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ДОНБАС
В узагальнюючій доповіді до триріччя катастрофи експерти Bellingcat назвали
„Бук” номер 332 збройних сил РФ єдиним правдоподібним кандидатом на роль
установки, яка збила Boeing рейсу MH17, передає Deutsche Welle. Ніяких
правдоподібних свідчень перебування українських „Буків” в районі катастрофи
надано не було, відзначається в доповіді.
Трехлетие трагедии MH17: эксперты подтвердили причастность российского
„Бука” = [Триріччя трагедії MH17: експерти підтвердили причетність російського
„Бука”] // День за днем (http://rus.postimees.ee/4180463/trehletie-tragedii-mh17-ekspertypodtverdili-prichastnost-rossiyskogo-buka). – Таллинн, 2017. – 17.07.

***

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Під охороною багатьох наглядачів в регіонах Донецька і Луганська, в таких
містах, як Одеса, Харків, Київ і Москва, в анексованому Криму і негостинних районах
Сибіру, є цивільні і військові, загартовані активісти та випадкові громадяни, які,
незалежно від походження (українці, росіяни і в основному кримські татари), по суті є
військополоненими, але офіційно ними невизнані. Ця обставина робить їх
„заручниками” (з різним значенням для обміну та пропаганди) у війні, в якій вже було
вбито 10,090 людини (в тому числі 2,777 цивільних осіб) і 23,966 були поранені до 15
травня, за оцінками головного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).
Bonet, Pilar Los rehenes de una guerra sin nombre : Cientos de personas permanecen
recluidas en prisiones controladas por Rusia, Ucrania y rebeldes prorrusos desde que estallaron
los conflictos en 2014 = [Безіменні заручники війни. Сотні людей залишаються під вартою
в тюрмах, контрольованих Росією, Україною і проросійськими заколотниками, з часу
виникнення
конфлікту
в
2014
році]
/
P. Bonet
//
El
País
(https://elpais.com/internacional/2017/07/29/actualidad/1501345515_035261.html). –
Madrid,
2017. – 30.07.

***

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Близько 2 тис. рідних і близьких вшанували пам’ять 298 жертв катастрофи в
Нідерландах під час урочистого відкриття офіційного меморіалу „Ліс спогадів”. Три
роки після катастрофи літака рейсу MH17 багато питань залишаються відкритими, а
розслідування просунулося не набагато.
Duffau, Clément Trois ans après le crash du MH17, un mémorial inauguré aux Pays-Bas
= [Через три роки після катастрофи рейса MH17 в Нідерландах відкрили меморіал] /
C. Duffau
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/17/0100320170717ARTFIG00185-trois-ans-apres-le-crash-du-mh17-un-memorial-inaugure-aux-paysbas.php?redirect_premium). – Paris, 2017. – 17.07.

***
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Президент України Петро Порошенко вшанував пам’ять жертв катастрофи
рейса МН-17, що сталася три роки тому на Донбасі. П. Порошенко висловив
впевненість в тому, що нідерландський суд, який розглядатиме справи осіб,
підозрюваних в причетності до цього інциденту, продемонструє „об’єктивність і
неупередженість” і зможе покарати винних.
Президент Украины почтил память жертв крушения рейса МН-17 в третью
годовщину трагедии = [Президент України вшанував пам’ять жертв катастрофи рейса
МН-17
в
третю
річницю
трагедії]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0718/c31519-9243182.html). – Пекин, 2017. – 18.07.

***

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
„За словами американського чиновника, Пентагон і Державний департамент

США розробили плани поставки до України протитанкових ракет та іншої зброї і
домагаються схвалення Білого дому, поки Київ бореться з підтримуваними Росією
сепаратистами, а зв’язки між Москвою і Вашингтоном розриваються, – повідомляють
Джуліан Е. Барнс, Лоренс Норман і Фелисия Шварц у статті The Wall Street Journal. –
Американські військові і дипломати стверджують, що це зброя, яку вони
характеризують як оборонну, призначена для стримування агресивних дій Москви,
яка, як заявляють США і інші [країни], надає бойовикам, що воюють з київським
урядом, танки та інше складне озброєння, а також військових радників”.
Barnes, Julian E. Pentagon Offers Plan to Arm Ukraine : U.S. officials say proposal,
which needs White House approval, is meant to deter Moscow aggression = [Пентагон
пропонує озброїти Україну. Американські чиновники кажуть, що пропозиція, яка
потребує схвалення Білого дому, має на меті стримувати московську агресію] /
J. E. Barnes,
L. Norman,
F. Schwartz
//
The
Wall
Street
Journal
https://www.wsj.com/articles/pentagon-offers-plan-to-arm-ukraine-1501520728. – New York,
2017. – 31.07.

***

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Білорусь зобов’язана зробити все для встановлення дружніх відносин між
Росією і Україною. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир
Макей за підсумками переговорів з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом. „Ми
виходимо з того, що і Росія, і Україна є для нас найближчими країнами на
пострадянському просторі, тому що це наші сусіди, це наші найголовніші торговоекономічні партнери. Ми, звичайно ж, категорично не сприймаємо ту ситуацію, яка
існує сьогодні”, – заявив міністр. В. Макей констатував, що ситуація в Україні
впливає на економіку Білорусі, викликає питання в сфері безпеки. „Ми виступаємо за
встановлення миру і спокою в регіоні, за швидке вирішення конфлікту”, – зазначив
дипломат.
Беларусь обязана сделать все для установления дружественных отношений
между Россией и Украиной – В. Макей = [Білорусь зобов’язана зробити все для
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встановлення дружніх відносин між Росією і Україною – В. Макей] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0720/c31519-9243859.html). – Пекин, 2017. – 20.07.

