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ДОНБАС
Міністр закордонних справ Сергій Лавров в суботу повернувся з триденної
поїздки в Нью-Йорк, де взяв участь в двох засіданнях Радбезу ООН і провів ряд
зустрічей. В ході візиту він розповів кореспонденту „Комерсант” Олені Черненко про
те, чому нинішня криза у відносинах з США гірше холодної війни, де у Росії „червоні
лінії” і що має статися, щоб в Донбасі з’явилися миротворці ООН.
https://www.kommersant.ru/doc/3526872?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0
„Заряженность на русофобию беспрецедентна” : Глава МИД РФ Сергей Лавров о
новых санкциях, миротворцах в Донбассе и „красных линиях” Москвы = [„Зарядженість
на русофобію безпрецедентна”. Глава МЗС РФ Сергій Лавров про нові санкції,
миротворців в Донбасі і „червоних лініях” Москви] / Е. Черненко // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 22.01.

***
Прийнятий Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу став після
внесення численних поправок куди більш жорстким і по суті, і з формулювань, ніж
його перша редакція. Москва оголошена ворогом вже на рівні законодавства. Росія
повинна бути визнана агресором і окупантом як різними країнами, так і
міжнародними організаціями. Закон про реінтеграцію Донбасу стає точкою
поступового складання нової – відверто тоталітарної – державності України, робить
неминучим посилення тієї частини радикальних сил, яка виступає за продовження
війни будь-якими методами. Закон став свого роду підсумком буйного божевілля, в
яке впала частина українського суспільства чотири роки тому.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1080422/uspieshnogho_puti_ni
ebratia

Бабицкий, Андрей Успешного пути, небратья! : Журналист Андрей Бабицкий – о
том, как власти Украины собственными руками окончательно и навсегда оттолкнули
от себя Донбасс = [Успішного шляху, небраття! Журналіст Андрій Бабицький – про те,
як влада України власними руками остаточно і назавжди відштовхнула від себе Донбас]
/ А. Бабицкий // LifeNews. – М., 2018. – 19.01.

***
Володимир Макей – глава МЗС Білорусії, яка і надає площадку для переговорів
по Донбасу, – сприйняв пропозицію Дональда Трампа і Нурсултана Назарбаєва
скептично. „Навряд чи що-небудь залежить від місця проведення переговорів.
Переговори по Україні можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість в
їхньому успіху, – сказав пан Макей.- Але для появи цієї впевненості треба, щоб всі
залучені в цей конфлікт сторони, а також нібито „сторонні”, але вельми зацікавлені
держави були щиро націлені на припинення кровопролиття”.
https://www.kommersant.ru/doc/3525105?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Кривошеев, Кирилл Переговорам по Донбассу предложили переехать : МИД
Белоруссии посчитал такой шаг нецелесообразным = [Переговорам по Донбасу
запропонували переїхати. МЗС Білорусії вважав такий крок недоцільним] / К. Кривошеев
// КоммерсантЪ. – М., 2018. – 19.01.

***
Україна запросила самопроголошені республіки повернутися до складу країни
– так закон про реінтеграцію Донбасу трактують депутати Верховної ради. Парламент
прийняв документ в четвер. Українські політики впевнені, що в майбутньому цей
закон допоможе Києву відновити контроль над так званими ДНР і ЛНР – багато в
чому завдяки гарантіям, які тепер отримали місцеві мешканці. Як новий закон вплине
на життя в Донбасі?
https://www.kommersant.ru/doc/3523322?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Лубнина, Яна Без особого оптимизма : Как закон о реинтеграции изменит жизнь
Донбасса = [Без особливого оптимізму. Як закон про реінтеграцію змінить життя
Донбасу] / Я. Лубнина, Н. Павлюк-Павлюченко // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 19.01.

***
Прийнятий сьогодні Верховною Радою закон „про реінтеграцію Донбасу”
означає намір Києва вирішувати свої проблеми військовим шляхом. Про це заявив
постійний представник Росії в Тристоронньої контактній групі з врегулювання
ситуації на Україні Борис Гризлов. „У цьому законі немає згадки Мінських угод, як і
гарантій їх виконання Києвом. Фактично обраний шлях, протилежний мирному
політичному вирішенню конфлікту, нав’язаний” партією війни „і президентом
України. Замість зняття блокади і нормалізації гуманітарної ситуації робиться ставка
на військовий стан. Замість політичних рішень про введення особливого статусу
Донбасу, амністії і вільних виборів – військове придушення Донбасу ”, – заявив Борис
Гризлов, який перебуває сьогодні в Мінську
https://www.rg.ru/2018/01/18/boris-gryzlov-kiev-sdelal-stavku-na-voennoe-podavlenie-donbassa.html

Лихоманов, Петр Борис Грызлов: Киев сделал ставку на военное подавление
Донбасса = [Борис Гризлов: Київ зробив ставку на військове придушення Донбасу] /
П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 18.01.

***
Верховна рада України після триденного обговорення ухвалила Закон „Про
особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України
над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях”.
Верховна рада поховала Мінські угоди, прокоментувала це рішення голова Ради
Федерації Валентина Матвієнко. „Цей закон говорить про те, що Київ продовжує
робити ставку на спробу збройним способом повернути Донецьк і Луганськ”, –
зазначила глава Ради Федерації. На її думку, „це глибока помилка, це дорога, яка веде
в нікуди”. Адже історія збройних конфліктів показує, що рішення у них одне –
„діалог, яким би важким він не був”. У Москві до останнього сподівалися, що „влада
України схаменуться і приймуть закон, в якому дадуть більшу ступінь автономії, в
якому пропишуть норми, зазначені в Мінських угодах, в дорожній карті”. „Але цей
закон поховав Мінські угоду, – констатувала Матвієнко. – Він створив умови для
безвідповідального безконтрольного використання збройних сил, застосування зброї”.
https://www.rg.ru/2018/01/18/verhovnaia-rada-uzakonila-boevye-dejstviia-v-donbasse.html

Мисливская, Галина Закон, война и подпись : Верховная рада узаконила боевые
действия на Донбассе = [Закон, війна і підпис. Верховна рада узаконила бойові дії на
Донбасі] / Г. Мисливская // Российская газета. – М., 2018. – 18.01.

***
Український парламент прийняв у другому читанні законопроект про
особливості державної політики
щодо забезпечення
суверенітету над
непідконтрольними територіями в Донецькій і Луганській областях. „Ми будемо
продовжувати прокладати шлях для реінтеграції окупованих українських земель
політико-дипломатичним шляхом”, – прокоментував рішення депутатів президент
України Петро Порошенко, який вніс документ на розгляд Ради. „Це – сигнал і для
Донбасу, і для Криму: ви – невід’ємна частина України”, – заявив він.
https://rus.postimees.ee/4379451/rada-prinyala-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-reintegracii-donbassa

Рада приняла во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса = [Рада
прийняла в другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу] // День за днем. –
Таллинн, 2018. – 18.01.

***
Співрозмовник „Комерсанту” в БПП назвав рішення Верховної Ради
„перемогою президента і його блоку”. „Значною мірою ми пішли на компроміс з”
Народним фронтом ”, але головне зроблено: неконтрольовані території Донбасу
отримали офіційне запрошення повернутися додому, – каже він.- До того ж в
документі зафіксовано той момент, що стихійна антитерористична операція стає
цілісною оборонною стратегією під управлінням президента – верховного
головнокомандувача. А західні партнери України отримують позитивний сигнал, що
ми виконуємо свої домовленості”. Глава самопроголошеної Донецької народної
республіки Олександр Захарченко розцінив закон як порушення мінських угод. За
його словами, хоча президент Порошенко заявляв, що „закон дозволить швидше
повернути нас в Україні”, в його підсумковому варіанті прийнятий Верховною радою
документ „дозволить розв’язати руки українській вояччині”.
https://www.kommersant.ru/doc/3522866?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Соколовская, Янина Донбассу отправили „приглашение вернуться домой” :
Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции региона = [Донбасу відправили
„запрошення повернутися додому”. Верховна рада України прийняла закон про
реінтеграцію регіону] / Я. Соколовская, Г. Степанов // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 18.01.

***
Парламент України прийняв президентський законопроект про реінтеграцію
Донбасу. За документ проголосували 280 депутатів при необхідному мінімумі в 226.
Закон тепер повинен підписати глава держави. Документ дає президенту право
використовувати збройні сили в регіоні в мирний час заради захисту суверенітету. Це
дозволить узаконити застосування армії на сході без оголошення війни. У законі
непідконтрольні Києву території Донбасу визнаються „окупованими”, а Росію
називають країною-агресором.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-uzakonila-voinu-s-rossiei

Тарасов, Анатолий Украина узаконила войну с Россией = [Україна узаконила війну
з Росією] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 18.01.

***

Законопроект про „реінтеграцію” Донбасу, який Верховна Рада України,
імовірно, прийме в другому читанні на поточному тижні, передбачає відновлення
торгівлі з непідконтрольною Києву частиною Донецької і Луганської областей. Про
це заявила заступник голови парламенту Оксана Сироід в ефірі одного з місцевих
телеканалів. Вона також зазначила, що нагляд за процесом торгівлі здійснюватимуть
Збройні сили України і об’єднаний оперативний штаб.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0117/c31519-9316314.html

Украина может возобновить торговлю с „ДНР” и „ЛНР” = [Україна може
відновити торгівлю з „ДНР” і „ЛНР”] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 17.01.

***

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Перші звинувачення в зв’язку з експортом норвезького ільменіту в Крим
надійшли від української моніторингової групи „Чорноморський інститут
стратегічних досліджень зовнішньої політики”. Українська група стежить за
дотриманням санкцій і за допомогою „Marine Traffic” і інших відкритих джерел
спостерігає за суднами, що йдуть до Криму. Згідно з даними української групи,
протягом листопада і грудня щонайменше 10 000 тонн норвезького ільменіту були
доставлені до Криму, анексованого Росією.
https://www.aftenposten.no/verden/i/1k7xEQ/UD-gransker-om-denne-lasten-fra-Norge-bryterstraffesanksjonene-mot-Putin

Johansen, Anders UD gransker om denne lasten fra Norge bryter straffesanksjonene mot
Putin = [Вантаж з Норвегії порушив режим санкцій?] / A. Johansen // Aftenposten. – Oslo,
2018. – 30.01.

***
США наклали санкції на російських чиновників, які постачали турбіни на
електростанцію в Криму та декількох „міністрів” від відокремленого регіону на сході
України. Турбіни були побудовані німецьким інженерним гігантом „Сіменс” для
доставки до Росії, але пізніше були відправлені Росією до Криму.
https://www.thenews.com.pk/print/273638-us-sanctions-russian-officials-over-crimea-power-plant

US sanctions Russian officials over Crimea = [США санкціонували російських
офіційних осіб в Криму] // The News. – Karachi, 2018. – 28.01.

***
Економічні санкції ЄС щодо Росії були прийняті після того, як в 2014 році
Росія захопила Крим і почала вести військові дії на територіях Східної України.
Однак, росіяни сильніше постраждали від власних відповідних санкцій, в яких вони,
звичайно, звинувачують ЄС. Скасування санкцій не передбачається, принаймні, щодо
Криму. Ситуація на Сході України залежить від можливого рішення тривалої кризи.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005526635.html

Juonala, Jouko Kommentti: Presidentti Niinistö, Venäjällä EU:ta pidetään jo vihollisena
= [Шановний президент Фінляндії! Росія вже вважає ЄС своїм ворогом ] / J. Juonala //
Ilta-Sanomat. – Helsinki, 2018. – 19.01.

***
Події, пов’язані з державним переворотом в Києві в 2014 році, поверненням
Криму в лоно Росії і громадянською війною на сході України, призвели до хвилі
санкцій західних держав проти Москви. До них долучилася і Україна. Були зупинені
поставки газотурбінних агрегатів М7Н1, навіть не дивлячись на те, що вони були
своєчасно проплачені. Минулий рік виявився не просто невдалим, а провальним для
російського кораблебудування.
http://nvo.ng.ru/realty/2018-01-19/6_980_makarov.html

Мозговой, Александр Федорович,независимый журналист Шапкозакидательство
и завет адмирала Макарова : Россия стремительно утрачивает статус морской
державы = [Шапкозакидництво і заповіт адмірала Макарова. Росія стрімко втрачає
статус морської держави] / А. Ф. Мозговой // Независимая газета. – М., 2018. – 19.01.

***
Росія, яку український уряд називає „країною-агресором” і „окупантом”
залишається головним торговельним партнером держави. Про це свідчать дані
Держстату України. „Україна сумлінно поставилася до санкцій і урізала все, що
тільки можливо. Весь жарт в тому, що є речі, які український уряд не може не
закуповувати у Росії. І в будь-якому випадку „країна-агресор” залишатиметься
першою в списку товарообігу”, – вважає глава центру системного аналізу та
прогнозування Ростислав Іщенко.
http://vb.kg/economics/ykraina-zaplatila-rf-6-33-mlrd-dollarov-za-tovary.html

Украина заплатила РФ 6,33 млрд долларов за товары = [Україна заплатила РФ
6,33 млрд. доларів за товари] // Вечерний Бишкек. – Бишкек, 2018. – 18.01.

***
Росія виявилася головним торговим партнером України за підсумками
минулого року, незважаючи на санкції і ворожу політичну риторику з обох сторін. У
2017-му Москва поставила Києву товарів майже на $ 6,5 млрд – і це на третину
більше, ніж роком раніше. Взаємні торговельні обмеження між Україною,
Євросоюзом і США з одного боку і Росією з іншого діють вже більше трьох років.
Але останнім часом товарообіг між країнами, незважаючи на санкції, зростає. За
даними американського Міністерства торгівлі, з січня по листопад США
експортували в Росію товарів на $ 6,5 млрд. Москва поставила Вашингтону на $ 15,5
млрд – обидва показники збільшилися на 17,5% в порівнянні з тим же періодом 2016
року – і це не вважаючи нелегальних поставок. Санкції за три з гаком роки навчилися
обходити, впевнений професор Вищої школи економіки Олексій Портанський.
https://www.kommersant.ru/doc/3522049?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Жданова, Наталья Санкции делу не помеха : За счет чего растет товарооборот
России с Украиной, Евросоюзом и США = [Санкції справі не перешкода. За рахунок чого
зростає товарообіг Росії з Україною, Євросоюзом та США] / Н. Жданова //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 17.01.

***

„Південна вугільна компанія” (ЮУК, серед співвласників акціонер Global Ports
Андрій Філатов) вважає, що санкції України щодо її транспортної структури
„Южтранс” були зняті, оскільки вводилися „некомпетентно” і були „великою
помилкою”. Тепер ЮУК повернеться до експорту антрациту в Україну.
Співрозмовник „Комерсант” в уряді України говорить, що в діях „Южтранса” не
знайшли складу злочину.
https://www.kommersant.ru/doc/3521647?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Королев, Никита Киев сменил санкции на милость : „Южную угольную
компанию” пустили на Украину = [Київ змінив санкції на милість. „Південну вугільну
компанію” пустили в Україну] / Н. Королев, Я. Соколовская, А. Джумайло //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 16.01.

***
Мілош Земан виграв перший тур президентських виборів у Чехії, але його
перемозі у другому турі може завадити схильність Земана до крайніх правих груп та
його теплі відносини з Росією і Китаєм. Зокрема, Земан підтримує теплі відносини з
російським президентом Володимиром Путіним, закликаючи скасувати санкції ЄС
щодо Росії у зв’язку з анексією Криму для активізації бізнесу.
http://cyprus-mail.com/2018/01/14/czech-presidential-vote-go-second-round-clash/?hilite=%27Ukraine%27

Czech presidential vote to go to second round clash = [Президентські вибори в Чехії
пройдуть у два тури] // Cyprus Mail. – Nicosia, 2018. – 15.01.

***
Чи були санкції проти Росії безуспішними, як стверджує міністр закордонних
справ Австрії К. Кнайсль? Схоже, що найбільший успіх санкцій полягав в тому, щоб
сигналізувати Росії про те, що анексія Криму та вторгнення на Східну Україну були
неправильними: жодна значна міжнародна організація, включаючи Організацію
Об’єднаних Націй, не узаконила анексію Криму, або виправдовувала вторгнення
Росії. Що стосується правозастосування, то можна сказати і про успіх: санкцій – в
тому числі військова, нелетальна допомога Україні – завадили Росії завоювати всю
східну і південну Україну, як планувалося проектом „Новоросія”. З іншого боку, як і
раніше важко оцінити, чи обмежили санкції Росію у доступі до ресурсів, необхідних
для більш жорстких видів анексії і вторгнення.
http://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/940705_Was-koennen-Sanktionen.html

Shekhovtsov, Anton Was können Sanktionen? = [Що можуть санкції?] /
A. Shekhovtsov // Wiener Zeitung. – Wien, 2018. – 15.01.

