населення
повсякчас відчуває ностальгію за минулими роками, то така подача телевізійних
новин є вкрай сприятливою для подальшої ескалації конфлікту на цих територіях.
Losh, Jack TV in breakaway Ukraine has a distinct Soviet tint to it = [У бунтівних
районах України телебачення має яскраво виражений радянський відтінок] / J. Losh //
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The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/europe/tv-in-breakaway-ukrainehas-a-distinct-soviet-tint-to-it/2017/06/04/d01be0d6-4097-11e7-adba394ee67a7582_story.html?utm_term=.f39a44c2f606). – Washington, 2017. – 05.06.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
За словами експертів російські хакери за підтримки уряду розробили нову
кіберзброю, яка викликає тривалі неполадки в електриці. Дослідники фірми з
кібербезпеки Dragos вважають, що Україна залишилася без електрики з вини
шкідливого програмного забезпечення CrashOverride або Industroyer. Фірма Dragos
переконана, що шкідливе програмне забезпечення розробило угруповання Electrum,
яке, ймовірно, використовувало такі ж комп’ютерні системи при атаці на електричні
системи України в 2015 році.
Новое оружие русских хакеров вызывает продолжительные перебои в
электричестве = [Нова зброя російських хакерів викликає тривалі перебої в електриці] //
День за днем (http://rus.postimees.ee/4145065/novoe-oruzhie-russkih-hakerov-vyzyvaetprodolzhitelnye-pereboi-v-elektrichestve). – Таллинн, 2017. – 13.06.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Співробітники спецслужб самопроголошених республік заявляють про
затримання виконавців резонансних вбивств ватажків бандитських формувань в
окремих районах Донецької та Луганської областей.
Степанов, Олег,Луганск – Донецк „Сезон охоты” в Донбассе : Возможно, в
убийствах полевых командиров ополченцев действительно виновны украинские
диверсанты. Но это не исключает того, что их ликвидация выгодна и „верхушке” в ЛНР
и ДНР. = [„Сезон полювання” на Донбасі. Можливо, у вбивствах польових командирів
ополченців дійсно винні українські диверсанти. Але це не виключає того, що їх ліквідація
вигідна
і
„верхівці”
в
ЛНР
і
ДНР.]
/
О. Степанов
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/06/1620975.html). – С.Пб., 2017. – 06.06.

***
Ситуація на Донбасі традиційно загострилася з початком чергових перемовин у
Мінську. Спостерігачі відзначають, що загострення відбувається на лінії зіткнення
між Україною і самопроголошеною ЛНР. Плацдармом для зіткнень стало село
Жолобок, яке розташоване на Бахмутській трасі. Місце, де розташований населений
пункт, є стратегічно важливим, так як саме поблизу села розташований мало не
єдиний міст, через який вести успішну наступальну операцію можуть обидві сторони
конфлікту. Крім того, через Жолобок відкривається дорога на Кіровськ, Алчевськ,
Стаханов – стратегічно важливі міста, підконтрольні ЛНР, так як через них можна
вийти на Дебальцевську трасу.
Степанов, Олег,Луганск – Донецк Для чего война „переехала” на Луганщину :
Таких интенсивных боев на востоке Украины не было с января. Очередной горячей
точкой в Донбассе стало никому ранее неизвестное село Желобок на „границе” ЛНР. =
[Для чого війна „переїхала” на Луганщину. Таких інтенсивних боїв на сході України не
було з січня. Черговою гарячою точкою на Донбасі стало нікому раніше невідоме село
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Жолобок
на
„кордоні”
ЛНР.]
/
О. Степанов
//
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/06/08/1621837.html). – С.Пб., 2017. – 08.06.

РОСБАЛТ

***
Влада самопроголошеної Луганської народної республіки побоюється, що
українські силовики ведуть підготовку до наступу на Донбасі. „За інформацією нашої
розвідки, силовики проводять підготовку до наступальних дій і готуються до нової
активної фази збройного конфлікту, – заявив Андрій Марочко. – Вони стягують
озброєння і військову техніку до лінії бойового зіткнення”.
Когалов, Юрий ЛНР: Украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе =
[ЛНР: Українські силовики готуються до наступу на Донбасі] / Ю. Когалов // Российская
газета
(https://rg.ru/2017/06/14/lnr-ukrainskie-siloviki-gotoviatsia-k-nastupleniiu-vdonbasse.html). – М., 2017. – 14.06.

***
Основним завданням українських диверсантів є знищення інфраструктури ЛНР
і ДНР, а також знищення керівництва республік. Про це заявив глава
самопроголошеної ЛНР Ігор Плотницький. „Основні цілі і завдання – це знищення
інфраструктури на території Луганської та Донецької народних республік, також
замахи і підготовка замахів і вбивств керівного складу, Народної міліції. Це все було і
є”, – цитує Плотницького РІА Новини.
Когалов, Юрий Плотницкий: Диверсанты ВСУ хотят уничтожить руководство
ЛНР и ДНР = [Плотницький: Диверсанти ВСУ хочуть знищити керівництво ЛНР і
ДНР] / Ю. Когалов // Российская газета (https://rg.ru/2017/06/14/plotnickij-diversanty-vsuhotiat-unichtozhit-rukovodstvo-lnr-i-dnr.html). – М., 2017. – 14.06.