***
У ході свого візиту в Україну спеціальний посол США Курт Волкер заявив, що
конфлікт на Сході України необхідно розглядати як „гарячу війну”, а не як
заморожений конфлікт. Волкер планує підготувати низку рекомендацій щодо
взаємодії Вашингтона та України у вирішенні даного конфлікту.
Zinets, Natalia U.S. special envoy says Russian aggression to blame for ’hot war’ in
Ukraine = [Спеціальний посол США заявив, що „гаряча війна” в Україні є актом агресії
Росії]
/
N. Zinets,
M. Williams
//
The
Globe
and
Mail
(https://www.theglobeandmail.com/news/world/us-special-envoy-says-russian-aggression-toblame-for-hot-war-in-ukraine/article35776929/). – Toronto, 2017. – 23.07.

ТОЧКА ЗОРУ
Говорити про наслідки кроку, зробленого главою ДНР Олександром
Захарченко досить складно оскільки не цілком ясно, що саме стоїть за
проголошенням нової держави Малоросія зі столицею в Донецьку – місцева це
ініціатива, мегатроллінг, розрахований на епатаж і деморалізацію Києва, або це
проект Кремля, в основі якого лежить гра на підвищення ставок в „Мінському
процесі”, або ж мова все-таки йде про реальну відмову від виконання Мінських угод,
об’єднання народних республік і реальну спробу поступового перехоплення влади в
українського керівництва.
Бабицкий, Андрей Малороссия взяла под покровительство бывшую Украину :
Журналист Андрей Бабицкий – о том, воспринимать ли объявление Захарченко о
создании Малороссии как троллинг киевских властей, проект Кремля или осознанный
отказ от выполнения минских соглашений. = [Малоросія взяла під заступництво
колишню Україну. Журналіст Андрій Бабицький – про те, чи сприймати оголошення
Захарченко про створення Малоросії як тролінг київської влади, проект Кремля або
усвідомлена відмова від виконання мінських угод.] / А. Бабицкий // LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1027736/malorossii
a_vziala_pod_pokrovitielstvo_byvshuiu_ukrainu). – М., 2017. – 18.07.

***
У статті автор розмірковує над причинами, які не дозволили Україні попри
війну та зниження рівня економіки стати авторитарною державою. У своїх висновках
автор зазначає, що анексувавши Крим та окупувавши частину Донеччини, російський
лідер тим самим відокремив від решти України найбільш налаштований на
авторитаризм електорат, тим самим давши можливість демократам втілювати свою
програму у життя без перешкод з боку політичних сил, прибічники яких і є мешканці
тимчасово окупованих територій.
Motyl, Alexander Thanks, Putin, for giving Ukrainian democracy a boost = [Дякуємо,
Путін, що надав українській демократії поштовх] / A. Motyl // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2017/07/19/thanks-putin-for-givingukrainian-democracy-a-boost/?utm_term=.bcc719b7f479). – Washington, 2017. – 19.07.

***
6

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 31 липня 2017 р.

Конфлікт на Сході України знову стає розмінною монетою у великій грі між
світовими державами. Керівник самопроголошеної ДНР Захарченко зробив заяву на
російському телебаченні про створення Малоросії, яка згодом розширить свої межі на
всю територію України. Всім відомо, що будь-який крок керівництва
самопроголошених республік не робиться без узгодження з Москвою. Іншими
словами, така заява Захарченка є невипадковою саме перед черговими переговорами у
Мінську. На думку автора, як і раніше, окуповані території східної України Путін
використовує як пішака у своїй грі із Заходом.
Wood, L. Todd East Ukraine becomes a pawn again = [Східна Україна знову стає
пішаком]
/
L. T. Wood
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2017/jul/20/east-ukraine-becomes-a-pawn-again/). –
Washington, 2017. – 20.07.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Найближчим часом в Україні буде створено Раду прем’єр-міністрів – новий
консультативний орган, до складу якого увійдуть колишні глави уряду. Про це заявив
нинішній керівник кабміну Володимир Гройсман. Основними завданнями членів Ради
прем’єр-міністрів, як уточнив В. Гройсман, стануть обговорення питань, що мають
стратегічно важливе значення для розвитку України, і передача накопиченого досвіду
чинному кабміну. Нинішній прем’єр В. Гройсман вступив на посаду в квітні 2016
року.
В Украине будет создан Совет премьер-министров = [В Україні буде створено
Раду
прем’єр-міністрів]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0719/c31519-9243309.html). – Пекин, 2017. – 19.07.

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив звіт про результати
роботи уряду в першому півріччі 2017 року. Найголовнішим успіхом своєї команди В.
Гройсман назвав продовження відновлення економічного зростання, що почалося в
минулому році. За підсумками першого кварталу 2017 року ВВП України збільшився
на 2,5%, а обсяг капітальних інвестицій – на 21,4%. При цьому важливим наслідком
активізації економічної діяльності, яку супроводжувала поступова детінізація бізнесу,
стало те, що в січні-червні поточного року план надходжень до держбюджету вдалося
перевиконати на 29,7 млрд. грн., тоді як в першому півріччі 2016 року було
зафіксовано бюджетний дефіцит в розмірі 35 млрд. грн. В. Гройсман зазначив, що
позитивні зрушення в економіці допомогли дещо поліпшити якість життя українців:
за підсумками січня-травня 2017 року середня заробітна плата в країні зросла на
13,8%.
Глава правительства Украины назвал самым главным успехом своей команды
продолжение восстановления роста экономики = [Глава уряду України назвав
найголовнішим успіхом своєї команди продовження відновлення зростання економіки] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0720/c31519-9243848.html). – Пекин,
2017. – 20.07.