***
З 1 січня 2016 року Росія ввела заборону на транзитні автомобільні та
залізничні перевезення з України, щодо яких в РФ застосовуються ставки ввізних
мит, відмінні від нуля, а також товарів, включених до „списку санкцій”, який діяв до
31 грудня 2017 року. Президент РФ Володимир Путін продовжив відповідне
обмеження, змінивши дату в указі до 30 червня 2018 року, передає РІА Новини.
http://vb.kg/world/zapret-na-perevozki-iz-ukrainy-cherez-kazahstan-prodlil-putin.html

Запрет на перевозки из Украины через Казахстан продлил Путин = [Заборону на
перевезення з України через Казахстан продовжив Путін] // Вечерний Бишкек. – Бишкек,
2018. – 05.01.

***

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров нещодавно знову тричі
сказав неправду: в Донбасі немає російських військ, конфлікт на сході України – це
громадянська війна, а не російське вторгнення, і російські війська не мають ніякого
відношення до збитого в липні 2014 року літаку Малайзійських авіаліній. Все це
нахабна брехня. Ніякими балачками неможливо приховати факти, хоча Кремль
намагається це зробити всіма засобами.
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/what-lavrov-s-lies-mean-for-ukraine

Blank, Stephen What Lavrov’s Lies Mean for Ukraine = [Що брехня Лаврова означає
для України.] / S. Blank // Atlantic Council. – Washington, 2018. – 24.01.

***
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, що вимагає від
Росії припинити „фінансову і військову підтримку незаконних збройних формувань”
в Донецькій і Луганській областях. Також організація закликала Москву перестати
визнавати паспорти та інші документи ДНР і ЛНР, видані на територіях,
непідконтрольних Києву. У постанові „Про гуманітарні наслідки війни на Україні”,
автором якого є литовський парламентарій Ігідіус Варейкіс, 10 пунктів.
https://iz.ru/699649/2018-01-24/pase-trebuet-ot-rf-prekratit-finansovuiu-i-voennuiu-podderzhku-donbassa

ПАСЕ требует от РФ прекратить финансовую и военную поддержку Донбасса =
[ПАРЄ вимагає від РФ припинити фінансову та військову підтримку Донбасу] //
Известия. – М., 2018. – 24.01.

***
Експерт Польського інституту міжнародних відносин Войчех Лоренц вважає,
що мета російської політики – це свідоме прагнення створити відчуття напруженості.
„Є теми, в яких Альянс і Росія не можуть прийти до згоди. Це, наприклад, Україна,
архітектура європейської безпеки, статус пострадянського простору або майбутнє
натовської політики відкритих дверей. Москва за допомогою своїх провокаційних дій
хоче „підняти ставки”. План Путіна такий: дестабілізувати ситуацію в регіоні
настільки, щоб Північноатлантичний альянс був змушений піти Росії на поступки”, –
припускає Лоренц.
http://fakty.interia.pl/swiat/news-rosyjskie-mysliwce-na-europejskim-niebie-kolejna-zimnawojna,nId,2509175

Majta, Tomasz Rosyjskie myśliwce na europejskim niebie. Kolejna zimna wojna? =
[Російські винищувачі в європейському небі: нова холодна війна?] / T. Majta // Interia. –
Warsawа, 2018. – 18.01.

***

Вторгнення Росії в Україну спричинило заворушення в державі колишнього
СРСР після повалення проросійського Президента України Віктора Януковича. Саме
така напруга між Росією та Україною, яка призвела до анексії Криму в 2014 році, а
також до окупації більшості українських земель у Донбаському регіоні – є
порушенням Статуту ООН. Але такі серйозні порушення міжнародного права навряд
чи призведуть до будь-яких покарань. Видається, що Росія зуміла вийти за рамки
міжнародного права, яким до недавнього часу користувалися виключно США.
https://www.thenews.com.pk/print/269242-russia-rises

Qadir, Muneeb Russia rises = [Росія піднімається] / M. Qadir // The News. – Karachi,
2018. – 17.01.

***
У своєму виступі С. Лавров нападав на сусідні країни. Зокрема, дісталося
Україні, причому Лавров показав, що і для російських дипломатів чесне поводження з
фактами не є нормою. Кілька разів Міністр закордонних справ підкреслив, що Росія в
1994 році в Будапештському меморандумі зобов’язалася не застосовувати проти
України ядерну зброю. Одночасно він процитував з розпливчастої „Паралельної
угоди” про відмову від підтримки расизму і неонацизму, який Україна порушила.
Беззбройна демонстрація проукраїнських кримських татар в березні 2014 року була
представлена ним як напад ісламських екстремістів на парламент Криму.
https://www.swp.de/politik/inland/russland_-grosse-abrechnung-mit-den-usa-24557818.html

Scholl, Stefan Große Abrechnung mit den USA = [Велике зведення рахунків з США] /
S. Scholl // Suedwest Presse. – Berlin, 2018. – 16.01.

***
Російські спецслужби переслідують тих, хто виступав на боці українських
військових на Сході України. Зокрема, тіло Мікуса Альпа, який був членом
волонтерської бригади, що намагалася вигнати війська Путіна з Криму протягом
останніх двох років, було знайдено в машині на південному узбережжі острова.
Командир восьмого окремого батальйону Української добровільної армії Андрій
Гергерт писав на Facebook: „Він був підданий тортурам та спаленню у машині, яку
він використовував для військових потреб батальйону”. Зокрема, він підкреслив, що
„сицилійська мафія є дитячим садком порівняно з використовуваними методами
Кремля, щоб досягти своїх імперіалістичних цілей. Для них немає ніякої різниці, чи
вбивають вони на Сході України чи в центрі Європи, і вони не зупиняться”.
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/16/russians-accused-murdering-ukraine-rebel-british-soil/

Ward, Victoria Russians accused of murdering Ukraine rebel on British soil = [Росіян
звинувачують у вбивстві повстанських українців на британській землі] / V. Ward // The
Telegraph. – London, 2018. – 16.01.

***
Міністр закордонних справ Росії С. Лавров заявив, що Росія приймає
територіальну цілісність України в її нинішніх кордонах після Кримського
референдуму. Лавров повторює ідею „блакитних шоломів”, яка була введена в життя
Президентом України Петром Порошенко і недавно прийнята Президентом Росії
Володимиром Путіним. Москва хоче спрямувати цю ідею на охорону спостерігачів

ОБСЄ. Наразі, слід говорити про те, що цей захист має використовуватися у всій
області конфлікту – не тільки уздовж лінії зіткнення.
http://www.tagesspiegel.de/politik/sergej-lawrows-jahrespressekonferenz-der-mann-mit-dempokerface/20849558.html

Der Mann mit dem Pokerface = [Людина з обличчям гравця у покер] // Der
Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 15.01.

***
У розслідуванні, проведеному британською групою журналістів і російським
інтернет-виданням The Insider, стверджується, що генерал Микола Ткачов під
позивним „Дельфін” був одним з головних радників збройних російських
заколотників на Сході України та, будучи російським радником в українському
регіоні Донбасу, зіграв значну роль у подіях, що привели до найстрашнішої
авіакатастрофи в Європі за кілька десятиліть. У політичному плані у Кремля буде
велика проблема, якщо вдасться довести прямий зв’язок між вищими чинами в
російській армії і подіями у Східній Україні.
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE10201463/nettet-strammes-ombagmaendene-bag-mh17flykatastrofen

Larsen, Poul Nettet strammes om bagmændene bag MH17-flykatastrofen = [Петля
навколо тих, хто стояв за катастрофою MH17, затягується] / P. Larsen // JyllandsPosten. – Copenhagen, 2018. – 15.01.

***

ООН
Навіть якщо Захід висловить готовність повністю фінансувати дорогу
миротворчу місію ООН в Донбасі протягом тривалого часу, отримати згоду від
Кремля буде складно. Можна припустити, що Москва – в разі, якщо вона взагалі
дасть згоду на відправку повноцінної місії – спробує вплинути на політичну та
організаційну форму операції ООН.
https://www.focus.de/politik/experten/umland/auf-dem-weg-zu-einer-teilloesung-des-ukrainekonflikts-dasinstrument-einer-un-friedensmission-fuer-den-donbas-und-die-westliche-russlandpolitik_id_8334644.html

Umland, Andreas Das Instrument einer UN-Friedensmission für den Donbas und die
westliche Russlandpolitik = [Інструмент миротворчої місії ООН для політики Донбасу і
Росії.] / Umland A. // Focus. – Мюнхен, 2018. – 20.01.

***

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Мінський процес по врегулюванню ситуації в Донбасі ні при яких обставинах
не буде перенесений з білоруської столиці, а подібні пропозиції – „безглузда
політична авантюра”. Про це „Известиям” заявили три джерела в російських
дипломатичних колах, підкресливши, що запропонована президентом США
Дональдом Трампом ідея про зміну місця переговорів на будь-яке інше місто підірве
Мінські угоди і зробить конфлікт на Україні „вічним”. Москва наполягає на
подоланні конфлікту по обговорениму сценарію. У Верховній раді „Известиям”

розповіли, що подібна ініціатива поки непопулярна серед політичного істеблішменту
країни.
https://iz.ru/698845/aleksei-zabrodin/minsk-bez-alternativy

Забродин, Алексей Минск без альтернативы : В Москве считают предложение
перенести переговоры по украинскому урегулированию в Астану опасным и
неконструктивным = [Мінськ без альтернативи. У Москві вважають пропозицію
перенести переговори з українського врегулювання в Астану небезпечним і
неконструктивним] / А. Забродин // Известия. – М., 2018. – 23.01.

***
У понеділок глава МЗС України Павло Клімкін, нарешті, чесно зізнався в тому,
що Київ відмовляється від виконання Мінських угод. Їх український дипломат назвав
„сценарієм Москви”. Якою буде відповідь американців, з якими Клімкін має намір
зустрітися у вівторок? „У нас є достовірні знання, що і в Європі, і в Вашингтоні
чудово розуміють, в яку гру грають нинішні київські власті і як вони ведуть лінію на
„замотування” своїх зобов’язань по Мінським домовленостям”, – підкреслив 19 січня
Лавров.
https://www.rg.ru/2018/01/22/klimkin-otkazalsia-vypolniat-minskie-soglasheniia.html

Воробьев, Владислав Климкин отказался выполнять Минские соглашения =
[Клімкін відмовився виконувати Мінські угоди] / В. Воробьев // Российская газета. – М.,
2018. – 22.01.

***

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Після трохи більше року ув’язнення в Україні бразилець 32-річний Рафаель
Маркес Лусваргі отримав тимчасову свободу в грудні. У європейській країні він
звинувачується в тероризмі за те, що брав участь у війні разом із сепаратистськими
військами, зв’язаними з Росією в період між 2014 і 2015 роками. Він повинен був
здати свій паспорт і не може залишити Україну. У своїй заяві МЗС Бразилії
повідомило, що „консульський відділ Посольства Бразилії в Києві піклується про
справу бразильця з часу його арешту з боку української влади та контролює його
становище”. Після тимчасового звільнення, 18 грудня, Рафаель був доставлений у
посольство Бразилії та отримав „допомогу у виробництві особистих документів та
коштів на отримання невеликих грантів”, – зазначають Міністерство закордонних
справ. 25 січня 2017 року Рафаель був засуджений до 13 років позбавлення волі за
„участь в терористичній організації”. Його звинувачували в тому, що він був
„найманцем” та „професійним вбивцею”. У день суду Рафаель казав, що йому „дуже
шкода” і сказав, що він зробив „велику помилку”. Однак у листах, відправлених
друзям, він не вважає себе винними.
https://oglobo.globo.com/brasil/a-espera-de-julgamento-brasileiro-acusado-de-terrorismo-nao-pode-deixarucrania-22253254

À espera de julgamento, brasileiro acusado de terrorismo não pode deixar a Ucrânia = [В
очікуванні судового розгляду, бразилець, звинувачений у тероризмі, не може залишити
Україну] // O Globo. – Rio de Janeiro, 2018. – 04.01.

***

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Прийнятий Верховною Радою закон „Про особливості державної політики
щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими
територіями в Донецькій і Луганській областях” прийнято називати „закон про
реінтеграцію”, хоча ніяких норм, умов і т.п. про власне реінтеграції згаданих
територій він не містить. Відносно цього закону вже давно точаться суперечки в
спробах відповісти на питання „до чого веде цей закон – до війни або миру?”.
Президент Петро Порошенко і його пропагандистська команда стверджують, що – до
„політико-дипломатичним шляхом повернення не тільки окремих районів Донецької
та Луганської областей (ОРДЛО – по термінології Мінського комплексу заходів і, до
прийняття цього закону, офіційної київської), але і Криму. Офіційна реакція Москви і
представників ОРДЛО – до війни.
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-01-29/11_7160_donbass.html

Погребинский, Михаил,директор Киевского центра политических исследований и
конфликтологии. Война и мир по закону реинтеграции Донбасса : Велика вероятность
замораживания конфликта в Украине с перспективой утраты территории = [Війна і
мир по закону реінтеграції Донбасу. Велика ймовірність заморожування конфлікту в
Україні з перспективою втрати території] / М. Погребинский // Независимая газета. –
М., 2018. – 29.01.

***
Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер в Дубаї зустрінеться з
помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Продовжиться діалог про формат
і мандат миротворчої місії ООН для Донбасу. У Вашингтона і Києва однаковий підхід
до вирішення проблеми. Російське бачення мандата і формату миротворчої місії ООН
принципово відрізняється від українського. Про суть компромісів і повинні
домовитися Волкер і Сурков.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-24/1_7157_ukraina.html

Ивженко, Татьяна США принуждают Украину к сговорчивости : Волкер едет в
Донбасс и Киев накануне переговоров с Сурковым = [США примушують Україну до
поступливості. Волкер їде в Донбас і Київ напередодні переговорів з Сурковим] /
Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 24.01.

***
Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 23 січня, прийняла
резолюцію, в якій закликає міжнародне співтовариство скликати гуманітарну
конференцію по Україні. Документ містить вимогу від Росії припинити „військову
підтримку незаконних збройних формувань” в ДНР і ЛНР. Раніше російська делегація
відмовилася брати участь в січневій сесії Парламентської асамблеї. „Це спроба
показати, що цей орган щось вирішує. По-перше, ми реально призупинили своє
членство в Парламентській асамблеї. Тому під час нашої відсутності приймати якісь
резолюції і щось вирішувати – це, так би мовити, вони самі себе веселять”, – сказав
перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир
Джабаров. Резолюція ПАРЄ не прийнятна для Росії, вважає сенатор.

https://iz.ru/699583/2018-01-24/sovfed-schel-trebovaniia-po-donbassu-bessmyslennymi-potugami-pase

Совфед счел требования по Донбассу бессмысленными потугами ПАСЕ = [Совфед
визнав вимоги по Донбасу безглуздими потугами ПАРЄ] // Известия. – М., 2018. – 24.01.

***
На цьому тижні американська влада перевірить, наскільки серйозно Москва
ставиться до мирної угоди по Україні. Представники Росії і США проведуть перші
переговори, з тих пір як Вашингтон заявив про надання Києву оборонної зброї, а
російська сторона скасувала заплановану на грудень зустріч, пише The Wall Street
Journal. В інтерв’ю виданню американські чиновники повідомили, що реакція Кремля
на оголошення про постачання зброї в Україну була „стриманою”. Проте, на їх
погляд, саме це рішення допомогло „підштовхнути” Москву до повернення за стіл
переговорів. Західні дипломати вважають, що перезапуск українського мирного
процесу є ключовим завданням. Вони стверджують, що в разі якщо угоду не буде
досягнуто в найближчі місяці, то планується збільшити тиск на Росію за допомогою
додаткових санкцій.
http://www.telegraf.lv/news/strany-nato-gotovy-podavity-opolchenie-donbassa

Тарасов, Анатолий Страны НАТО готовы подавить ополчение Донбасса =
[Країни НАТО готові придушити ополчення Донбасу] / А. Тарасов // Вести. – Рига,
2018. – 23.01.