КРИМ
Підсумки своєї роботи в Криму підбив Загальноросійський народний фронт. На
нараді активістів визнано, що інтеграція з Росією практично завершена. В Криму вже
запускають загальноросійську систему оцінки якості соціальної сфери „з урахуванням
реальної думки громадян”. Також кримчан планують залучити і до громадського
моніторингу виконання доручень Президента в регіоні.
Трифонова, Екатерина Интеграция Крыма практически завершена :
Специфические проблемы полуострова уступают место общероссийским = [Інтеграція
Криму практично завершена. Специфічні проблеми півострова поступаються місцем
загальноросійським] / Е. Трифонова // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/201706-02/1_7001_krum.html). – М., 2017. – 02.06.

***
На плато Ай-Петрі в Криму розташовані десятки елітних особняків, що
належать українським чиновникам і олігархам, повідомив депутат російської
Держдуми Руслан Бальбек. „Українські олігархи і чиновники намагаються зберегти
свою нерухомість в заповіднику Ай-Петрі будь-якою ціною. Власники
багатомільйонних палаців пустили в хід найбрудніші прийоми інформаційної війни.
На сьогоднішній день з їх боку спостерігається небувала активність в медіапросторі
Криму”, – повідомив Бальбек.
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Владимирова, Ирина Украинские олигархи – „небожители” на Ай-Петри =
[Українські олігархи – „небожителі” на Ай-Петрі] / И. Владимирова // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukrainskie-oligarhi-nebozhiteli-na-ai-petri). – Рига, 2017. – 04.06.

***
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з
поїздкою до Криму російської делегації на чолі зі спікером Ради Федерації
Валентиною Матвієнко. Про це повідомила прес-служба українського
зовнішньополітичного відомства. У відповідь на це керівник комітету Ради Федерації
з міжнародних справ Костянтин Косачев порівняв дії українського МЗС з
ритуальними танцями.
Кривцов, Анатолий Киев направил Москве ноту протеста из-за визита
Валентины Матвиенко в Крым : По мнению украинской стороны, поездка состоялась с
грубым нарушением украинского законодательства и международного права = [Київ
направив Москві ноту протесту через візит Валентини Матвієнко в Крим] / А. Кривцов
// LifeNews (https://life.ru/t/%D0%B2%D0%B0%D1%83/1014735/foto_pobiedivshiei_rak_7lietniei_dievochki_stalo_virusom_v_sotssieti). – М., 2017. – 07.06.

***
Британська Daily Mail опублікувала статтю про підрив морської міни часів
Другої світової війни в Криму. При цьому газета „визнала” півострів російським.
„Інцидент стався в портовому місті Севастополь на Кримському півострові, на
південному заході Росії”, – йдеться в матеріалі.
Тарасов, Анатолий Британцы признают Крым частью России = [Британці
визнають Крим частиною Росії] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/britancypriznayut-krym-chastyyu-rossii). – Рига, 2017. – 12.06.

***
Художня виставка в столиці Казахстану загрожує обернутися дипломатичним
скандалом між Києвом і Астаною. Українська сторона обурилася тим, що Україну на
мапі представили без Криму. Дійшло до того, що до МЗС Казахстану була направлена
нота протесту. Це підтвердив тимчасовий повірений у справах України в
центральноазіатській республіці Володимир Джиджора.
Алешина, Марина Киев направил протест в МИД Казахстана из-за карты
Украины без Крыма = [Київ направив протест до МЗС Казахстану через карти України
без Криму] / М. Алешина // Российская газета (https://rg.ru/2017/06/13/reg-ufo/kiev-napravilprotest-v-mid-kazahstana-iz-za-karty-ukrainy-bez-kryma.html). – М., 2017. – 13.06.

***
За словами російського Президента Путіна, мешканці Криму не захотіли
перебувати під владою націоналістів з Києва і тому прийняли рішення про
возз’єднання півострова з Росією. Ні про яке вторгнення російських військ не
йдеться, акцент російський лідер робить саме на волевиявленні кримча.
Путин: Крымчане не хотели жить под властью националистов = [Путін:
Кримчани не хотіли жити під владою націоналістів] // Российская газета
(https://rg.ru/2017/06/15/putin-zhiteli-kryma-ne-hoteli-ostavatsia-pod-vlastiunacionalistov.html). – М., 2017. – 15.06.
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ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Питання перебування іноземних громадян в Могилевській області обговорили
представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Республіці
Білорусь Жан-Ів Бушарда і начальник управління по громадянству і міграції УВС
Могилевського облвиконкому Сергій Крюков, який розповів про те, що за останні
роки найбільша кількість вимушених мігрантів в Могилевську область приїхали з
України, в якій ведуться бойові дії.
Гаранинова, Диана В Могилевской области живут 103 вынужденных мигранта из
Украины и Сирии = [У Могилевській області живуть 103 вимушених мігрантів з України
і Сирії] / Д. Гаранинова // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/v-mogilevskoyoblasti-zhivut-103-vynuzhdennykh-migranta-iz-ukrainy-i-sirii.html). – Минск, 2017. – 01.06.

***
У статті йдеться про проблему гастарбайтерів у Республіці Білорусь. Зокрема,
зазначено, що велика кількість заробітчан має українські паспорти. За час проведення
операції „Нелегал” в Мінській області виявлено 263 іноземця, які порушили правила
перебування або працевлаштування в Білорусі. Це уродженці Росії, України, Грузії,
Молдови, Таджикистану.
Невмержицкая, Оксана Все каски лета : Нелегальные мигранты на наших
стройках: портрет через призму административного Кодекса = [Всі каски
літа. Нелегальні мігранти на наших будівництвах: портрет через призму
адміністративного Кодексу] / О. Невмержицкая // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/vse-kaski-leta.html). – Минск, 2017. – 08.06.
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