***
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ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Ще зовсім недавно Михайло Саакашвілі був покликаний стати „локомотивом”
реформ в одному з провідних регіонів України. Сьогодні Михайла Саакашвілі
позбавили громадянства України. Чи вийде у Порошенко довести цей політичний
маневр до кінця і утриматися при владі самому? Це питання почали задавати, коли
спала перша хвиля інтересу до несподіваного рішення української влади. Експрезидент, екс-грузин, екс-губернатор, а тепер – і екс-українець? Далеко не всі
вважають проблему вирішеною і закритою. Чекають розв’язки.
Корж, Валентин Бывший президент, губернатор и грузин стал „четырежды экс”
: На Украине пытаются объяснить, чем вызвано лишение Михаила Саакашвили
гражданства, а решение Порошенко уже осудили многие ведущие политики и СМИ. =
[Колишній президент, губернатор і грузин став „чотири екс”. В Україні намагаються
пояснити, чим викликане позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства, а рішення
Порошенко вже засудили багато провідних політиків і ЗМІ.] / В. Корж // РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/07/31/1634748.html). – С.Пб., 2017. – 31.07.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Пол Манафорт, колишній голова передвиборного штабу Дональда Трампа,
нещодавно представив Міністерству юстиції США фінансові звіти, які свідчать про
те, що його лобістська фірма заробила майже 17 млн. доларів за два роки роботи на
політичну партію зі зв’язками в Кремлі. Примітно, що це більше, ніж всі витрати
партії за той же період, про які вона сама повідомила, включаючи зарплати та інші
витрати. Ці дані також багато говорять про те, як працювали клієнти Манафорта –
колишній президент України Віктор Янукович і його „Партія регіонів”. У роки, що
передували падінню Януковича, Манафорт отримував щедрі платежі за відшліфовку
іміджу Януковича і „Партії регіонів” у Вашингтоні, незважаючи на те, що партія
визнає лише скромні витрати. Рукописні бухгалтерські книги, які спливли на
поверхню в минулому році, свідчать про те, що партія в реальності витратила близько
2 млрд. доларів за останнє десятиліття або близько того, значну частину – нелегально.
Kramer, Andrew E. Huge Manafort Payment Reflects Murky Ukraine Politics =
[Величезні платежі Манафорту – відображення каламутної української політики] /
A. E. Kramer
//
The
New
York
Times
(https://www.nytimes.com/2017/07/15/world/europe/ukraine-paul-manafort-viktoryanukovych.html). – New York, 2017. – 15.07.

***
Навіть без скандалу через втручання у вибори Президента, Трампу було б
нелегко керувати відносинами Америки з Росією. Догідливість Трампа принесла мало
результатів. Росія як і раніше окуповує Крим, який вона анексувала в 2014 році, і
інтенсифікує війну на Сході проти українських урядових сил, незважаючи на
обіцянку, зафіксовану в Мінських угодах 2015 року – припинити бої.
Russia Isn’t Delivering for Donald Trump = [Росія не виправдовує очікувань Дональда
Трампа] // The New York Times (https://www.nytimes.com/2017/07/15/opinion/sunday/russiaisnt-delivering-for-donald-trump.html). – New York, 2017. – 15.07.

***
8

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

15 – 31 липня 2017 р.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 20-21 липня здійснить офіційний
візит до України. Заплановані переговори з Президентом України Петром
Порошенко. Глави двох держав обговорять розвиток політичного, торгівельноекономічного та гуманітарного співробітництва. Основна увага буде приділена стану і
перспективам взаємодії в економіці, в тому числі в таких сферах, як торгівля,
інвестиції, промислова кооперація, нафтохімічний комплекс, енергетика, сільське
господарство, транспортно-логістична галузь, розвиток міжрегіонального діалогу.
Однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на Сході України.
А. Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину =
[А. Лукашенко 20-21 липня здійснить офіційний візит до України] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0720/c31519-9243853.html). – Пекин, 2017. – 20.07.

***
Тимчасовий повірений у справах України в Казахстані Володимир Джиджора в
ході прес-конференції в Службі центральних комунікацій заявив про підготовку до
офіційного візиту Президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в Україну цієї
осені, повідомляє кореспондент Kazpravda.kz. На думку спікера, до порядку візиту
увійде питання врегулювання російсько-українських відносин.
Уранкаева Ж. Нурсултан Назарбаев, возможно, посетит Украину этой осенью :
Поездка планируется в рамках 25-летия дипломатических отношений между странами
= [Нурсултан Назарбаєв, можливо, відвідає Україну цієї осені. Поїздка планується в
рамках 25-річчя дипломатичних відносин між країнами] / Ж. Уранкаева //
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/politika/nursultan-nazarbaevvozmozhno-posetit-ukrainu-etoi-osenu/). – Астана, 2017. – 26.07.