***
Один з найбільших підрозділів Збройних Сил України залишає зону силової
операції в Донбасі. Йдеться про 128-у закарпатську окрему гірсько-піхотну бригаду –
„Закарпатський легіон”. Вона дислокується по всій Закарпатській області, штаб
розташований в Мукачево. Повідомляється, що бійці „Закарпатського легіону”
повертаються в пункт постійної дислокації для відновлення і пробудуть там як
мінімум до липня цього року.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-22/100_obozr220118.html

Украинский легион вывели из Донбасса набираться сил : Бойцов встретили
хлебом и солью = [Український легіон вивели з Донбасу набиратися сили. Бійців зустріли
хлібом і сіллю] // Независимая газета. – М., 2018. – 22.01.

***
Ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу
суттєво змінило дорожню карту врегулювання. Спецпредставник ОБСЄ в
тристоронній контактній групі Мартін Сайдік висловив надію, що поточний рік стане
вирішальним у виконанні угод по Донбасу. За підсумками засідання в Мінську Сайдік
запевнив, що контактна група „залишається єдиним постійним форматом по
врегулюванню ситуації на сході України”, а учасники переговорів продовжать
роботу. На цьому тлі досить несподівано прозвучала заява президента Казахстану
Нурсултана Назарбаєва про можливість пошуку альтернативного місця проведення
переговорів по Україні. Назарбаєв дав зрозуміти, що замість Мінська зустрічі
учасників переговорів можуть проводитися в Астані.
https://www.sb.by/articles/putanitsa-v-kartakh.html

Романова, Нина Путаница в картах : Назарбаев заявил о возможности поиска
альтернативного места проведения переговоров по Украине = [Плутанина в

картах. Назарбаєв заявив про можливість пошуку альтернативного місця проведення
переговорів по Україні] / Н. Романова // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 20.01.

***
Ухвалення законопроекту № 7163 „Про особливості державної політики щодо
забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими
територіями в Донецькій і Луганській областях” підтримали 280 депутатів при
необхідних 226. Законопроект вніс до парламенту президент країни Петро
Порошенко. Він привітав його прийняття Верховною радою.
https://www.sb.by/articles/chto-skryvaetsya-za-formulirovkami.html

Леонова, Лана Что скрывается за формулировками : Верховная рада Украины
приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается „страной–
оккупантом” = [Що ховається за формулюваннями. Верховна рада України прийняла
закон про реінтеграцію Донбасу, в якому Росія визнається „країною-окупантом”] /
Л. Леонова // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 19.01.

***
В ході бурхливих обговорень український парламент відмовився визнавати
самопроголошені ДНР і ЛНР „терористичними організаціями”. Проте пристрасті не
вщухають, і в центрі уваги – скандальний законопроект „Про особливості державної
політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово
окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях”, більше відомий як
закон щодо „реінтеграції Донбасу”. Присутні біля стін Верховної ради ветерани АТО,
серед яких бійці батальйону „Донбас”, вимагали прийняття закону про реінтеграцію
Донбасу, який передбачає не тільки оголошення Донецької і Луганської народних
республік „окупованими територіями”, а й розрив дипломатичних відносин з Росією,
а також оголошення цієї країни „агресором”.
https://www.sb.by/articles/staraya-pesnya-novogo-sezona.html

Васильева, Нина Старая песня нового сезона = [Стара пісня нового сезону] /
Н. Васильева // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 18.01.

***
Парламент України прийняв президентський законопроект про реінтеграцію
Донбасу. Документ дає президенту право використовувати збройні сили в регіоні в
мирний час заради захисту суверенітету. Глава самопроголошеної Донецької
народної республіки Олександр Захарченко вже заявив, що положення документа
порушують мінські домовленості. „Україна показує, що не хоче мирного вирішення
конфлікту, тобто вона збирається воювати і для цього створює політичну платформу”,
– сказав він.
http://vb.kg/politics/zakon-o-reintegracii-donbassa-priniala-verhovnaia-rada-ykrainy.html

Закон о реинтеграции Донбасса приняла Верховная рада Украины = [Закон про
реінтеграцію Донбасу прийняла Верховна рада України] // Вечерний Бишкек. – Бишкек,
2018. – 18.01.

***

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ

В рамках російсько-американських переговорів може бути розроблений план
врегулювання конфлікту в Донбасі. Помічник президента РФ Владислав Сурков після
зустрічі з спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером заявив про
„дубайський пакет” ініціатив, які він вважає можливо реалізувати.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-29/1_7160_ukraina.html

Ивженко, Татьяна „Дубайский пакет” способен повлиять на итоги выборов в
Украине : Гарантами выполнения Минских соглашений могут стать миротворцы ООН
= [„Дубайський пакет” здатний вплинути на підсумки виборів в Україні. Гарантами
виконання Мінських угод можуть стати миротворці ООН] / Т. Ивженко // Независимая
газета. – М., 2018. – 29.01.

***
Росія на сьогоднішній день – найсерйозніша загроза для Польщі, заявив
прем’єр-міністр Матеуш Моравецкій в інтерв’ю виданню Politico. Він також зазначив,
що не вважає „Північний потік – 2” бізнес-проектом. Держсекретар США Рекс
Тіллерсон погодився з тим, що проект російського газопроводу підриває стабільність
і безпеку Європи. У тому ж інтерв’ю Моравецкій назвав Росію найбільшою загрозою
безпеці Польщі. На питання, що є найбільшою небезпекою для Польщі, він відповів:
„Я трактую таким чином небезпеку з боку Росії. Думаю, те, що Росія робить в
Україні, дуже небезпечно”.
http://www.ng.ru/world/2018-01-29/1_7160_polska.html

Мастеров, Валерий Петрович,журналист-международник Тиллерсона в Польше
хотели напугать Россией : В Варшаве и Вашингтоне видят в „Северном потоке – 2”
политический инструмент Москвы = [Тіллерсона в Польщі хотіли налякати Росією. У
Варшаві й Вашингтоні бачать в „Північному потоці – 2” політичний інструмент
Москви] / В. П. Мастеров // Независимая газета. – М., 2018. – 29.01.

***
Директор Українського єврейського комітету Е. Долинський, вважає, що євреї
України повинні вести боротьбу або здатися і покинути країну. За його словами,
сьогодні антисемітські настрої в суспільстві стали гіршими, ніж будь-коли за довгий
час. Політик наголошує, що в останні роки „був змушений протистояти прагненню
уряду героїзувати тих людей, які сприяли геноциду євреїв – це Степан Бандера, який
очолював одну з фракцій ОУН під час Другої світової війни, а також Роман Шухевич,
який керував її військовим крилом – УПА”.
https://www.svd.se/mordade-judar-pa-40-talet--hyllas-idag-som-hjaltar

Jacobsson, Anna Mördade judar på 40-talet – hyllas i dag som hjältar = [У 40-х роках
вони вбивали євреїв, а сьогодні їх вшановують, як героїв] / A. Jacobsson // Svenska
Dagbladet. – Stockholm, 2018. – 26.01.

***
У Дубаї запланована зустріч спецпредставника Держдепартаменту США Курта
Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова. Попередній раунд
переговорів, що відбувся в Белграді, ознаменувався, за словами Волкера, відкатом в
переговорному процесі. У Києві не очікують прориву і за підсумками цієї зустрічі.
Але відзначають, що у обох сторін є козирі в рукавах. Український політолог Руслан
Бортник вважає, що Сурков може задати тон питанням про спірні моменти щойно

ухваленого Верховною радою закону про стратегію дій України в Донбасі. Від
Суркова, за словами Волкера, він очікує сигналів про принципове рішення припинити
конфлікт: „На даний момент Росія як і раніше заперечує свою безпосередню участь,
наполягаючи, що для стабілізації ситуації на сході України потрібно мати справу з
підконтрольними Росії структурами в регіоні. Поки справи йдуть саме так, ситуація
не вирішиться”.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-26/5_7159_donbass.html

Ивженко, Татьяна Волкер и Сурков проведут переговоры с козырями в рукаве :
США хотят, чтобы Россия признала причастность к событиям в Донбассе = [Волкер і
Сурков проведуть переговори з козирями в рукаві. США хочуть, щоб Росія визнала
причетність до подій в Донбасі] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 26.01.

***
Основним підсумком роботи комісії спецпрокурора Роберта Мюллера, який
розслідує „втручання Росії” у вибори в США, поки що є звинувачення проти
політконсультанта Пола Манафорта. Автори „розслідування” повідомили, що
політконсультант зробив 138 поїздок до Києва. Манафорта звинуватили, що він
нібито впливав на політику Києва щодо відмови від вступу в НАТО, а після його
польоту (чомусь до Франкфурта, а не в Москву) в липні 2013 року Янукович нібито
взяв курс на відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Чому для цього
потрібно було комусь летіти до Франкфурта? Автори McClatchy не задаються цим
незручним питанням. Для тих, хто якимось чином перетинався зі штабом Партії
регіонів у період виборчої кампанії Януковича, заяви про „проросійськість”
Манафорта виглядають смішними. „З приводу „агента впливу Москви” – це,
звичайно, повна нісенітниця!” – заявив Микола Азаров, який тісно працював з
американським політконсультантом в свою бутність прем’єр-міністром України,
головою Партії регіонів і керівником передвиборного штабу Януковича.
http://www.telegraf.lv/news/agent-putina-tolkal-ukrainu-v-lapy-ssha-i-es

Тарасов, Анатолий „Агент Путина” толкал Украину в лапы США и ЕС = [„Агент
Путіна” штовхав Україну в лапи США та ЄС] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 25.01.

***
У Донбасі спостерігаються ознаки підготовки до ескалації бойових дій. Про це
сьогодні заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії / СММ /
ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. За його словами, учасники військового конфлікту не
тільки призупинили роботи з розмінування території уздовж лінії розмежування, а й
почали закладати нові вибухові пристрої і снаряди. Крім того, вони активно риють
траншеї і нарощують озброєння.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0124/c31519-9418988.html

ОБСЕ: Участники конфликта в Донбассе готовятся к эскалации боевых
действий = [ОБСЄ: Учасники конфлікту в Донбасі готуються до ескалації бойових дій] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 23.01.

***
„Опозиційний блок” призупинив введення в дію прийнятого закону про
стратегію України в Донбасі. Парламентська фракція політичної сили задіяла
процедуру, яка як мінімум до 6 лютого не дозволяє голові Верховної ради і

президенту країни підписати документ. Поки триває пауза, Петро Порошенко почує
думку Дональда Трампа з приводу цього закону і ситуації в Донбасі в цілому. У
Парижі заплановані його переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Вони допоможуть підготувати зустріч президентів Дональда Трампа і Петра
Порошенка в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (23-26 січня).
http://www.ng.ru/cis/2018-01-22/5_7155_poroshenko.html

Ивженко, Татьяна Порошенко готовится к встрече с Трампом : Введение в
действие закона о реинтеграции Донбасса отложено = [Порошенко готується до
зустрічі з Трампом. Введення в дію закону про реінтеграцію Донбасу відкладено] /
Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 22.01.

***
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) щодо
українського питання: „Москва продовжувала надавати політичну і матеріальну
підтримку „сепаратистам” на сході України, проте не вживала жодних заходів для
приборкання порушень з їх боку, таких як довільні затримання і катування. Російська
влада переслідувала незадоволених політикою Росії в Криму, включаючи кримських
татар”. „Темним роком для демократії” позначили в HRW ситуацію з правами
людини в Росії. Втім, посилення порушень в області прав і свобод громадян
притаманні не тільки Росії, вони фіксуються сьогодні в усьому світі. Правозахисники,
наприклад, заявили про масштабне недотримання прав людини в США. Крім того,
HRW сильно незадоволений і Україною.
http://www.ng.ru/politics/2018-01-22/3_7155_human.html

Трифонова, Екатерина „Темный год” для демократии во всем мире : В России
Human Rights Watch обнаружила масштабные гонения на оппозицию и участников
мирных митингов = [„Темний рік” для демократії в усьому світі. У Росії Human Rights
Watch виявила масштабні гоніння на опозицію і учасників мирних мітингів] /
Е. Трифонова // Независимая газета. – М., 2018. – 22.01.

***
Програму інтеграції Донбасу в українську та європейську економіку
опублікувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Згідно з
документом, підрядник даної організації повинен буде працювати з підприємцями на
південному сході України. Як об’єкти для інвестицій названі школи, лікарні, дороги,
лінії електропередач і будівлі державних установ, пише RT.
https://iz.ru/697829/2018-01-20/ssha-khotiat-vernut-donbass-v-ekonomiku-ukrainy

США хотят вернуть Донбасс в экономику Украины = [США хочуть повернути
Донбас в економіку України] // Известия. – М., 2018. – 20.01.

***
Коментуючи ініціативу президента США Дональда Трампа перенести
переговори по Україні в інше місце (про це розповів президент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв), прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зауважив: „В даному
випадку місце переговорів не має такого великого значення”. „Значення має
прихильність відповідних сторін ідеї безальтернативності Мінських домовленостей
через брак будь-яких інших домовленостей, прихильність нормандському формату,
про що йшла мова на засіданні РБ РФ сьогодні, і знову ж таки, розуміння, що все, що

відбувається на південному сході України – внутрішній конфлікт, і в даному випадку
сторони конфлікту – ні хто інший, як Київ і невизнані республіки Донбасу „, –
пояснив він.
https://www.rg.ru/2018/01/19/v-kremle-ne-vidiat-smysla-v-perenose-peregovorov-po-ukraine-iz-minska.html

Латухина, Кира В Кремле не видят смысла в переносе переговоров по Украине из
Минска = [У Кремлі не бачать сенсу в перенесенні переговорів по Україні з Мінська] /
К. Латухина // Российская газета. – М., 2018. – 19.01.

***
Уже в наступному році президентські вибори, а значить, час потенційним
кандидатам включати форсаж. Глава уряду Саулюс Сквярняліс дійсно сказав в ефірі
телеканалу LNK, що офіційному Вільнюсу слід починати відновлювати контакти з
представниками Російської Федерації вже у 2018 році. „Ми відкрито висловлюємо
свою принципову позицію, не принижуючи при цьому ні Росію, ні народ цієї країни.
Ми – не русофоби”, – написав Сквярняліс, заявивши, що російськомовне населення
Литви користується всіма тими ж правами, що і етнічні литовці, дискримінація за
національною ознакою відсутня як така, отже, і Литва сподівається на таку ж „повагу
до нашої держави і нашої історії”. Закінчив свій запис прем’єр міркуваннями про
Україну, яку, за його словами, Литва підтримувала і підтримує, „територіальна
цілісність повинна бути відновлена”, і, врешті-решт, „успіх України може стати
прикладом для Росії”.
http://www.kurier.lt/rossiya-kak-dvigatel-litvy/

Кисилев, Михаил Россия как двигатель Литвы = [Росія як двигун Литви] /
М. Кисилев // Литовский курьер. – Вильнюс, 2018. – 11.01. – № 2

***

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна рада в перший парламентський тиждень 2018 року проголосувала за
законопроект „Про особливості державної політики щодо забезпечення державного
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і
Луганської областей”. Переважна більшість коментаторів, що приділяють увагу
новому закону, так чи інакше залучені в політичне протистояння в Україні: або на
боці президента і правлячої коаліції, або проти неї. В той же час не інтегровані в це
протистояння безпосередньо експерти і помітні в країні фігури в масі своїй взагалі
проігнорували прийняття законопроекту. Та ж реакція спостерігається і в суспільстві:
тут більше стурбовані зростанням курсу долара і цін на бензин, чутками про
прийдешнє подорожчання газу і погрозами, пов’язаними з епідеміями кору, гепатиту
А
та
дифтерії.
ttps://www.kommersant.ru/doc/3527229?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Ткачев, Юрий Закон раздора : Почему Верховная рада проголосовала за
„реинтеграцию Донбасса”? = [Закон розбрату. Чому Верховна рада проголосувала за
„реінтеграцію Донбасу”? ] / Ю. Ткачев // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 29.01.

***

Прийнятий Верховною Радою так званий закон „про реінтеграцію Донбасу”
викликав захоплену реакцію тільки в середовищі київських радикалів і вкрай
обережні коментарі в Євросоюзі. У Берліні обіцяли висловитися після уважного
вивчення документа. У свою чергу МЗС Франції констатував суто внутрішній
характер закону і закликав „всі сторони дотримуватися домовленостей про
припинення вогню і просуватися по шляху мирного врегулювання конфлікту”. Закон
про реінтеграцію Донбасу, як повідомляють українські ЗМІ, поки не підписаний ні
спікером парламенту, ні президентом. Також невідома дата його вступу в силу.
Справа в тому, що фракція „Опозиційного блоку” у Верховній Раді – єдина сила, що
не дала жодного голосу „за”, – зробила спробу заблокувати цю процедуру. У
п’ятницю керівники фракції зареєстрували постанову про скасування рішення
Верховної Ради в зв’язку з порушеннями парламентського регламенту і Конституції.
https://www.rg.ru/2018/01/22/verhovnaia-rada-vernetsia-k-reintegracii-donbassa.html

Лихоманов, Петр Закон пустили на внутреннее пользование : Верховная рада
вернется к реинтеграции Донбасса = [Закон пустили на внутрішнє
користування. Верховна рада повернеться до реінтеграції Донбасу] / П. Лихоманов //
Российская газета. – М., 2018. – 22.01.

***
Верховна рада України законодавчо визнала Росію агресором і окупантом, а
також схвалила рішення президента Петра Порошенка використовувати Збройні сили
України для звільнення захопленої гібридною російською армією території Донбасу.
Як передає „ЛIГА.net”, за законопроект, який для зручності в ЗМІ прийнято називати
документом „про деокупацію і реінтеграцію”, в другому читанні і в цілому
проголосували 280 народних депутатів.
http://www.telegraf.lv/news/verhovnaya-rada-priznala-rossiyu-agressorom

Бергер, Герман Верховная рада признала Россию агрессором = [Верховна рада
визнала Росію агресором] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2018. – 21.01.

***
Опитані „Комерсантом” джерела в Києві сходяться на думці, що документ,
прийнятий більшістю голосів (280 при необхідному мінімумі 226), носить двоїстий
характер і покликаний одночасно задовольнити як прихильників жорсткої лінії в Раді,
так і західних партнерів України, які вимагали уникнути найбільш радикальних
формулювань. Не дивно, що при такому двоїстому характеру документа проти нього
проголосували представники двох протилежних таборів в Раді: депутати від
„Опозиційного блоку” і ультрарадикали з націоналістичної партії „Свобода”.
Показово, що решта номінальних опозиціонерів (зокрема, члени „Самопомочі”,
Радикальної партії і „Батьківщини”), які люто критикували документ в ході
попередніх дебатів і під час обговорення поправок, в результаті за нього все-таки
проголосували. На думку співрозмовників „Комерсанту” в Раді, причиною стало
безпрецедентно жорсткий тиск „зарубіжних партнерів” (в першу чергу американців),
які наполягали на невідкладному ухваленні закону.
https://www.kommersant.ru/doc/3523082?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Юсин, Максим С Украиной так не договаривались : Рада приняла закон,
фактически отменяющий минские соглашения = [З Україною так не домовлялися. Рада

прийняла закон, фактично скасовує мінські угоди]
Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 19.01.

/

М. Юсин,

С. Строкань,

***
Український законопроект „про реінтеграцію Донбасу” може „поховати”
Мінські угоди. Про це заявив „Известиям” заступник міністра закордонних справ
Росії, статс-секретар Григорій Карасін. Обговорення документа викликало бурхливу
дискусію у Верховній раді і обернулося демонстрацією біля стін парламенту. Весь
день народні депутати голосували за поправки до законопроекту у другому читанні на
тлі палаючих покришок і під акомпанемент мітингувальників під вікном і взаємних
звинувачень. Пленарне засідання в черговий раз продемонструвало розкол політичної
еліти України і показало, що Київ шукає способи саботувати Мінські угоди, а не
врегулювати конфлікт в Донбасі.
https://iz.ru/696351/aleksei-zabrodin/pauza-v-reintegratcii

Забродин, Алексей Пауза в реинтеграции : Рассматриваемый Верховной радой
законопроект МИД России считает угрозой Минским соглашениям = [Пауза в
реінтеграції. Розглянутий Верховною радою законопроект МЗС Росії вважає загрозою
Мінським угодами] / А. Забродин // Известия. – М., 2018. – 17.01.

***
Верховна рада розглядала у другому читанні скандальний закон N7163 „Про
особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України
над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях”, або
закон про „реінтеграцію Донбасу”. Боротьба в сесійній залі йшла між прихильниками
війни до останнього українця – в основному представниками партії „Народний
фронт” – і іншими. Тими, хто розуміє, що будь-який, присвячений Донбасу
український закон, який не відповідає Мінським угодами, які мають статус
міжнародного договору, коштує не більше паперу, на якому написаний. В ході
розгляду поправок депутати, яких в залі було явно менше офіційно зареєстрованої
конституційної більшості, відкинули поправку про дозвіл допуску гуманітарних
вантажів на територію республік, не стали визнавати їх „терористичними
організаціями” (поправка набрала всього 76 голосів при необхідних 226) і виключили
із законопроекту всі згадки про Крим.
https://www.rg.ru/2018/01/16/ukrainskie-deputaty-rassmotreli-skandalnyj-zakon-o-donbasse.html

Лихоманов, Петр Рада исключила Крым : Украинские депутаты рассмотрели
скандальный закон о Донбассе = [Рада виключила Крим. Українські депутати розглянули
скандальний закон про Донбас] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 16.01.

***

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Президент України Петро Порошенко має намір сфальсифікувати результати
запланованих на 2019 рік президентських і парламентських виборів в Україні. Про це
заявила лідер „Батьківщини” Юлія Тимошенко. Напередодні Порошенко подав на
розгляд Ради документ про призначення нового складу ЦВК країни. У ньому не
виявилося представників від „Батьківщини”. Не забарився коментар Тимошенко: „Від
нашої партії президент свідомо не вніс кандидатуру в ЦВК, порушуючи закон. Це

говорить про те, що він не збирається чесно проводити вибори. Він знає, що всі
договорняки, які у нього сьогодні є, забезпечують йому у майбутній ЦВК абсолютну
більшість, і що навіть один член ЦВК від „Батьківщини” не дасть йому
сфальсифікувати вибори. Він готується не до виборів, а до фальсифікації ”.
https://rg.ru/2018/01/24/v-kieve-poroshenko-obvinili-v-podgotovke-falsifikacii-vyborov.html

Воробьев, Владислав В Киеве Порошенко обвинили в подготовке фальсификации
выборов = [У Києві Порошенко звинуватили в підготовці фальсифікації виборів] /
В. Воробьев // Российская газета. – М., 2018. – 25.01.

***
Розпочаті в Києві слухання у справі про можливу екстрадицію до Грузії експрезидента республіки Михайла Саакашвілі швидко переросли в скандал: судді без
пояснення причин покинули зал засідань. Це сталося після промови пана Саакашвілі,
в якій той заявив: якщо суд прийме „злочинне рішення”, то його соратники з партії
„Рух нових сил” займуться поваленням української влади. Тим часом українські
політологи вважають ситуацію навколо Михайла Саакашвілі невигідною для
президента України. „Нечіткість, невпевненість і непослідовність дій української
влади в цьому питанні знижують і без того невисокий рівень довіри до них”, – заявив
„Комерсанту” глава київського Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
https://www.kommersant.ru/doc/3527231?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Соколовская, Янина „Я абсолютно не уважаю украинскую судебную систему” :
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили требует не экстрадировать его на родину =
[„Я абсолютно не поважаю українську судову систему”. Екс-президент Грузії Михайло
Саакашвілі вимагає не екстрадувати його на батьківщину] / Я. Соколовская //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 22.01.

***

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Суд польського Освенциму засудив 12 активістів до реальних термінів за
оголений протест на території концентраційного табору Аушвіц. Сенс акції, за
словами активістів, висловити протест проти військових конфліктів і кровопролиття.
„Ми прийшли на місце масових вбивств людей в Освенцимі, щоб висловити свій
протест проти воєн, які відбуваються в світі. Особливо нас турбує війна в сусідній
Україні і в Сирії. Ми зняли з себе одяг і проголосили маніфест, встали на коліна і
молилися, щоб стримати військові конфлікти. Це наша громадянська позиція, і ми
хотіли, щоб нас почули”, – говорив ще до суду білоруській редакції „Єврорадіо”
театральний режисер Дмитро Чертков.
https://nuz.uz/k-velikoy-pobede/29514-golaya-akciya-u-osvencima-belorusy-poluchili-srok.html

Мельничук, Татьяна,Русская служба Би-би-си, Минск Голая акция у Освенцима:
белорусы получили срок = [Гола акція біля Освенцима: білоруси отримали термін] /
Т. Мельничук // Новости Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 17.01.

***

У Чехії активістка руху Femen кинулася до чинного президента країни Мілошу
Земана, коли той прийшов на виборчу дільницю для голосування на виборах глави
держави. Активістка була в натовпі журналістів, а коли Земан зайшов до відділку –
вибігла вперед і скинула з себе сорочку. Жінка кричала „Земан – путінська повія”, те
ж саме було написано на її грудях.
https://www.welt.de/newsticker/news1/article172455033/Wahlen-Tschechiens-Praesident-Zeman-muss-indie-Stichwahl-gegen-Proeuropaeer-Drahos.html

Tschechiens Präsident Zeman muss in die Stichwahl gegen Proeuropäer Drahos =
[Презитент Чехії М. Земан повинен бути у виборчому бюлетені на противагу
проросійському Драгошу] // Die Welt. – Berlin, 2018. – 15.01.

***
Скоєно напад на будівлю Російського центру науки і культури в центрі Києва.
Центральний вхід будівлі був залитий червоною фарбою, поруч нанесений напис:
„Смерть Росії!” Нападники не приховували себе, взявши відповідальність на своїй
сторінці в „Фейсбуці”. Це радикальне угрупування „Чорний комітет”, за яким
значиться цілий ряд подібних акцій. 14 жовтня 2017 року „Чорний комітет” провів
власний марш УПА у Вінниці. Одним з гасел був „Крим – наш, Донбас – наш, Кубань
– наша!”. Організація заборонена в Росії Верховним судом РФ
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1076813/poka_kraska
_kto_napal_na_rossiiskii_tsientr_nauki_v_kiievie

Мальцев, Владислав Пока краска. Кто напал на Российский центр науки в Киеве?
= [Поки фарба. Хто напав на Російський центр науки в Києві?] / В. Мальцев // LifeNews. –
М., 2018. – 08.01.

***

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
У будівлі Європарламенту в Брюсселі напередодні Міжнародного дня жертв
Голокосту (27 січня) відкрилася виставка „Держава обману: сила нацистської
пропаганди”. Про це повідомляє РЕН ТВ. Експозиція розповідає про історію
становлення та розвитку ідеології нацизму – з початку XX століття до наших днів.
Окремі матеріали присвячені діяльності нацистських груп в Україні. Помічати
проблему нацизму на Україні в ЄС почали тільки зараз, незважаючи на те що
протягом чотирьох років київський режим впроваджує в країні неонацистську
ідеологію, героїзуючи нацистів, перейменовуючи в їх честь вулиці, ставлячи їм
пам’ятники, зазначає телеканал.
https://iz.ru/701008/2018-01-27/vystavka-v-evroparlamente-rasskazyvaet-o-natcizme-na-ukraine

Выставка в Европарламенте рассказывает о нацизме на Украине = [Виставка в
Європарламенті розповідає про нацизм в Україні] // Известия. – М., 2018. – 27.01.

***
Влада Ізраїлю констатувала збільшення в два рази за підсумками 2017 року
фактів прояву антисемітських настроїв в Україні та їх зниження в Росії, зазначає РІА
Новости з посиланням на доповідь ізраїльського міністерства у справах діаспори.
Подібне явище на тлі тенденції до відродження націоналізму в Східній Європі

фіксується в Україні ізраїльською владою другий рік поспіль. Йдеться про вандалізм
щодо єврейських об’єктів, таких як кладовища, меморіали жертв Голокосту,
громадські будівлі. На думку авторів доповіді, влада України вживає недостатньо
зусиль для запобігання проявам антисемітизму, які „часто проходять по статті”
хуліганство „і не розглядаються як „злочини на грунті ненависті”.
https://www.rg.ru/2018/01/22/izrail-konstatiroval-usilenie-antisemitizma-na-ukraine.html

Васильев, Андрей Израиль констатировал усиление антисемитизма на Украине =
[Ізраїль констатував посилення антисемітизму в Україні] / А. Васильев // Российская
газета. – М., 2018. – 22.01.

***

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
На заході, що проводився в залі засідань в Кристіансборзі та іменувався
„Україна – конфлікт в Європі”, М. Лідегорд, депутат Фолькетінгу і колишній міністр
закордонних справ, представник Радикальної „Венстре”, заявив, що йому дуже
подобаються як українці, так і росіяни. У його виступі події на Майдані в Києві
характеризувалися як мирний захід. Порошенко в зображенні М. Лідегорда є
людиною, яка в принципі прагне до демократії. М. Лідегорд заявив, що Україна –
сучасна мультикультурна держава.
http://arbejderen.dk/kommentar/ukraine-et-hyggeligt-og-fredeligt-land

Insula, Eril Ukraine – et hyggeligt og fredeligt land? = [Україна – приємна і мирна
країна?] / E. Insula // Arbejderen. – Copenhagen, 2018. – 28.01.

***
Понад 60 відсотків громадян України вважають для себе можливим поїхати в
Росію на заробітки. І тільки 22 відсотки опитаних заявили, що для них це
неприйнятно. Про це свідчить опитування громадської думки, проведене Київським
міжнародним інститутом соціології на замовлення українського видання „Дзеркало
тижня”. Найбільше число людей (понад 70 відсотків), готових працювати в Росії,
проживають на сході і на півдні України. У центральному регіоні таких 60 відсотків, а
на заході країни – близько 50 відсотків.
https://rg.ru/2018/01/28/issledovanie-bolee-60-ukraincev-gotovy-otpravitsia-na-rabotu-v-rf.html

Волков, Константин Исследование: Более 60% украинцев готовы отправиться на
работу в Россию = [Дослідження: Більше 60% українців готові відправитися на роботу в
Росію] / К. Волков // Российская газета. – М., 2018. – 28.01.

***
Польські дослідники полонізували наявність росіян в Білорусі та Україні й
придумали ідеологію українства, яка привела до створення нової слов’янської нації,
що складається в основному з етнічних росіян. Естафету „дерусифікації”, розпочату
Білоруссю і Україною, потім брали різні центри влади, в тому числі АвстроУгорщина, німці (нацисти і неонацисти), більшовики, ЄС, США... Після Другої
світової війни і приєднання Закарпаття до України вона асимілювала русинів, і всім
їм без розгляду в графу „національність” записали „українець” і перевели школи на
навчання українською мовою.

http://www.pecat.co.rs/2018/01/kako-nestaju-slovenski-narodi/

Милошевић, Зоран Како нестају словенски народи = [Як зникають слов’янські
народи] / З. Милошевић // Печат. – Belgrade, 2018. – 28.01.

***
У своєму інтерв’ю російський пропагандист О. Дугін висловив думку про те,
що поведінка Заходу щодо України викликає занепокоєння у світі. Аналізуючи події в
Україні, він назвав їх переворотом на Майдані, де радикальні сили прийшли до влади.
О. Дугін радить прочитати його статті, а потім подивитися, як діє Росія і можна
побачите, що Росія зробила саме те, про що раніше говорив Дугін і в Сирії, і в Ірані, і
в українській кризі. Однак, наголошує О. Дугін в Україні все пішло не зовсім так, як
він хотів, зокрема стосовно Донбасу, де „страждає населення через те, що не може
стати незалежним від України”.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/943553_Russland-hat-das-getan-wasDugin-zuvor-gesagt-hatte.html

Lechner, Gerhard Russland hat das getan, was Dugin zuvor gesagt hatte = [Росія
зробила те про, що раніше говорив Дугін] / G. Lechner // Wiener Zeitung. – Wien, 2018. –
26.01.

***
Посол Росії в Австрії Д. Любинський вважає, що напружені відносини Росії з
ЄС пов’язані з роллю Росії в українському конфлікті, а всі спроби домогтися
тривалого перемир’я виявилися невдалими. Дипломат наголосив, що мова йде про
конфлікт всередині держави, шлях вирішення якого було визначено в Мінській угоді,
однак, влада України, на його думку, не виконує ці домовленості.
https://www.vn.at/politik/2018/01/25/sanktionen-nuetzen-niemandem.vn

***
Scalet, Andreas Sanktionen nützen niemandem = [Санкції нікому не потрібні] /
A. Scalet // Vorarlberger Nachrichten. – Wien, 2018. – 26.01.