***
Міністр закордонних справ Німеччини виступив з різкою критикою посилення
антиросійських санкцій з боку США. Коментуючи критику зі сторони США щодо
низької активності Німеччини у вирішенні українського конфлікту, Габріель
зауважив, що для цього необхідним є політичний, а не економічний тиск на Москву.
Weiland, Severin Neue Strafmaßnahmen gegen Russland Gabriel will neue USSanktionen nicht akzeptieren : Der US-Senat hat verschärfte Sanktionen gegen Russland
gebilligt, die auch die deutsche Energiebranche treffen können. Außenminister Gabriel kritisiert
die Maßnahmen und fordert US-Präsident Trump zum Handeln auf. = [Нові санкції проти
Росії Габріель назвав неприйнятними. Сенат США схвалив посилення санкцій проти
Росії, які можуть зачепити німецьку енергетичну галузь. Міністр закордонних справ
Габріель розкритикував такі заходи і закликав президента Трампа діяти.] / S. Weiland //
Spiegel (http://www.spiegel.de/politik/deutschland/russland-sanktionen-sigmar-gabriel-kritisiertentscheidung-des-us-senats-a-1160128.html). – Hamburg, 2017. – 28.07.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Україна і Євросоюз приступили до розробки оптимальної моделі реформування
українських підземних сховищ газу (ПСГ) для підвищення ефективності їх
використання. Україна володіє одними з найбільших в Європі ПСГ загальним
обсягом 31 млрд. куб. м, проте в останні роки вони були завантажені менш ніж на
50%. Щоб виправити ситуацію, на початку поточного літа українська влада дозволила
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оператору ПСГ – держкомпанії „Укртрансгаз” – зберігати іноземне блакитне паливо
протягом трьох років без розмитнення. Передбачається, що послугами
„Укртрансгазу” почнуть активно користуватися газотрейдери з Польщі, Угорщини,
Румунії, Словаччини та Молдови, де спостерігається дефіцит ПСГ. В ході проекту,
реалізація якого буде здійснюватися на гроші ЄС, планується спрогнозувати попит на
зберігання блакитного палива на два наступних десятиліття і вивчити можливості
України на ринку ПСГ. Після цього Міненерговугіллю буде запропоновано кілька
стратегічних сценаріїв оптимального використання українських газосховищ.
ЕС поможет Украине повысить эффективность использования газохранилищ =
[ЄС допоможе Україні підвищити ефективність використання газосховищ] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0718/c31519-9243184.html). – Пекин, 2017. –
18.07.

НАТО
Десятки тисяч військовослужбовців рухаються на просторі від Балтійського до
Чорного моря – НАТО і Росія починають проведення серії військових навчань такого
масштабу, який цей континент не бачив після закінчення холодної війни. Обидві
сторони стверджують, що військові маневри, в яких беруть участь літаки, бойові
кораблі, танки і артилерія, є чисто оборонними за своєю природою. Однак очевидно,
що вони призначені для того, щоб продемонструвати нові можливості і технології, а
також показати не тільки силу альянсів, а й те, як швидко солдати і важке обладнання
можуть бути передислоковані для ліквідації загроз на кордоні. З урахуванням того,
що Росія використовувала масштабні військові навчання в 2014 році, щоб відвернути
увагу від свого вторгнення до Криму, західний альянс уважно спостерігає за
російськими навчаннями „Захід”. НАТО, в свою чергу, проводить маневри під назвою
Sea Breeze 2017 близько до кордонів Росії і Криму. Організаторами цих навчань у
Чорному морі є Сполучені Штати і Україна.
Mcleary, Paul NATO, Russian Troops Rattle Swords Along Hundreds of Miles of
Borderland : Across Eastern Europe, Moscow and the transatlantic alliance are staging largescale exercises to show they mean business = [НАТО і російські війська брязкають зброєю
уздовж всього кордону: Всюди в Східній Європі, Москва і трансатлантичний альянс
проводять масштабні військові навчання, щоб показати, що вони налаштовані
серйозно] / P. Mcleary // Foreign Policy . (http://foreignpolicy.com/2017/07/18/nato-russiantroops-rattle-swords-along-hundreds-of-miles-of-borderland/) – Washington, 2017. – 18.07.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
В Україні за останні півроку покращилося ставлення до росіян, в Росії ж,
навпаки, думка про українців погіршилася. Про це свідчать результати соціологічних
опитувань, які регулярно з 2008 року проводяться Київським міжнародним
інститутом соціології (КМІС) і московським Левада-Центром.
Ивженко, Татьяна В Украине меняется отношение к РФ : Социологи узнали, что
жители Незалежной думают о закрытии границ = [В Україні змінюється ставлення до
РФ. Соціологи дізналися, що жителі Незалежної думають про закриття кордонів] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-07-17/1_7030_ukraina.html). –
М., 2017. – 17.07.
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МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
За найближчі два роки Україна і Білорусь можуть збільшити двосторонній
товарообіг з торішніх 3,8 млрд. доларів США до 8 млрд. доларів – рекордного
показника, зафіксованого в 2012 році. Про це заявив заступник прем’єр-міністра
Білорусі Володимир Семашко за підсумками 25-го засідання міжурядової українобілоруської змішаної комісії з питань торгово-економічного співробітництва.
Украина и Беларусь планируют удвоить товарооборот за два года = [Україна і
Білорусь планують подвоїти товарообіг за два роки] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0719/c31519-9243321.html). – Пекин, 2017. – 19.07.