***
Швейцарський історик, фахівець з українсько-російських відносин Андреас
Каппелер вважає, що напруженість між Україною і Росією була з самого початку.
Першою проблемою була приналежність Криму, де базувався Чорноморський флот
Росії. Після довгих переговорів в 1997 році був досягнутий компроміс, за яким обидві
держави згідно з договором визнавали взаємні кордони, в тому числі і приналежність
Криму Україні. Другим моментом було те, що російське суспільство і політики не
змогли примиритися з незалежністю України. Українська держава не сприймалася
всерйоз, Україну не розглядали як рівноцінну націю. Ця асиметрія, яка існує з XIX
століття, є до сьогоднішнього дня головною проблемою.
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/gespanntes-verhaeltnis-russland-muss-aufhoeren-die-ukraineals-kleinen-bruder-zu-sehen

Kappeler, Andreas „Russland muss aufhören, die Ukraine als kleinen Bruder zu sehen” =
[„Росія повинна перестати розглядати Україну як молодшого брата”] / A. Kappeler //
SRF. – Bern, 2018. – 25.01.

***
В Україні неофіційно починається передвиборна кампанія. Президентські
вибори мають відбутися навесні 2019 року, а парламентські – на півроку пізніше.
Зараз склалася ситуація, коли громадяни знову не довіряють ні представникам влади,
ні державним інститутам, застерігають соціологи. Опитування на цю тему провели
спільно три авторитетні організації – Центр Разумкова, Київський міжнародний
інститут соціології (КМІС), фонд „Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-24/1_7158_ukraina.html

Ивженко, Татьяна Запад уже готовит Украину к выборам 2019 года : Верховная
рада намерена поменять состав ЦИКа и избирательное законодательство = [Захід вже
готує Україну до виборів 2019 року. Верховна рада має намір змінити склад ЦВК і
виборче законодавство] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 24.01.

***
Більшість громадян України (67%) незадоволені політикою влади, дії
керівництва підтримує тільки 12% населення республіки. Про це свідчать підсумки
опитування, проведеного дослідницьким центром „Ромир”. При цьому число людей,
готових брати участь в акціях протесту, на Україні набагато вище, ніж в Росії, – 42%
проти 15% відповідно. 1 січня президент України Петро Порошенко в ході
новорічного звернення до нації заявив, що головним ресурсом країни є оптимізм і
віра в державу.
https://iz.ru/699708/2018-01-24/tolko-desiataia-chast-naseleniia-ukrainy-podderzhivaet-politiku-vlastei

Только десятая часть населения Украины поддерживает политику властей =
[Тільки десята частина населення України підтримує політику влади] // Известия. – М.,
2018. – 24.01.

***
Американський політолог та радник з питань безпеки Збігнєв Бжезинський
зазначив, що з Україною Росія знову стане імперією, але без України – ніколи.
Двоякість такої ситуації зрозумів Володимир Путін. Але Захід, в першу чергу, ЄС не
послухав цього застереження. Тепер Росія дивиться на руїни минулого, заново
складає окремі частини і прикидає, що з цього знадобиться в майбутньому.
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article172732980/Warum-Russland-unter-Putin-nach-Weltmachtstrebt.html

Stuermer, Michael Putins Vision ist die eurasische Weltmacht = [Мрія Путіна –
євразійська світова держава] / M. Stuermer // Die Welt. – Berlin, 2018. – 23.01.

***
Щоб зрозуміти, куди рухаються серби на чолі з М. Додіком і А. Вучичем,
потрібно подивитися на конфлікт, що вилився в насильство в Косово в 2011 році, як
на дуже важливу регіональну подію, і пов’язати його із проведеною окупацією
Східної України і Криму, яку в Сербії сприйняли з великим натхненням і з надіями на
майбутнє. Косово в 2011 році стало свого роду невеликою російською „школою”, а
Україна в 2014 році вже зіграла роль великого російського „університету”, в якому
„навчання” пройшли багато членів екстремістських угруповань з Сербії, Чорногорії

та Македонії, а також проросійські представники сербського розвідувального та
політичного аппарату.
http://avangarda.ba/detaljno.php?id=504

Šušnica, Srđan Djelovanje Milorada Dodika, ruskih militantnih organizacija i lokalnog
političko-zločinačkog klana u RS = [Сербська Республіка: як ідуть справи у Мілорада
Додика, російських воєнізованих організацій та місцевого злочинного політичного клану]
/ S. Šušnica // Avangarda. – Sarajevo, 2018. – 23.01.

***
Документ, який в Україні називають законом про „деокупацію” Донбасу,
найближчим часом може кардинально змінити відносини Києва з непідконтрольними
територіями, а також серйозно вплине на внутрішньополітичні і зовнішньополітичні
розклади. Як влада України намагалися прийняти цей закон, кому і навіщо він
потрібен в першу чергу і які будуть наслідки прийнятого парламентом рішення –
розбирався портал iz.ru. Цікаво, що „західні партнери” Києва не особливо
коментували закон після першого читання і мовчать зараз. Лише кілька днів тому
посол США на Україні Марі Йованович досить розпливчасто заявила, що Україна має
право приймати такий закон – „проте важливо, щоб він залишав відкритим шлях до
імплементації мінських домовленостей, щоб Україна підтримувала можливість
використання всіх шляхів для досягнення миру”. Двозначне формулювання, що й
казати, що залишає для влади України широкі можливості маневру.
https://iz.ru/697460/nikolai-podgornyi/voennoe-prilozhenie

Подгорный, Николай Военное приложение : Для чего Киеву понадобился закон о
реинтеграции Донбасса = [Військовий додаток. Для чого Києву знадобився закон про
реінтеграцію Донбасу] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 20.01.

***
У числі головних загроз для Росії на другому місці з великим відривом
опинилася Україна. Росіяни ставляться негативно до цієї країни – перш за все, через
промивання мізків засобами масової інформації. Російські ЗМІ з задоволенням
акцентують увагу на українських санкціях і випадах проти Москви, тим самим
створюючи негативний образ України. Також свою роль в цьому відіграє підтримка
проросійських заколотників у Східній Україні. Росіяни відкрито їм симпатизують
більше, ніж „бандерівцям”. Друге місце України не цілком точно відображає
ставлення російського суспільства до сусідньої держави. Загрозою Україну вважає
всього 29% опитаних. Для росіян ця загроза аж ніяк не основна, а просто друга за
рахунком після США.
https://zpravy.tiscali.cz/koho-se-rusove-boji-nejvic-307903?

Just, Jiří Koho se Rusové bojí nejvíc = [Кого росіяни бояться найбільше ] / J. Just //
Wiener Zeitung. – Vienna, 2018. – 16.01.

***
Україна в 2017 році збільшила експорт до Росії на 11,6 відсотка, до 3,6
мільярда доларів. Про це свідчать дані Держстату України, повідомляє ТАСС. Також
Україна наростила експорт в європейські країни – в порівнянні з 2016-м він
збільшився на 30,4 відсотка, до 15,92 мільярда доларів. Імпорт товарів з Євросоюзу
склав 18,83 мільярда доларів.

http://www.telegraf.lv/news/ukraina-navodnila-rossiyu-tovarami-pribyli-rastut

Бергер, Герман Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут! =
[Україна наповнила Росію товарами. Прибутки зростають!] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2018. – 16.01.

***

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Відносини Росії з сусідами на західних кордонах погіршилися настільки, що їх
можна вважати відкритими. Навіть Білорусь, яка надійно, як вважалося, прикривала
нашу країну на цьому напрямку, вже не можна вважати західним щитом РФ. В Давосі
президент України Петро Порошенко закликав європейські країни об’єднатися проти
Росії і створити „нову коаліцію”. Він закликав країни Європи разом „протистояти
агресії”. Якщо європейці підтримають заклик Порошенко, військові НАТО
отримають безкоштовний транзит по території України до кордонів Росії. Досвід
України переймає Молдова.
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-01-29/9_7160_west.html

Гамова, Светлана Западные рубежи России оказались без замка : Наши соседи
могут пропустить через свою территорию любых непрошеных гостей = [Західні
кордони Росії опинились без замка. Наші сусіди можуть пропустити через свою
територію будь-яких непрошених гостей] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2018. –
29.01.

***
В рамках гайдарівського форуму відбулися дискусії на тему „Росія – Іспанія:
нові можливості”. Cеред країн ЄС в особі Іспанії Росія має одного з найбільш
переконаних прихильників підтримки регулярного діалогу. Про це, за словами посла
Іспанії в Росії Ігнасіо Ібаньєс, свідчать недавні візити до Москви міністра
закордонних справ Альфонсо Дастіса, міністра енергетики, туризму і цифрових
технологій Альваро Надаля. Під співголовуванням Надаля і міністра енергетики РФ
Олександра Новака відбулося 9-е засідання Міжурядової російсько-іспанської комісії
з економічного та промислового співробітництва. Іспанія підтримує настільки добрі
відносини з Росією, наскільки це дозволяють реалії сучасної міжнародної політики,
беручи до уваги Крим, схід України і тягар санкцій.
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-01-29/12_7160_spain.html

Паниев, Юрий Россия и Испания: точки напряжения и новые возможности :
Двусторонние отношения обсудили на полях Гайдаровского форума = [Росія і Іспанія:
точки напруги і нові можливості. Двосторонні відносини обговорили на полях
гайдарівського форуму] / Ю. Паниев // Независимая газета. – М., 2018. – 29.01.

***
Замінивши Україну в числі непостійних членів Ради безпеки ООН, Польща
зареєструвала проект резолюції про визнання актами геноциду знищення
українськими націоналістами поляків в роки Другої світової війни. Звичайно,
резолюція про боротьбу з героїзацією пособників нацистів – справа хороша. Але при
розгляді польського проекту в Радбезі можуть виникнути труднощі. У минулому році
Сполучені Штати і Україна виступили на Генасамблеї ООН проти російської

резолюції по боротьбі з героїзацією нацизму. Сорок дев’ять країн, в тому числі і
Польща, утрималися. Ну, мабуть, тепер дозріли.
http://www.telegraf.lv/news/ksenofobskaya-polysha-ne-pustit-ukrainu-v-es

Тимофеев, Алексей Ксенофобская Польша не пустит Украину в ЕС =
[Ксенофобська Польща не пустить Україну в ЄС] / А. Тимофеев // Вести. – Рига, 2018. –
29.01.

***
У неділю в Фінляндії проходять президентські вибори. Пряме голосування
вперше може обмежитися один туром – настільки сильні позиції діючого президента
Саулі Нііністѐ, який балотується на другий термін і розраховує залишитися при владі
до 2024 року. „Я б сказав, що у нас настільки хороші відносини з Росією, наскільки
можливо, беручи до уваги Крим, Україну і тягар санкцій. У цих речах ми знаходимося
по різні боки”, – раніше заявив в ефірі телеканалу Yle-1і президент Фінляндії Саулі
Нііністѐ. Як запевняють фінські експерти, його здатність побудувати з Москвою
максимально комфортний для Гельсінкі діалог – одна зі складових його популярності.
https://www.kommersant.ru/doc/3533309?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Дудина, Галина „Путину не стоит меня бояться” : В Финляндии проходят
президентские выборы = [„Путіну не варто мене боятися”. У Фінляндії проходять
президентські вибори] / Г. Дудина // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 28.01.

***
Польський сейм схвалив введення кримінальної відповідальності за
„заперечення злочинів українських націоналістів”. За даними польського Державного
інституту національної пам’яті, з 1944 року на Волині в результаті дій Української
повстанської армії та її прихильників загинули близько 100 тисяч осіб, а 485 тисяч
було змушені кинути свої будинки і бігти від погромів в центральні райони Польщі.
Відтепер 1,5 мільйона українців, які перебувають, як стверджує прем’єр Польщі
Матеуша Моравецкій, на території його країни, повинні будуть гарненько подумати,
перш ніж взагалі заводити з поляками розмова про Бандеру і його однодумців. У
зв’язку з цим директор українського Інституту Національної пам’яті Володимир
В’ятрович звинуватив польських депутатів в цензурі.
https://rg.ru/2018/01/28/polsha-i-ukraina-razoshlis-v-ocenke-bandery.html

Рокоссовская, Ариадна „Бандеризм” приравняли к нацизму : Польша и Украина
разошлись в оценке Бандеры = [„Бандерізм” прирівняли до нацизму. Польща і Україна
розійшлися в оцінці Бандери] / А. Рокоссовская // Российская газета. – М., 2018. – 28.01.

***
Перспективи українського врегулювання обговорювалися в незвичайній для
переговорів по цій темі локації – ОАЕ. Помічник президента РФ Владислав Сурков
зустрівся в Дубаї зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером.
„Так склалося, що Україна – ключове питання для відносин Росії з одного боку і
Євросоюзу з США з іншого. Важливість його для трьох сторін дуже різна і
асиметрична, але це не принципово. Головне, що в Україну все впирається, – заявив
„Комерсант” головний редактор журналу „Росія в глобальній політиці” Федір
Лукьянов. – В умовах європейського політичного напівпаралічу США є, без сумніву,

ключовим гравцем. А канал Сурков – Волкер, по суті, єдиний, який зараз діє між
Москвою і Вашингтоном”. Так що, резюмує співрозмовник „Комерсанту”, „ці
переговори зберігають важливе значення – навіть якщо на сьогоднішній день там
нічого не зрушується”.
https://www.kommersant.ru/doc/3532984?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Тарасенко, Павел Ближневосточное урегулирование в Донбассе : Владислав Сурков
и Курт Волкер ограничились „сверкой часов” по Украине = [Близькосхідне врегулювання в
Донбасі. Владислав Сурков і Курт Волкер обмежилися „звіркою годин” по Україні] /
П. Тарасенко, Е. Черненко, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 27.01.

***
У Давосі „Український дім” розташований через дорогу від „Російського
дому”. Під „Російський дім” на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
організатори переформатували кондитерську, а під „Український дім” – магазин
„Timberland”. Форум відвідає і Президент України Петро Порошенко.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/943579_Das-ist-Davos.html

Seifert, Thomas Das ist Davos = [Це Давос] / T. Seifert // Wiener Zeitung. – Wien,
2018. – 26.01.

***
Україна готується стати центральною частиною нового китайського шовкового
шляху, який зв’яже весь світ з китайськими торговими шляхами. Ця чудова ідея
китайського президента Сі Цзіньпіна реалізується в одній країні за іншою. Китайці
інвестують також і в сусідні з Україною держави – такі, як члени ЄС – Польща і
Угорщина.
https://www.dagbladet.no/kultur/ukrainas-3-vei/69373257

Strand, Morten Kinas nye silkevei – Ukrainas 3 vei = [Китайський новий шовковий
шлях – третій шлях для України] / M. Strand // Dagbladet. – Oslo, 2018. – 26.01.

***
На дії Росії в світі Захід повинен відповідати чітко сформульованою політикою
там, де порушені його фундаментальні інтереси, наприклад, в Україні і на Західних
Балканах – безпосередніх сусідів Європи. Поодинокі дії, такі, як рішення США
продавати Україні оборонні види зброї, навпаки, дають Росії можливість і підстави
продовжувати розколювати трансатлантичне співтовариство.
https://www.nzz.ch/meinung/russlands-rueckkehr-auf-die-weltbuehne-fehlt-die-vision-ld.1346810

Fix, Liana Russland schafft die Rückkehr auf die Weltbühne, verfügt aber über keine
strategische Vision = [Росія повертається на світову арену, але вона не далекоглядна] /
L. Fix // Neue Zürcher Zeitung. – Bern, 2018. – 25.01.

***
Жодна країна не підвищила безпеку США так, як це зробила Україна, заявив в
ефірі телеканалу NewsOne екс-глава Служби безпеки України. Це сталося завдяки
тому, що Київ „віддав третій ядерний потенціал у світі”, зазначив Ігор Смешко.
Смешко також зазначив, що Вашингтон обмежений у своїй допомозі Києву.

„Усередині Сполучених Штатів є більшість в конгресі, яка прихильне ставиться до
України в плані розуміння і значення для всієї системи євроатлантичної безпеки,
вільного демократичного світу, в той час як чинний президент (Дональд Трамп) має
іншу точку зору. Він – прагмат”.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-ukrepila-bezopasnosty-ssha

Тарасов, Анатолий Украина укрепила безопасность США = [Україна зміцнила
безпеку США] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 25.01.