***
Завершено офіційний візит Президента в Україні. У діловому вимірі Олександр
Лукашенко і Петро Порошенко домовилися орієнтуватися як мінімум на повернення
до щорічного товарообігу в 8 млрд доларів. Судячи з інтенсивності контактів на
білорусько-українському бізнес-форумі, який проходив в Києві одночасно із
зустріччю Президентів, сумнівів в тому, що орієнтир взято цілком реалістичний, не
залишається. Що стосується політичних підсумків, то головний з них, мабуть, в самій
атмосфері спілкування. Президенти дають однозначний сигнал: наші країни міцні
партнери, добрі і надійні друзі.
Крят, Дмитрий Все познается в сравнении : Переговоры Президентов Беларуси и
Украины = [Все пізнається в порівнянні. Переговори Президентів України та Білорусі] /
Д. Крят // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/vse-poznaetsya-v-sravneniibelarus-ukraina.html). – Минск, 2017. – 21.07.

***
Проведення Міжнародної спеціалізованої виставки „ЕКСПО-2017” дозволило
Україні інакше подивитися на Казахстан. Про це в ході брифінгу в Службі
центральних комунікацій заявив віце-президент торгової палати підприємців України
і за сумісництвом заступник комісара національної секції України на ЕКСПО-2017
Сергій Свистіль, повідомляє кореспондент Kazpravda.kz. За його словами, в цьому
році різко зросла кількість контактів між представниками двох країн.
Уранкаева Ж. Украина по-новому взглянула на Казахстан – замкомиссара секции
Украины на EXPO 2017 : В текущем году исполнилось 25 лет с момента установления
дипломатических отношений между двумя странами. = [Україна по-новому глянула на
Казахстан – заступник комісара секції України на EXPO 2017. У поточному році
виповнилося 25 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома
країнами]
/
Ж. Уранкаева
//
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/politika/ukraina-po-novomu-vzglyanula-na-kazahstan-zamkomissara-sektsii-ukraini-na-expo-2017/). – Астана, 2017. – 26.07.

***
В українській столиці сьогодні закінчився шостий раунд переговорів про
створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, на якому сторонам вдалося
досягти помітного прогресу. Україна та Ізраїль практично завершили процес
обговорення основних положень договору про ЗВТ, а також визначили ступінь
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Украина и Израиль достигли прогресса на переговорах по созданию ЗСТ = [Україна
та Ізраїль досягли прогресу на переговорах щодо створення ЗВТ] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0729/c31519-9248348.html). – Пекин, 2017. – 28.07.

***
Згідно підписаної угоди між Україною та США американська вугільна
компанія Xcoal Energy and Resources доставить до України 700000 тон вугілля за
ціною 113 доларів за тону.
Daly, Matthew Trump administration hails deal to export coal to Ukraine =
[Адміністрація Трампа задоволена угодою про експорт вугілля до України] / M. Daly // The
Globe and Mail (https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/usbusiness/trump-administration-hails-deal-to-export-coal-to-ukraine/article35841858/). –
Toronto, 2017. – 31.07.

МИТНА ПОЛІТИКА
На кордоні України з Придністров’ям Президент України Петро Порошенко і
прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп відкрили спільний молдавсько-український
КПП „Кучурган – Первомайське”. У перспективі з’явиться ще 13 КПП і
Придністров’я виявиться в прикордонному кільці, з якого без дозволу у Кишинева і
Києва ні в’їхати, ні виїхати. Однак блокада – не головне. Президент Придністров’я
Вадим Красносельський заявив, що для Кишинева відновлення контролю над своєю
східною межею – крок до вступу в НАТО і ЄС. А також – удар по інтересам Росії.
Молдавия начала силовую реинтеграцию Приднестровья = [Молдова почала
силову
реінтеграцію
Придністров’я]
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/moldaviya-nachala-silovuyu-reintegraciyu-pridnestrovya). –
Кишинев, 2017. – 19.07.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
У рамках міжнародного фестивалю в Манчестері художник Френк Колінз
встановив пам’ятник Фрідріху Енгельсу, який перевіз з України. При цьому автор
статті висловлює обурення такою подією, оскільки вважає пропагандою сам факт
встановлення частини комуністично7го минулого в центрі Манчестера. Окрім цього,
автор наголошує, що таким чином організатори фестивалю зачепили почуття
української громади в Манчестері, яка є однією з найбільших у Британії і частиною
життя якої були багато чисельні антирадянські протести у другій половині минулого
століття.
Bolton, Kevin Manchester has a Soviet statue of Engels. Shame no one asked the city’s
Ukrainians = [У Манчестері є радянська статуя Енгельса. Ніхто не запитав, чи
засмутилися від цього українці – мешканці міста.] / K. Bolton // The Guardian
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/19/manchester-soviet-statue-engelsukrainians). – London, 2017. – 19.07.
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ЕКОНОМІКА
У січні-червні 2017 року Україна поставила на зовнішні ринки 182 тис. тонн
м’яса і субпродуктів, що на 46,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Такі дані оприлюднив аналітик Продовольчої і сільськогосподарської організації
ООН Андрій Панкратов. Фахівець відзначив, що найбільші темпи зростання в
першому півріччі поточного року продемонстрував експорт яловичини і свинини,
збільшившись вдвічі. Тим часом в кількісному вираженні обсяги продажів були
досить незначними – 25 тис. і 4 тис. тонн відповідно. Основу експорту склала
курятина – її було поставлено за кордон 149 тис. тонн, що на 39,3 % більше, ніж в
січні-червні 2016 року. У той же час продаж субпродуктів на зовнішніх ринках зріс на
33 % – до 4 тис. тонн. У 2016 році експорт м’яса і субпродуктів з України збільшився
на 23 % і склав 286 тис. тонн.
В первом полугодии 2017 года Украина нарастила экспорт мяса почти на 50
проц. = [У першому півріччі 2017 року Україна наростила експорт м’яса майже на 50 %]
// Жэньминь жибао http://russian.people.com.cn/n3/2017/0718/c31519-9243183.html. – Пекин,
2017. – 18.07.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Влада Фінляндії активно вдосконалює систему бункерів і тунелів під Гельсінкі,
щоб вона була здатна витримати „російську агресію”, повідомляє The Wall Street
Journal. У Міноборони країни виданню заявили, що подібна міра необхідна в світлі
загострення відносин між Росією і Заходом. Основне занепокоєння у фінів
викликають майбутні російсько-білоруські стратегічні навчання „Захід-2017”.
Україна і прибалтійські країни бачать загрозу в проведенні навчань поблизу своїх
державних кордонів.
СМИ: Финляндия отстраивает систему бункеров на случай войны с Россией =
[ЗМІ: Фінляндія відбудовує систему бункерів на випадок війни з Росією] // День за днем
(http://rus.postimees.ee/4180055/smi-finlyandiya-otstraivaet-sistemu-bunkerov-na-sluchayvoyny-s-rossiey ). – Таллинн, 2017. – 17.07.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
„Катерина”, агент, який розставляє пастку корупціонерам в Україні. Загадкова