***
Варшава зареєструвала в Раді Безпеки ООН проект резолюції про геноцид
поляків з боку українських націоналістів під час Другої світової війни. Боротьба двох
культур жертовності – української та польської – шкодить відносинам двох країн,
стверджує в блозі на сайті Європейського центру Карнегі науковий співробітник
Фонду імені Кербера Габріель Войделко. Однак шансів вийти переможцем з цього
протистояння немає у обох сторін, вважає вона. Разом з тим, вважає Войделко, Києву
потрібна політична підтримка Польщі на тлі конфлікту з Росією. „Щоб мінімізувати
втрати в контексті двосторонніх відносин, Польща і Україна повинні припинити
боротьбу на полях битви історії 1943 року й почати діалог про примирення”, –
підкреслила аналітик.
http://www.ng.ru/world/2018-01-24/6_7157_polska.html

Владимиров, Сергей Леха Валенсу вычеркнули из истории : Польские власти
настраивают общественность против оппозиции = [Леха Валенсу викреслили з
історії. Польська влада налаштовує громадськість проти опозиції] / С. Владимиров //
Независимая газета. – М., 2018. – 24.01.

***
Міністр закордонних справ Франції розкриває амбітні плани в сфері
французької дипломатії і висуває ініціативу покласти край безкарності для тих, хто
застосовує хімічну зброю. Ексклюзивне інтерв’ю Le Figaro записала журналістка
Ізабель Лассер. На питання про те, хто займається Росією, адже створюється відчуття,
що ця тема була відкладена у бік, міністр відповів: „Макрон хоче налагодити з Росією
прямі відносини як між двома великими державами, оскільки Франція може говорити
з усіма і здатна сміливо говорити прямо в обличчя. Він вважає, що слід поважати цю
величезну країну. З цих міркувань відразу ж після обрання він запросив Путіна в
Версаль. Я багато зустрічався зі своїм російським колегою з перших же тижнів, але
Росія теж повинна прояснити, що вона хоче, адже подразників як і раніше вистачає:
Українське питання не врегульоване, питання з хімзброєю в Сирії – теж. Важко
зрозуміти, яким шляхом буде слідувати Росія в сирійській кризі. Необхідні
роз’яснення... Ми готові зачіпати всі ці теми. Тепер черга росіян сказати, що вони
готові до початку подібного обговорення”.
http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/21/01003-20180121ARTFIG00197-jean-yves-le-drian-aufigaro-la-france-mene-une-diplomatie-sans-trompe-l-oeil.php?redirect_premium

Lasserre, Isabelle Jean-Yves Le Drian au Figaro : „La France mène une diplomatie sans
trompe-l’œil” = [Жан-Ів Ле Дріан для „Le Figaro”: „Франція веде реальну дипломатію без
ілюзій”] / I. Lasserre // Le Figaro. – Paris, 2018. – 23.01.

***

Молдавія, за словами спікера парламенту республіки Андріана Канду,
розглядає Оперативну групу російських військ (ОГРВ) в Придністров’ї як „окупаційні
сили”. Кишинів має намір зажадати, щоб Москва заплатила за своє перебування в
Молдавії. Про те, як на цю ситуацію дивляться в Тирасполі, про його стосунки з ЄС і
перспективи визнання невизнаної республіки оглядачеві „НГ” Світлані Гамовій
розповів лідер Придністров’я Вадим Красносельський.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-22/1_7155_pridnestrovie.html

Гамова, Светлана Вадим Красносельский заявляет, что Тирасполь оставит у
себя российских солдат для защиты : Приднестровский конфликт может быть
разморожен = [Вадим Красносельський заявляє, що Тирасполь залишить у себе
російських солдатів для захисту. Придністровський конфлікт може бути
розморожений] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2018. – 22.01.

***
Росія – це велика країна зі складним соціальним устроєм і багатющою
культурою, і це дуже активний народ, незважаючи на те, що траплялося з ним на
протязі століть. Але, на жаль, Росія вже багато років тому вибрала собі концепцію
жертви і прихильника імперії одночасно, що йде від верхів. Президент Володимир
Путін встав на шлях конфронтації. На думку автора, після холодної війни Москві
знадобилися нові способи впливу заради своїх інтересів, і ці способи можна назвати
„дезінформація”. Мета російської дезінформації полягає не стільки в тому, щоб люди
повірили в щось, далеке від реальності, стільки в тому, щоб люди відмовилися
з’ясовувати, якою є реальність. На думку Бастерречеа, доведено, що ЄС зіткнувся зі
стратегією, мета якої – ослаблення західних країн. Росія прагне послабити Європу,
тому що хоче зберегти за собою Україну та інші країни цієї зони або, як мінімум,
зберегти їх в якості країн-клієнтів. Оскільки альтернативою для цих країн є Євросоюз,
для Росії ЄС є противником, і, отже, вона прагне обмежити їх політичні можливості,
провокуючи у нас внутрішні кризи. Російська влада мобілізує війська проти
дисидентів і пропонує допомогу союзникам. Це нова модальність дій за кордоном,
яку можна було б назвати „батіг, морквина і дезінформація”. Автор заявляє: „Той, хто
захоче захищати наступний ксенофобський проект на Заході, повинен робити це на
рівних умовах з усіма іншими. Давайте не допускати, щоб наші демократичні процеси
змішувалися з новими формами безкровної війни”.
https://elpais.com/elpais/2018/01/18/opinion/1516278110_512358.html

Becerra, Beatriz Rusia: el palo, la zanahoria y la desinformación : El Kremlin pretende
debilitar a Europa porque quiere quedarse con Ucrania y otros países de la zona, o al menos
mantenerlos como países-clientes = [Росія: батіг, морква і дезінформація: Кремль прагне
послабити Європу, оскільки хоче залишитися з Україною та іншими країнами цього
регіону, або принаймні залишати їх країнами-клієнтами] / B. Becerra // El País. – Madrid,
2018. – 21.01.

***
За словами офіційного представника МЗС країни, невідомі закидали
консульство в Греції коктейлями Молотова. Влада України посилить охорону
дипвідомств за кордоном після ситуації зі спробою нападу на українське посольство в
Афінах. Про це повідомила офіційний представник МЗС країни Мар’яна Беца.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1080816/ukraina_usili
t_okhranu_posolstv_poslie_napadieniia_v_afinakh

Федоров, Владислав Украина усилит охрану посольств после нападения в Афинах
= [Україна посилить охорону посольств після нападу в Афінах] / В. Федоров // LifeNews. –
М., 2018. – 21.01.

***
Аналізуючи ситуацію зі ставленням у світі до ЄС, оглядач газети „Монд”
Сільві Кофману підкреслив, що чеський прем’єр Андрій Бабіш стверджує, що
керується виключно „прагматизмом” і не представляє в своїй країні мігрантів, крім як
з України.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/01/17/l-europe-on-l-aime-ou-on-la-quitte-visiblement-ces-tempsci-on-ne-la-quitte-pas-ca-ne-veut-pas-forcement-dire-qu-on-laime_5242692_3232.html#xEXxLP65Io6z7mOu.99

Kauffmann, Sylvie „L’Europe, on l’aime ou on la quitte ? Visiblement, ces temps-ci, on
ne la quitte pas” / S. Kauffmann // Le Monde. – Paris, 2018. – 19.01.

***
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав 12 головних напрямків діяльності
організації на цей рік, основними з яких є врегулювання конфліктів на Близькому
Сході і заморожених конфліктів в Європі. Виступаючи перед членами Генеральної
Асамблеї, генсек ООН зазначив, що за рік його роботи на посаді генерального
секретаря людство не просунулася до миру. „Для врегулювання цих ситуацій
необхідно протистояти небезпечній хвилі націоналізму і пожвавити роботу
відповідних посередницьких ініціатив, включаючи „нормандський формат” і
тристоронню контактну групу по Східній Україні, мінську групу ОБСЄ по Нагірному
Карабаху, женевські міжнародні дискусії з Грузії і процес” 5 + 2 „по Придністров’ю”,
– наводить „Інтерфакс” його слова.
https://www.kommersant.ru/doc/3521910?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Генсек ООН включил урегулирование конфликта на Украине в число приоритетов
= [Генсек ООН включив врегулювання конфлікту в Україні в число пріоритетів] //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 17.01.

***
Екс-президент Траян Бесеску виступає з новою ініціативою – збирається
запропонувати парламенту Румунії законопроект про об’єднання з Республікою
Молдова. Однак Бесеску поки висловив лише намір. Документ не прийнятий
румунським парламентом. Крім того, в самій Румунії перегляд кордонів може
викликати незворотні процеси. Відомо, що політичні партії угорців в Румунії
зажадали територіальної автономії для Трансільванії, а також особливого статусу для
регіону Парціум. Але якщо почнеться перегляд кордонів, які будуть вимоги? І ще,
добре, припустимо, Молдова увійде до складу Румунії (без Придністров’я), а як бути
з Північною Буковиною і південними областями України, на які також
висловлюються претензії? Що ділити будуть і Україну?
http://www.vedomosti.md/news/zastavit-li-ulica-moldavskij-parlament-obedinitsya-s-rumynie

Ткач, Сергей Заставит ли улица молдавский парламент объединиться с
Румынией? = [Чи змусить вулиця молдавський парламент об’єднатися з Румунією?] /
С. Ткач // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 16.01. – № 2

***
Міжнародна політика американського президента далека від теоретизування,
вона підживлюється в основному кількома інстинктами: верховенством
співвідношення сил, ідеєю про те, що спочатку треба займатися „своїми”, а потім
„чужими”. Союзники і супротивники, спантеличені його неймовірними твітами і
недипломатичними манерами, замислюються про роль, яку має намір зіграти
президент першої світової держави, крім його гасла „Америка понад усе”. Спочатку,
коли Трамп говорив, що „Америка понад усе”, всі повірили в прихід ізоляціоністів.
Але подібне визначення зазнало невдачі. Протягом декількох місяців ця людина
виявляє себе скоріше як націоналістичний „реаліст”, мало схильний до застосування
військової сили, однак готовий вдатися до неї в разі потреби, по рейганівському
методу, як це було зроблено в Сирії. Однак за його методом „баламута” як і раніше
проглядається класична республіканська зовнішня політика. Прописана вона під
тиском впливових військових з його оточення? Без сумніву. Але результат не
забарився: не дивлячись на побоювання, викликані припущеннями про те, що
кандидат Трамп зачарований Путіним, його адміністрація, наприклад, надала ясну і
тверду підтримку Україні, відмовившись скасувати санкції проти Росії, і навіть
дійшла до того, що дозволила продажу летального зброї Києву.
http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/03/01003-20180103ARTFIG00278-trump-grand-perturbateurd-un-monde-en-desordre.php?redirect_premium

Mandeville, Laure Donald Trump, le grand perturbateur d’un monde en désordre =
[Дональд Трамп, великий баламут безладного світу] / L. Mandeville // Le Figaro. – Paris,
2018. – 03.01.

***

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
На конференції в Берліні соціал-демократичного Фонду Фрідріха Еберта,
присвяченій причинам загострення відносин Росії із Заходом одним з найбільш
впливових виступаючих був відомий експерт з Росії, тепер посол ЄС в Москві
Маркус Едерер. Посол ЄС попереджає, що „якщо не прийняти активних заходів,
ситуація має потенціал стати небезпечніше, ніж за часів холодної війни”. Про
ескалацію напруженості у відносинах Росії і Заходу говорив і уповноважений уряду
ФРН з питань співробітництва з Росією, Центральною Європою і країнами „Східного
партнерства” Гернот Ерлер. Він справедливо вважає, що Захід недооцінив в 2007 році
„вибухонебезпечних наслідків негативного сприйняття Москвою політики Заходу”.
Передісторію українського ж конфлікту Ерлер справедливо називає третьою великою
помилкою Заходу, коли ЄС відмовлявся обговорювати з Росією її інтереси в процесі
вироблення угоди про асоціацію України з ЄС.
http://www.ng.ru/editorial/2018-01-29/2_7160_red.html

Европейский взгляд на коллапс отношений Москвы с Западом : Наивность
Кремля и холодная расчетливость западных политиков ставят сегодня мир на грань
катастрофы = [Європейський погляд на колапс відносин Москви із Заходом. Наївність
Кремля і холодна розважливість західних політиків ставлять сьогодні світ на грань
катастрофи] // Независимая газета. – М., 2018. – 29.01.

***

Європа не буде підтримувати російський військовий авантюризм як в Україні,
так й іншиx східноєвропейських країнах. Європа може стати головним партнером у
протидії Росії, зокрема завдяки зростаючим партнерським відносинам та інвестиціям
Китаю у багато європейських країн.
https://www.thenews.com.pk/print/273783-a-strategic-shift

A strategic shift = [Стратегічне зрушення] // The News. – Karachi, 2018. – 28.01.

***
В останні місяці і Фонд, і Євросоюз посилили тиск на Київ, вимагаючи
активізувати процес проведення реформ і створити Антикорупційний суд. Першим
серйозним сигналом, що вказує на те, що Захід почав втрачати терпіння, стало
прийняте в грудні минулого року рішення, в результаті якого Україна не отримала
чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Також не з’явилося
ніяких офіційних заяв про те, що програма допомоги Києву буде продовжена.
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-01-24/ukraina-ultimatum-zachodu-wobecskorumpowanych-elit

Matuszak, Sławomir Ukraina: ultimatum Zachodu wobec skorumpowanych elit = [Захід
висуває Україні ультиматум] / S. Matuszak // Ośrodek Studiów Wschodnich. – Warszawa,
2018. – 25.01.

***
Україна зберігає перспективну можливість стати членом Євросоюзу, заявила
президент Литви Даля Грібаускайте, яка перебуває на Всесвітньому економічному
форумі в Давосі. Грібаускайте не стала обговорювати конкретні терміни можливого
вступу України в ЄС, але зазначила, що така можливість існує. Литовський лідер
зазначила, що все залежить від обставин, від розвитку подій, згуртування „всіх зусиль
країни в досягненні конкретної мети”. Грібаускайте запевнила, що Литва підтримає
Україну в процесі євроінтеграції.
https://iz.ru/700054/2018-01-25/prezident-litvy-rasskazala-o-shansakh-ukrainy-stat-chlenom-evrosoiuza

Президент Литвы рассказала о шансах Украины стать членом Евросоюза =
[Президент Литви розповіла про шанси України стати членом Євросоюзу] // Известия. –
М., 2018. – 25.01.

***
Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію „припинити військову
підтримку Донбасу”. У резолюції ПАРЄ „Про гуманітарні наслідки війни на Україні”
говориться, що конфлікт в Донбасі – це „російська війна проти України”. У документі
вперше згадується закон про реінтеграцію Донбасу, „який фіксує правду – що
сьогодні Донбас окупований РФ, РФ є країною-агресором”. Глава міжнародного
комітету Ради Федерації Костянтин Косачов зазначив, що головна проблема у
відносинах ПАРЄ і Росії – це „прийняті в попередні роки асамблеєю резолюції по
Криму і південному сходу України, засновані на помилковій (проукраїнській)
інтерпретації того, що сталося і напхані свідомо нездійсненними вимогами на нашу
адресу – а-ля повернути Крим і вивести російські війська”.
http://www.ng.ru/world/2018-01-24/100_obzor240118.html

ПАСЕ выписала России рецепт от Донбасса : В Украине похвастались
вниманием Ассамблеи к поправкам в резолюцию = [ПАРЄ виписала Росії рецепт від
Донбасу. В Україні похвалилися увагою Асамблеї до поправок до резолюції] //
Независимая газета. – М., 2018. – 24.01.

***
Українські заробітчани в країнах ЄС негативно відгукнулися про умови, в яких
їм довелося працювати за кордоном. Про це повідомляє видання „Страна.ua”. Згідно з
даними видання, кілька сотень українців вже виїхали в Польщу й Угорщину. Для
українців європейські зарплати здаються космічним. Але якщо співвіднести їх з
місцевими цінами – мігрантам платять мало. Дуже мало.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1081131/my_dlia_nikh
_raby_ukrainskiie_ghastarbaitiery_rasskazali_ob_otnoshienii_k_nim_v_ies

Федоров, Владислав „Мы для них рабы”. Украинские гастарбайтеры рассказали
об отношении к ним в ЕС : По их словам, зарплаты кажутся космическими, но в
соотношении с ценами мигранты получают мало. = [„Ми для них раби”. Українські
гастарбайтери розповіли про ставлення до них в ЄС. За їх словами, зарплати здаються
космічними, але в співвідношенні з цінами мігранти отримують мало] / В. Федоров //
LifeNews. – М., 2018. – 22.01.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що стратегічною метою країни в
2018 році залишається вступ до Євросоюзу. Порошенко не врахував, що в списку
пріоритетів Брюсселя на поточний рік Україні місця не знайшлося. Останній саміт
„Східного партнерства”, що відбувся в листопаді 2017 року у Брюсселі, не дав
представникам української влади ніяких приводів для оптимізму. Якщо відкинути
інформаційно-пропагандистський шум, єдиним результатом саміту для Києва стало
підписання договору з європейською транспортною мережею TEN T. Про „плані
Маршалла для України”, розробленому литовськими політиками, на саміті не
прозвучало ні слова. А в підсумковій декларації було зафіксовано тільки надання
подальшої фінансової допомоги в залежності від виконання пакету реформ (користь
від яких для українського суспільства є далеко не очевидною).
http://www.telegraf.lv/news/ukrainu-evropa-tiho-shlet-na-tri-bukvy

Тарасов, Анатолий Украину Европа тихо шлет на три буквы = [Україну Європа
тихо шле на три букви] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 17.01.

***
Відомий німецький політолог, журналіст-міжнародник, письменник, член ради
із зовнішньої політики ФРН Олександр Рар дав ексклюзивне інтерв’ю засновнику і
модератору прес-клубу „Соціальний резонанс” Артуру Єфремову: – Для багатьох
країн умови ЄС були кабальні, для інших – прийнятні. Євросоюз вимагав від них
повного підпорядкування Заходу в питаннях зовнішньої політики і оборони. Тим
самим назавжди розривалися старі зв’язки цих країн з Росією. Україна вирішила піти
в сторону Заходу. Молдові належить ще прийняти рішення з даного питання.
Ситуація у вашій країні така ж складна, як і в Україні, оскільки частина вашого
населення хоче мати перспективу входження в ЄС, в тому числі через об’єднання з
Румунією, а інша частина не хоче розривати давні економічні, соціальні і культурні
зв’язки зі східними країнами. Європа зараз не може навіть вплинути на призупинення

військового конфлікту в Україні, хоча він набагато вибухонебезпечний, ніж
придністровський. Єдина країна, яка може сьогодні реально вплинути на
придністровське питання і об’єднання країни – це Росія.
http://www.vedomosti.md/news/aleksandr-rar-ssha-ispolzuyut-moldavskij-placdarm-dlya-geopo

Менюк, Николай Александр Рар: „США используют молдавский плацдарм для
геополитической борьбы с Россией, но главные вызовы человечеству не в геополитике, а
в природе” = [Олександр Рар: „США використовують молдавський плацдарм для
геополітичної боротьби з Росією, але головні виклики людству не в геополітиці, а в
природі”] / Н. Менюк // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 14.01. – № 2

***

НАТО
Нинішня напруженість між Москвою і Вашингтоном навряд чи зросте до
масштабів холодної війни, переконаний професор Джорджтаунського університету в
Катарі, старший науковий співробітник фонду „Нова Америка” в Вашингтоні
Анатоль Лівен. Незначні, на думку Лівена, і шанси військового зіткнення НАТО і
Росії – „адже військовий альянс вже дав зрозуміти, що не стане воювати за Україну”.
Проте, зауважив експерт, актуальною залишається небезпека випадкового зіткнення
сил НАТО і Росії.
http://www.ng.ru/world/2018-01-18/1_7154_usa.html

Пудовкин, Евгений США признали за Россией статус мировой державы :
Сдерживание РФ станет одной из главных целей стратегии Пентагона = [США
визнали за Росією статус світової держави. Стримування РФ стане однією з головних
цілей стратегії Пентагону] / Е. Пудовкин // Независимая газета. – М., 2018. – 18.01.

***
Перший президент України Леонід Кравчук запропонував провести
референдум про входження країни в НАТО. На його думку, результат волевиявлення
збільшить активність українських політиків. „Зараз українці підтримують, і ми
можемо ставити питання на референдум”, – заявив Кравчук.
https://iz.ru/696743/2018-01-17/pervyi-prezident-ukrainy-predlozhil-referendum-o-vkhozhdenii-v-nato

Первый президент Украины предложил референдум о вхождении в НАТО =
[Перший президент України запропонував референдум про входження в НАТО] //
Известия. – М., 2018. – 17.01.

***
Президент України Петро Порошенко знову підтвердив прихильність країни
курсу на вступ до Північноатлантичного альянсу. Це сталося, коли глава держави
вітав моряків фрегата „Гетьман Сагайдачний” з 20-річчям міжнародних військових
навчань Sea Breeze в Одесі. Порошенко завуальовано похвалив власну політику,
зробивши акцент на стратегічній цінності орієнтації України на приєднання до
НАТО.
https://iz.ru/620274/2017-07-17/poroshenko-vnov-zaiavil-o-prioritete-dlia-ukrainy-vstuplenie-v-nato

Порошенко вновь заявил о приоритете для Украины – вступление в НАТО =
[Порошенко знову заявив про пріоритет для України – вступ до НАТО] // Известия. – М.,
2018. – 17.01.

***

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
До попередніх фіктивних операцій спостереження за виборами в Росії і
Україні, які проводили ECGA і подібні до неї організації, залучалося багато
європейських політиків. Найбільше учасників було з радикальних партій
європейських країн. Наприклад, партія „Zmiana”, яка відома своєю проросійською
політикою. Партія схвалює захоплення Криму і дії Росії в Україні. М. Піскорський,
лідер партії, був заарештований в 2016 році в Польщі і звинувачений в шпигунстві на
користь Росії. Він також брав участь в проросійських операціях спостерігачів на
виборах. До затримання Піскорський очолював організацію European Centre for
Geopolitical Analysis (ECGA), яка брала участь в спостереженні за ходом виборів в
Криму, захопленому Росією, і на сході України.
https://yle.fi/uutiset/3-10039429

Tikka, Iida Suomalaisia kansanedustajia yritetään naruttaa vaalitarkkailijoiksi Venäjälle
– hämärän kutsun taustalla puolalaisjärjestö = [Фінських депутатів парламенту
запрошують стати спостерігачами на президентських виборах в Росії] / I. Tikka // Yle. –
Helsinki, 2018. – 26.01.

***
Кремль вимагатиме в Раді Безпеки ООН розгорнутої миротворчої місії. В
такому випадку наступна ймовірна проблема буде полягати в тому, що або
український уряд, або український парламент, або українське суспільство негайно
відкине умови Москви як неприйнятні для отримання її згоди на місію ООН. Для
будь-якого українського лідера – президента, прем’єр-міністра, міністра закордонних
справ, глави фракції і так далі – буде важко публічно піти навіть на мінімальний
компроміс в процесі переговорів, враховуючи, що в Україні панують антипутінські
настрої. Для багатьох українців мовчазне виключення кримського питання з
переговорів між Росією і Заходом і так буде являти собою таку гірку пілюлю, що для
подальших поступок Києва Москві залишиться мало політичного простору.
https://www.focus.de/politik/experten/umland/auf-dem-weg-zu-einer-teilloesung-des-ukrainekonflikts-dasinstrument-einer-un-friedensmission-fuer-den-donbas-und-die-westliche-russlandpolitik_id_8334644.html

Umland, Andreas Das Instrument einer UN-Friedensmission für den Donbas und die
westliche Russlandpolitik = [Інструмент миротворчої місії для Донбасу і політика Заходу
щодо Росії ] / A. Umland // Focus. – Berlin, 2018. – 24.01.

***
Україна стала жертвою найнебезпечніших геополітичних експериментів. З
такою заявою виступив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Глава
російського МЗС зазначив, що після держперевороту 2014 року в Україні прийшли до
влади ті, хто намагається розділити російський і український народи. „Не можу
залишити поза увагою ситуацію на сусідній Україні, яка також стала жертвою
найнебезпечніших геополітичних експериментів. Ті діячі, що прийшли до влади в

результаті державного перевороту намагаються вбити клин між двома братніми
народами”, – сказав Лавров в ході виступу на XXVI Міжнародних різдвяних освітніх
читаннях.
https://iz.ru/699774/2018-01-24/lavrov-nazval-ukrainu-zhertvoi-geopoliticheskikh-eksperimentov

Лавров назвал Украину жертвой геополитических экспериментов = [Лавров
назвав Україну жертвою геополітичних експериментів] // Известия. – М., 2018. – 24.01.

***
Президент Росії Володимир Путін та його український колега Петро
Порошенко підтримують контакти, зокрема проводять зустрічі. Про це розказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі „Росія 1”. Зустрічі президента
України Петра Порошенка и російського лідера Володимира Путіна відбуваються
виключно в тристоронньому форматі, про це порталу Korrespondent розповіли в
адміністрації президента України. Пізніше Пєсков спростував приписувані йому
слова про те, що президент РФ Володимир Путін нібито проводив таємні зустрічі з
українським лідером Петром Порошенко. За його словами ЗМІ невірно трактували
його заяву про насичений графік Путіна, озвучену ним у ефірі програми „Дійові
особи з Наіль Аскер-заде” на телеканалі „Росія 1”, передає Newsru.
https://rus.postimees.ee/4382715/poroshenko-otreagiroval-na-zayavlenie-o-ego-taynyh-vstrechah-s-putinym

Порошенко отреагировал на заявление о его тайных встречах с Путиным =
[Порошенко відреагував на заяву про його таємні зустрічі з Путіним] // День за днем. –
Таллинн, 2018. – 21.01.

***
Росія залишиться прихильником слова та духу мінських угод з іншими
державами-гарантами Францією та Німеччиною, але шкодує, що такі кроки лише
відволікають від бажаної мети. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у
відповідь на офіційне визнання Верховною Радою України війни на Сході України як
„тимчасову російську окупацію”. Росія не згодна з цим формулюванням, наголосив
Песков, додавши, що „прийняття закону стало підготовкою до війни”.
https://www.thenews.com.pk/print/270661-kremlin-regrets-ukrainian-law-recognising-russian-occupation

Kremlin ’regrets’ Ukrainian law recognising Russian occupation = [Кремль „шкодує”
про українське право, яке визнає російську окупацію] // The News. – Karachi, 2018. – 20.01.

***
Служба безпеки України, згідно зі своїми даними – проте не перевіреними
незалежною стороною – встановила імена понад 2 000 чоловік, які воювали у
військовому підрозділі „Вагнер”. Найманці цієї групи в 2014 році збили український
транспортний літак і брали участь в штурмі аеропорту Луганська. До сих пір
залишається невстановленим той факт, хто ж віддавав наказ на введення в дію цієї
частини. Єдине зрозумілим є лише те, що це мало відбуватися за згодою Кремля.
https://www.nzz.ch/international/russlands-private-sicherheitsfirmen-operieren-im-rechtsfreien-raumld.1347959

Rüesch, Andreas Russlands Privatarmeen operieren im rechtsfreien Raum = [Приватні
армії Росії діють в правовому вакуумі ] / A. Rüesch // Neue Zürcher Zeitung. – Bern, 2018. –
20.01.

***
НАТО має інформацію про те, що російські спецпідрозділи вбивають людей
далеко за межами військових зон у Донецькій та Луганській областях, зокрема в
Києві. Спецпідрозділи орієнтовані на олігархічні групи, а також на представників
урядового апарату.
https://www.aldrimer.no/russia-staging-troops-near-ukraine/

Stormark, Kjetil Russia staging troops near Ukraine = [Росія дислокує війська на
кордоні з Україною] / K. Stormark // AldriMer.no. – Oslo, 2018. – 20.01.

***
Президент Росії Володимир Путін несподівано заявив про готовність передати
Україні кораблі та іншу військову техніку, що залишилася в Криму. Як пише
„Сегодня”, думки українських експертів про те, чи варто Україні брати „путінський
подарунок”, розділилися, проте майже всі фахівці дотримуються позиції, що
пропозиція Путіна носить виключно передвиборчий характер і направлено на
демонстрацію спроби нормалізувати відносини з Україною.
http://www.telegraf.lv/news/podarok-putina-vernuty-krym

Тарасов, Анатолий Подарок Путина – вернуть Крым? = [Подарунок Путіна –
повернути Крим?] / А. Тарасов // Сегодня. – Рига, 2018. – 19.01.

***
Росія звинуватила Україну у підготовці до нової війни після того, як Верховна
Рада України схвалила закон, в якому Росію називають країною-окупантом. „Це не
можна назвати інакше, як не підготовкою до нової війни”, – заявило Міністерство
закордонних справ Росії. Більше 10 000 людей загинули в боях між російськими
сепаратистами та урядовими військами на сході України з 2014 року. Незважаючи на
офіційне „припинення вогню”, цивільні та військові продовжують гинути,
отримувати поранення і вбивати майже кожного дня.
https://oglobo.globo.com/mundo/russia-acusa-ucrania-de-se-preparar-para-guerraao-aprovar-nova-lei22301934#ixzz55BleZFtt

Rússia acusa Ucrânia de se preparar para guerra ao aprovar nova lei : Conlfito armado
já provocou mais de 10 mil mortes desde 2014 = [Росія звинувачує Україну у підготовці до
війни після прийняття нового закону: З 2014 року збройний конфлікт вже приніс понад
10 000 смертей] // O Globo. – Rio de Janeiro, 2018. – 18.01.

***
Депутати Верховної Ради України проголосували проти прийняття поправки в
закон про реінтеграцію Донбасу, яка передбачає повний розрив дипломатичних
відносин з Росією. Раніше група народних депутатів запропонувала в перехідних
положеннях зобов’язати уряд України у тримісячний строк з дня набрання чинності
закону ініціювати розрив з „країною-агресором” дипломатичних відносин, які
встановлені відповідно до протоколу про встановлення дипломатичних відносин між
Україною і Росією від 18 лютого 1992 року.
https://nuz.uz/poslednie-novosti/29518-verhovnaya-rada-otkazalas-razryvat-diplomaticheskie-otnosheniya-srossiey.html

Верховная Рада отказалась разрывать дипломатические отношения с Россией =
[Верховна Рада відмовилася розривати дипломатичні відносини з Росією] // Новости
Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 18.01.

***
ФСБ опублікувала проект президентського указу „Основи державної
прикордонної політики Росії”, який значно розширює список потенційних загроз і
уточнююче перелік національних інтересів РФ. „Дуже своєчасний документ, може,
навіть його потрібно було прийняти раніше, – заявив” Комерсанту „заступник голови
думського комітету з міжнародних справ Олексій Чепа (” Справедлива Росія „).необхідно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни, в тому числі, в країнах,
транскордонних з Росією”. За словами першого заступника голови комітету Ради
Федерації з міжнародних справ Володимира Джабарова, в 1996 році „ми тільки-тільки
розбіглися по національних квартирах”, „фактично жили в пострадянському
просторі” і зв’язки зі спецслужбами та прикордонними службами сусідніх країн –
особливо тих, які увійшли в СНД, – залишалися міцними. Але з тих пір відносини з
багатьма сусідніми країнами ускладнилися: „Став небезпечним кордон з Україною,
дуже сильно піднявся міжнародний тероризм, який становить загрозу для нашої
країни, крім того, до наших кордонів підійшли НАТО”.
https://www.kommersant.ru/doc/3522443?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Джорджевич, Александра Угрозы достигли границы : Россия меняет основы
пограничной политики = [Загрози досягли кордону. Росія змінює основи прикордонної
політики] / А. Джорджевич, И. Сафронов [и др.] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 18.01.

***
Президент України Петро Порошенко під час виступу на прийомі керівників
дипломатичних представництв „розкрив наміри Росії щодо його країни”. За словами
пана Порошенка, „все, що сьогодні робить Росія, має одну-єдину мету: повернути
Україну в свою так звану сферу впливу, знищити українську державу як таку”.
https://www.kommersant.ru/doc/3521899?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Петр Порошенко обвинил Россию в стремлении уничтожить украинское
государство = [Петро Порошенко звинуватив Росію в прагненні знищити українську
державу] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 17.01.