жінка-детектив з Національного антикорупційного бюро України викликала
політичний скандал, викривши корупцію депутата Розенблата в справі про видобуток
бурштину. У своєму постійному пошуку героїв українське суспільство недавно
знайшло нову претендентку. При цьому про неї майже нічого не відомо. За кілька
днів ЗМІ пристрастилися до незнайомки, яка працює детективом в НАБУ після того,
як вона застала на місці злочину з хабарем депутата Борислава Розенблата. З початку
року політико-фінансові скандали в Києві слідували один за іншим. Однак справа
Розенблата знаменує першу символічну перемогу НАБУ, незалежного агентства по
боротьбі проти корупції, створеного в 2014 році після революції Майдану. Це єдина в
своєму роді сила в країні, яка не має ніяких коренів в „силовій структурі” радянської
епохи.
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Siohan, Stéphane „Kateryna”, cet agent qui piège les corrompus en Ukraine =
[„Катерина”, агент, який розставляє пастку корупціонерам в Україні] / S. Siohan // Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2017/07/27/01003-20170727ARTFIG00305kateryna-cet-agent-qui-piege-les-corrompus-ukrainiens.php?redirect_premium). – Paris, 2017. –
28.07.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Вірменська компанія „Сігарон” направила листа голові уряду Карену
Карапетяну з проханням про сприяння в питанні повернення з Одеси вантажу, що
слідував до Польщі. Про це на прес-конференції в Єревані заявив комерційний
директор по імпорту ТОВ „Сігарон” Аарон Тадевосян. Представники правоохоронних
органів Одеської області України заявили про викриття незаконної діяльності з
перевезення та зберігання тютюнових виробів, в тому числі з Вірменії.
“Сигарон” рассчитывает на содействие премьер-министра РА = [„Сігарон”
розраховує на сприяння прем’єр-міністра РА] // Новое время (http://nv.am/news/591102017-07-20-06-27-15). – Ереван, 2017. – 20.07.

ІСТОРІЯ
Інформаційна служба УНІАН з посиланням на міську раду Дніпра повідомляє,
що в місті проведено інструкційно-методичну нараду на тему заснування міста. На
нараді оголосили, що місто засноване не Катериною II і не в 1776 році. Українські
автори заявили, що місто на місці Катеринослава (назва міста до 1796 року) нібито
було ще за 200 з гаком років до того. Інші озвучили і назву „старовинного” міста.
Нібито Стара Самарь, територія якої розташовувалася там же, де зараз розташоване
селище Шевченко.
Украинские историки продолжают пробивать дно = [Українські історики
продовжують
пробивати
дно]
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/ukrainskie-istoriki-prodolzhayut-probivat-dno). –
Кишинев,
2017. – 15.07.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Увечері 17 липня на сцені Літнього амфітеатру відбулося урочисте закриття
XXVI Міжнародного фестивалю мистецтв „Слов’янський базар у Вітебську”.
Програма порадувала різноманітністю артистів. На сцену виходили „Пісняри”,
Валерій Меладзе, Стас Михайлов, Руслан Алехно, Олена Ланська, Анастасія
Тіханович, група „Дядя Ваня і племінники”, Ірина Білик, Гліб Матвейчук, Єгор Крід,
Тетяна Буланова, Лариса Доліна і багато інших. А почалася церемонія з
нагородження лауреата першої премії конкурсу виконавців естрадної пісні „Вітебськ2017”. Ним став Влад Ситник з України.
Торжественное закрытие фестиваля „Славянский базар в Витебске” =
[Урочисте закриття фестивалю „Слов’янський базар у Вітебську”] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0718/c31519-9243199.html). – Пекин, 2017. – 18.07.
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ІНФОРМАЦІЯ
Під час візиту до Грузії Петро Порошенко разом з грузинським колегою
Георгієм Маргвелашвілі домовилися про координацію спільних зусиль щодо
повернення тимчасово окупованих територій до складу держав. Нагадаємо, що у 2008
році у результаті російської агресії у Грузії оголосили про свою незалежність
підтримувані Росією Південна Осетія та Абхазія. Така сама ситуація з 2014 року
склалася на сході України.
Ukraine, Georgia denounce pro-Russian separatists = [Україна та Грузія засуджують
проросійських сепаратистів] / Associated Press // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-georgia-denounce-pro-russianseparatists/2017/07/19/4478dece-6c86-11e7-abbc-a53480672286_story.html?utm_term=.a3bd27
ac7587). – Washington, 2017. – 19.07.

***
У річницю загибелі відомого журналіста Павла Шеремета у Києві його друзі та
колеги збираються біля Адміністрації Президента, щоб висловити своє незадоволення
перебігом розслідування вбивства.
Friends, colleagues mourn slain journalist in Ukraine’s Kiev = [Друзі та колеги
згадують вбитого в Києві журналіста] / Associated Press // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/friends-colleagues-mourn-slain-journalist-inukraines-kiev/2017/07/20/2982280a-6d1c-11e7-abbca53480672286_story.html?utm_term=.a9c858cd0958). – Washington, 2017. – 20.07.

***
Український винахідник приїхав до Мадрида в пошуках притулку два роки
тому. Сьогодні він намагається створити автомобіль майбутнього на балконі своєї
квартири. Микола винаходив складні механізми вже в шестирічному віці, наприклад,
вантажопідйомник. Зараз він спішно розробляє і конструює новий пристрій на
балконі своєї квартири в районі Вальекас (район в Мадриді, де традиційно селилися
бідні верстви населення і іммігранти), щоб отримати можливість залишитися в
Іспанії. Близько двох місяців тому Управління у справах претендентів притулку
відповіло відмовою на його клопотання про надання міжнародного захисту.
Carmona, María José Un ’Einstein’ ucraniano en Vallecas = [Український
„Ейнштейн” в Мадриді] / M. J. Carmona // Público (http://www.publico.es/sociedad/refugiadogenio-inventor-einstein-vallecas.html). – Madrid, 2017. – 24.07.

***
Секретар у справах енергетики США Рік Перрі провів телефонну розмову з
двома чоловіками, відомими як Вован та Лексус, які видали себе за прем’єр-міністра
України. Правдивість розмови підтвердили у департаменті енергетики США.
Зауважимо, що жертвами цих двох чоловіків раніше був співак Ельтон Джон і сенатор
Джон МакКейн.
Rick Perry duped by Russian duo impersonating Ukraine leader = [Рік Перрі обурений
діями двох чоловіків, які видавали себе за українського лідера] / Associated Press // The
Washington Post (https://www.washingtonpost.com/politics/rick-perry-duped-by-russian-duo-
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impersonating-ukraine-leader/2017/07/26/bc594202-71eb-11e7-8c17533c52b2f014_story.html?utm_term=.10ad417a4d0f ). – Washington, 2017. – 28.07.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Повідомлення про одностороннє проголошення незалежності Донецької
області, що входить до складу України, але перебуває під контролем проросійських
повстанців, свідчить про те, що Москва не залишила своїх спроб розчленувати
Україну. Ці спроби розпочалися на початку цього десятиліття, коли Україна як
суверенна держава вирішила встановити більш тісні відносини з Євросоюзом і
провести переговори про підписання угоди про асоціацію та договору про вільну
торгівлю з Євросоюзом. Та обставина, що глава проросійських сепаратистів витягнув
з далекого минулого назву Малоросія, чиї кордони не збігаються з межами сучасної
України, свідчить про твердий намір зруйнувати українську державність в тому
вигляді, в якому вона була визнана світовою спільнотою з моменту набуття нею своєї
незалежності в серпні 1991 року. Україна – європейська країна, частина території якої
– Крим – піддалася військовому вторгненню і була незаконно приєднана до Росії на
підставі результатів незаконного і не визнаного референдуму. Крім того, значна
частина її території знаходиться під контролем різних загонів проросійських
ополченців, які отримують військову і фінансову підтримку з боку Москви. Саме
вони відповідальні за знищення пасажирського літака, в результаті якого загинули
298 осіб. Таким чином, мова йде про пряму військову агресію з боку Росії, яка
силовим шляхом хоче відновити свою зону впливу і безцеремонно зневажає
суверенітет і відторгає територію у тих, хто противиться її планам.
Desmembración de Ucrania : Moscú no ceja en su estrategia de mantener su área de
influencia a cualquier precio = [Розчленування України. Москва не змінює свою стратегію
утримання
своєї
сфери
впливу
за
будь-яку
ціну.]
//
El
País
(https://elpais.com/elpais/2017/07/21/opinion/1500656604_785557.html). –
Madrid,
2017. –
22.07.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Впливовий вашингтонський аналітичний „мозковий танк” – Атлантична рада –
випустив доповідь про ситуацію в Україні і 12 міфах, що стосуються розвитку
ситуації в країні в період після 2014 року. Україні радять не спокушатися щодо
демократії та боротьби з корупцією, так як всі найбільш успішні приклади сучасної
модернізації протікали при авторитаризмі і розгулі корупції.
Емельянов, Евгений Коррупция, диктатура и национализм – секрет успеха
Украины от западных экспертов = [Корупція, диктатура і націоналізм – секрет успіху
України
від
західних
експертів]
/
Е. Емельянов
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
1028214/korruptsiia_diktatura_i_natsionalizm_nil_siekriet_uspiekha_ukrainy_ot_zapadnykh_ek
spiertov). – М., 2017. – 20.07.
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КІБЕРТЕРОРИЗМ
Франція та Німеччина спільно розробляють новий винищувач, Іспанія
закуповує 60 американських F-35 за ціною 120 мільйонів євро за штуку, але головну
загрозу Європі неможливо ліквідувати за допомогою літаків. 20 років тому це
здавалося фантастикою. Десять років тому Естонія зазнала першої кібератаки нової
ери. Зараз кібератаки світового масштабу відбуваються раз на чотири місяці. І все ж,
кібервійни ще тільки починаються. У Європи є великі шанси стати першим полем
регіональної кібервійни, але компетентні органи не встановлюють відповідні системи
захисту – про що свідчить успіх кібератак – і не інформують громадян про існуючі
загрози. Основні ризики зосереджені в Україні, адже саме в Україні стався
неймовірний випадок, коли ця країна втратила 20% своїх далекобійних знарядь Д-30
після обстрілу з боку російських сил. Ніхто не міг зрозуміти, як їх виявили. А
розгадка полягала в наступному: російські хакери запустили шкідливу програму під
назвою Agent X в додаток, розроблений українським офіцером для управління Д-30.
Завдяки цій програмі, росіяни виявляли розташування гармат.
Yárnoz, Carlos Menos cazas, más antivirus : Europa se enfrenta a una ciberguerra que se
ensaya a diario en el patio trasero de Ucrania = [Менше винищувачів, більше антивірусних
програм: Європа зіткнулася з кібервійною, яка щодня відпрацьовується на задвірках
України] / C. Yárnoz // El País (https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/16/
actualidad/1500239957_937328.html). – Madrid, 2017. – 17.07.

***
Департамент кіберполіції України отримав від ОБСЄ 194 одиниці обладнання в
рамках спецпроекту організації, спрямованого на підвищення здібностей українських
правоохоронних органів забезпечувати кібербезпеку. На церемонії передачі техніки в
Києві глава Нацполіціі Сергій Князєв зазначив, що допомога ОБСЄ дозволить Україні
швидше реагувати на кіберзагрози. Департамент кіберполіції України був створений в
жовтні 2015 року. Підрозділ вже неодноразово отримував підтримку ОБСЄ. Зокрема,
завдяки сприянню організації, близько 200 співробітників кіберполіції пройшли курси
підвищення кваліфікації.
Киберполиция Украины получила техпомощь от ОБСЕ = [Кіберполіція України
отримала
технічну
допомогу
від
ОБСЄ]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0720/c31519-9243890.html). – Пекин, 2017. – 20.07.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Сепаратисти на Сході України заявили про створення нової держави під
назвою Малоросія, до якої будуть входити не лише тимчасово окуповані ними
території Донецької та Луганської областей, а й решта України. При цьому
представники самопроголошеної ЛНР заперечують свою причетність до такого роду
угоди. Представник України у контактній групі у Мінську Євген Марчук зауважив,
що така заява лідера самопроголошеної ДНР може блокувати роботу тристоронньої
контактної групи в Мінську.
Vasilyeva, Nataliya Separatists proclaim a new state to replace Ukraine = [Сепаратисти
проголосили нову державу, яка замінить Україну] / N. Vasilyeva // The Globe and Mail
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(https://www.theglobeandmail.com/news/world/separatists-proclaim-a-new-state-to-replaceukraine/article35715822/). – Toronto, 2017. – 18.07.

КРИМ
Після метушні із з’ясуванням, звідки ж на будівництві Севастопольської ТЕЦ
взялися турбіни німецького концерну Siemens, всі сторони були змушені визнати, що
підступні і хитрі росіяни обманули-таки довірливих німецьких бізнесменів і потягли
турбіни, призначені для будівництва на Таманському півострові, в Крим. „Сіменс”
виступила з грізним списком заходів, які зводяться до наступного: німці вийдуть з
капіталу СП в Росії, відкличуть ліцензії на виробництво і обслуговування
відповідного обладнання концерну, а також призупинять поставки продукції
російським державним органам.
Ухов, Илья Турбированный Крым. Как нам реорганизовать Siemens = [Турбований
Крим. Як
нам
реорганізувати
Siemens]
/
И. Ухов
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
1028763/turbirovannyi_krym_kak_nam_rieorghanizovat_siemens). – М., 2017. – 21.07.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
У Гомелі стартувала програма допомоги переселенцям з Луганської та
Донецької областей. Організаторами програми є Білоруське Товариство Червоного
Хреста і Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Вона називається
„Мікроекономічні ініціативи для українських переселенців, які перебувають на
території Республіки Білорусь в 2017 – 2018 роках”. За інформацією управління з
питань громадянства і міграції УВС Гомельського облвиконкому на обліку в службі
223 біженця з Луганської та Донецької областей України, які одержували додатковий
захист відповідно до законодавства Білорусі. Насправді ця категорія мігрантів в
регіоні більш численна.
Лайкова, Валентина В Гомеле стартовала программа помощи переселенцам из
Луганской и Донецкой областей = [У Гомелі стартувала програма допомоги
переселенцям з Луганської та Донецької областей] / В. Лайкова // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/v-gomele-startovala-programma-pomoshchi-pereselentsam-izluganskoy-i-donetskoy-oblastey-.html). – Минск, 2017. – 22.07.
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