***
На сайті українського Мінкультури зазначено, що в цілому тепер в списку осіб,
які створюють загрозу національній безпеці знаходяться 118 осіб, „які загрожують
нацбезпеці”, щодо них застосовуються санкції у вигляді тимчасової заборони на в’їзд
в Україну. Також Київ неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в
тому числі регулярно забороняючи в’їзд в Україну журналістам з РФ. У березні 2015
року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських
ЗМІ. Заборонено трансляціюя основних російських телеканалів. МЗС РФ назвав те,
що відбувається наступом на свободу ЗМІ і закликав ОБСЄ, ЄС і США жорстко
відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів
російських ЗМІ, заявивши, що подвійні стандарти в цій галузі, що практикуються
Заходом, неприпустимі.

http://www.telegraf.lv/news/ukraina-proigryvaet-voinu-umov

Тарасов, Анатолий Украина проигрывает войну умов = [Україна програє війну
умів] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 17.01.

***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров присвятив свою щорічну пресконференцію, насамперед, складним відносинам з США. Російський дипломат
критикував весь спектр американської зовнішньої політики. Заяви про дестабілізацію
ситуації в сусідній Україні були відхилені Лавровим. „Росія зацікавлена в
територіальній цілісності України”, – пояснив він.
https://derstandard.at/2000072320079/Lawrow-erneuert-seine-Generalkritik-an-Washington

Ballin, André Lawrow erneuert seine Generalkritik an Washington = [Лавров оновив
свою критику щодо Вашингтону] / А. Ballin // Der Standard. – Wien, 2018. – 15.01.

***
Лідер руху „Український вибір” Віктор Медведчук нагадав, що, за даними
Національного банку України, з січня по листопад 2017 року Україна збільшила обсяг
торгівлі з Росією на 28,6%, а з ЄС – на 27,6%. Зокрема, він зазначив, „що наприкінці
другого року зони вільної торгівлі з Союзом” Південна Європа „зростає торгівля
України з Росією рекордними темпами „, тобто” спроба їх замінити з ЗВТ та ЄС не
вдалася „. За словами Медведчука, ця еволюція пояснюється тим, що „логіка
економічних процесів переважала над абсурдністю політики європейських
інтеграторів”.
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/viktor-medvedtchouk-la-tentative-200475

Nеant, Christellе Viktor Medvedtchouk – La tentative de remplacer les marchandises
russes par des marchandises européennes en Ukraine a échoué = [Віктор Медведчук – спроба
замінити російські товари європейськими товарами в Україні не вдалася] / С. Nеant //
AgoraVox. – Paris, 2018. – 15.01.

***

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Сьогодні президент України Петро Порошенко провів у Львові на заході країни
зустріч з генерал-губернатором Канади Жулі Пейєтт, в ході якої сторони обговорили
міждержавне співробітництво. Президент України зазначив, що в минулому році в
україно-канадському співробітництві вдалося досягти помітних успіхів. Зокрема, Київ
і Оттава запустили зону вільної торгівлі, завдяки якій товарообіг між двома країнами
зріс на 60%.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0119/c31519-9317296.html

Президент Украины и генерал-губернатор Канады обсудили двустороннее
сотрудничество = [Президент України і генерал-губернатор Канади обговорили
двостороннє співробітництво] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 18.01.

***

МИТНА ПОЛІТИКА

Голови прикордонних служб України та Азербайждану домовилися про
розширення співпраці в боротьбі проти контрабанди наркотиків, а також про
професійну підготовку підрозділів спеціального призначення. Про це повідомляє
прес-служба Державної прикордонної служби України.
http://minval.az/news/123758090

Украина и Азербайджан будут сотрудничать в борьбе с контрабандой
наркотиков = [Україна і Азербайджан співпрацюватимуть в боротьбі з контрабандою
наркотиків] // Minval.az. – Баку, 2018. – 24.01.

***

РЕФОРМИ
Київ повинен прискорити проведення економічних реформ, заявила в Давосі
директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард. У середу вона провела „хорошу і
конструктивну зустріч” з президентом України Петром Порошенко. Глава МВФ
повідомила, що під час зустрічі з Порошенком обговорювалися „економічні тенденції
та перспективи розвитку” країни. Також піднімалося питання „здійснення заходів, які
прокладуть шлях” для завершення програмного огляду по Україні.
https://rg.ru/2018/01/25/glava-mvf-prizvala-poroshenko-uskorit-reformy.html

Глава МВФ призвала Порошенко ускорить реформы = [Глава МВФ закликала
Порошенко прискорити реформи] // Российская газета. – М., 2018. – 25.01.

***
Голова Національного банку України Яків Смолій сподівався на два транші
кредиту від 3 до 3,5 млрд доларів кожен. Однак, без створення суду на узгоджених
умовах, МВФ може не виділити кошти. З іншого боку, Ребекка Гармс, яка
співпрацювала з колегами з різних фракцій в Україні, щоб висвітлити занепокоєння
ЄС щодо реформ, свідчить, що „у законопроекті є слабкі сторони, але водночас є й
можливості виконання умов ЄС”.
https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article172741028/Selbst-ein-Ministersohn-steht-unterVerdacht.html

Gnauck, Gerhard Selbst ein Ministersohn steht unter Verdacht = [Навіть син міністра
під підозрою] / G. Gnauck // Die Welt. – Berlin, 2018. – 23.01.

***

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Коли у 2014 році українська компанія Profit підписала угоду з британською
фірмою на суму 48,5 млн доларів, вона стала частиною того, що прокурори в Україні
називають потенційною кримінальною схемою, яка перемістила найбільший кредит
країни на офшорні рахунки на суму 1,7 млрд доларів. Дослідження, проведене на
замовлення центрального банку в 2017 році, показало, що ПриватБанк протягом, як
мінімум десятиліття, використовувався для відмивання грошей та тіньових угод, де 95
% корпоративних кредитів було надано компаніям, що мають відношення до
колишніх власників. Коломойський відкинув висновки, оприлюднені цього місяця, як

„дурниці”. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що „не було однозначної юридичної
відповіді” на питання, чи Коломойський та ПриватБанк вкрали гроші, і Коломойський
вважає, що погодився з націоналізацією під тиском.
http://cyprus-mail.com/2018/01/24/cyprus-based-bank-branch-named-ukraine-money-goround/?hilite=%27Ukraine%27

Zinets, Natalia Cyprus-based bank branch named in ’Ukraine money-go-round’ =
[Кіпрська банківська гілка названа в розділі „Гроші в Україні”] / N. Zinets // Cyprus Mail. –
Nicosia, 2018. – 24.01.

***
Прийняте Україною в кінці минулого року рішення включити Латвію в список
офшорів – необгрунтоване, заявив представник Міністерства фінансів Алексіс
Яроцкіс. „З точки зору Латвії, включення нашої держави до списку не обгрунтовано,
тому що в даному випадку не виконується жоден з відомих критеріїв списку”, –
сказав він. Мінфін і Міністерство закордонних справ активно працюють над тим, щоб
Латвія була виключена зі списку. Мінфін висловив надію на швидкі дії української
сторони, яка проаналізує інформацію, надану Латвією, і змінить своє рішення.
http://www.telegraf.lv/news/minfin-latviyu-nado-isklyuchity-iz-spiska-ofshorov-ukrainy

Бергер, Герман Минфин Латвии против решения властей Украины = [Мінфін
Латвії проти рішення влади України] / Г. Бергер // Вести. – Рига, 2018. – 21.01.

***
Якщо до початку літа Україна не отримає черговий транш від Міжнародного
валютного фонду, то співпрацю з МВФ буде достроково припинено. Таку заяву
зробив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб. Говорячи про це, український
чиновник визнав, що для отримання такого траншу влада повинна провести безліч
„непопулярних” реформ, які навряд чи будуть реалізовані перед виборами.
http://vb.kg/economics/neobhodimo-priniat-kychy-nepopyliarnyh-reform-mvf-ostanovit-programmypodderjki-ykrainy.html
„Необходимо принять кучу непопулярных реформ”: МВФ остановит программу
поддержки Украины = [„Необхідно прийняти купу непопулярних реформ”: МВФ
зупинить програму підтримки України] // Вечерний Бишкек. – Бишкек, 2018. – 20.01.

***
Поточна програма кредитування з високою часткою ймовірності буде
припинена, якщо Україна до кінця другого кварталу поточного року не отримає від
Міжнародного валютного фонду) новий транш. Про це заявив заступник глави
українського Національного банку Дмитро Сологуб. „З огляду на політичний цикл (на
Україні в 2019 році пройдуть вибори президента і парламенту – прим.” РГ „),
відсутність рішення по траншу МВФ до кінця другого кварталу буде свідчити про те,
що поточна програма EFF з високою ймовірністю вже не відновиться”, – розповів
Сологуб.Він нагадав, що в планах Нацбанку закладено отримання від МВФ двох
траншей в першому і третьому кварталі цього року на загальну суму 3,5 млрд доларів.
Однак експерти в даний час проводять переоцінку, наскільки здійсненні ці плани.
https://www.rg.ru/2018/01/20/v-nacbanke-ukrainy-dopustili-prekrashchenie-sotrudnichestva-s-mvf.html

Хамдохов, Станислав В Нацбанке Украины допустили прекращение
сотрудничества с МВФ = [У Нацбанку України допустили припинення співпраці з МВФ]
/ С. Хамдохов // Российская газета. – М., 2018. – 20.01.

***
Грецький банк Hellenic заявив, що погодився взяти участь разом із
Європейським банком реконструкції та розвитк в кредитній угоді на суму близько 350
млн дол. для АрселорМіттал Кривій Ріг – підрозділу виробника сталі ArcelorMittal.
http://cyprusbusinessmail.com/?p=57929#prettyPhoto

Orphanides, Stelios Hellenic to participate in syndicate loan to Ukrainian company =
[Hellenic візьме участь у синдикатному кредиті для української компанії] / S. Orphanides
// Cyprus Mail. – Nicosia, 2018. – 16.01.

***
Національний банк України констатує, що колишній власник найбільшого
українського банку Приватбанк Ігор Коломойський перед націоналізацією фінансової
установи викрав з каси шахрайським шляхом 5,5 мільярда доларів. Такий висновок
випливає з прес-релізу, опублікованого НБУ на підставі незалежного аудиту „Приватбанку” міжнародною консалтинговою компанією Kroll. Будучи власниками банку,
Коломойський і компаньйони видавали незабезпечені кредити власним фірмамодноденкам і виводили ці гроші за кордон. Причому таким способом з України пішли
не тільки фонди самого банку, але і кошти, які прямували НБУ на рефінансування
Приватбанку з державного бюджету. Аудит націоналізованого Приватбанку
проводився в рамках зобов’язань Києва перед МВФ. Сама націоналізація банку була
вимогою фонду в рамках продовження кредитування української економіки.
https://www.rg.ru/2018/01/16/kolomojskogo-obvinili-v-hishchenii-55-milliarda-dollarov.html

Лихоманов, Петр Коломойского обвинили в хищении 5,5 миллиарда долларов =
[Коломойського звинуватили в розкраданні 5,5 мільярда доларів] / П. Лихоманов //
Российская газета. – М., 2018. – 16.01.

***

ЕКОНОМІКА
42 компанії, які були зареєстровані в Дніпропетровській області, вивели з
України в офшори в період з 28 травня по 1 вересня 2014 року 1,7 млрд. дол. Згідно з
опублікованими розслідуванням, шість компаній з пропискою в Великобританії і на
Британських Віргінських островах повинні були продати українським фірмам товари,
починаючи від марганцевої руди і мазуту до кранів і механічної земле обробної
техніки. Для оплати поставки українські фірми кредитувалися в „ПриватБанку”.
Однак жодного разу контракт не був виконаний, а гроші іноземними компаніями
переведені в кіпрську філію „ПриватБанку”. Прикладом фіктивностіє угода, яка була
підписана між компаніями Profit і Trade Point Agro. Згідно з нею, повинна була
відбутися відправка фірмі Profit 24 тонн 250 кг поліетилену та іншої полімерної
продукції. Trade Point Agro не відправила продукцію, але направила отримані гроші в
кіпрську філію „ПриватБанку”. Сума угоди становила 48,5 млн. дол. У результаті
контракт був розірваний. Trade Point Agro погодився виплатити гроші до 4 листопада
2014 року, але цього нібито так і не було зроблено. Угода між Profit і Trade Point Agro

є частиною досудового розслідування, яке розглядає Господарський суд
Дніпропетровської області. Слідство намагається встановити, чи не приймають
десятки компаній участь в тіньових схемах, до яких залучені колишні офіційні особи
„ПриватБанку”. Під час досудового слідства прокурори намагаються визначити, хто в
„ПриватБанку” міг скоїти злочин.
http://cyprus-mail.com/2018/01/24/cyprus-based-bank-branch-named-ukraine-money-goround/?hilite=%27ukraine%27

Zinets, Natalia Cyprus-based bank branch named in ’Ukraine money-go-round’ =
[Кіпрську філію банку назвали „Українська грошова карусель”] / N. Zinets, D. Afanasieva //
Cyprus Mail. – Nicosia, 2018. – 24.01.

***
Азербайджан хоче брати активну участь в енергетичних проектах і тендерах в
Україні. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Азербайджану в
Україні Азер Худієв в інтерв’ю „Укрінформ”. Крім того, компанія SOCAR, яка вже
інвестувала в Україну понад 300 мільйонів доларів, при сприятливих і привабливих
інвестиційних умовах планує і далі розширювати тут свій бізнес.
http://minval.az/news/123758160

Азербайджан заинтересован вкладывать средства в энергетический сектор
Украины = [Азербайджан зацікавлений вкладати кошти в енергетичний сектор
України] // Minval.az. – Баку, 2018. – 24.01.

***
Президент Азербайджану Ільхам Алієв найближчим часом відвідає Україну. Як
повідомляють українські ЗМІ, про це сказав надзвичайний і повноважний посол
Азербайджану в Україні Азер Худієв. Худієв додав, що мова піде про участь
Азербайджану в енергетичних проектах, про активізацію міжпарламентського та
торгово-економічного співробітництва.
http://minval.az/news/123758121

Ильхам Алиев совершит визит в Украину = [Ільхам Алієв здійснить візит в
Україну] // Minval.az. – Баку, 2018. – 24.01.

***
У 2017 році компанія „Міжнародні авіалінії України”, що є найбільшим
авіаперевізником країни, наростила пасажиропотік на 16,4% проти попереднього року
– до рекордних 6,93 млн осіб. Про це сьогодні повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись
на дані компанії. Як стало відомо, 88,5% від зазначеного числа пасажирів
скористалися міжнародними маршрутами, а що залишилися 11,5 % – внутрішніми.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0124/c31519-9418994.html

В 2017 году крупнейший авиаперевозчик Украины увеличил пассажиропоток до
рекордного показателя = [У 2017 році найбільший авіаперевізник України збільшив
пасажиропотік до рекордного показника] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 23.01.

***
КБ „Луч” поставило в Азербайджан 50 одиниць ПТУР „Скіф” типів РК-2С
(тандемно-кумулятивні) і РК-2ОФ (осколково-фугасні). Про це аналітик групи

„Інформаційне опір – Південь” Олександр Коваленко (блогер „Злий Одесит”) пише у
своєму блозі в Живому журналі. „ПТРК” Скіф „- це спільна розробка КБ „Луч” і
мінської компанії ВАТ „Пеленг”, причому українська сторона відповідала за розробку
самої ракети, а білоруси за прилад наведення „ПН-С”.
http://minval.az/news/123756933

Азербайджан запасается украинскими ПТРК “Скиф” = [Азербайджан
запасається українськими ПТРК „Скіф”] // Minval.az. – Баку, 2018. – 20.01.

***
Кабінет міністрів України затвердив Концепцію розвитку цифрової економіки
на найближчі три роки. Реалізація цього документа, як очікують в уряді, буде сприяти
налагодженню в Україні високотехнологічного виробництва, створення нових
можливостей для бізнесу і, як наслідок, прискорення економічного зростання
держави. Згідно з прогнозами уряду, до 2021 року розвиток цифрової економіки
забезпечить збільшення ВВП України як мінімум на 5 %.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0118/c31519-9316799.htm

В Украине одобрили Концепцию развития цифровой экономики до 2021 года = [В
Україні схвалили Концепцію розвитку цифрової економіки до 2021 року] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 17.01.

***
Як випливає з інформації Держкомстату, Узбекистан у 2017 році експортував
продукції майже на $ 14 млрд. Серед країн СНД основними зовнішньоторговельними
партнерами є Росія, Казахстан, Україна, Киргизстан і Таджикистан, на частку яких
припадає 28,7% зовнішньоторговельного обороту, серед інших країн – Китай,
Туреччина, Республіка Корея, Німеччина, Афганістан, Бразилія, Індія, Іран, Латвія,
Литва, Франція, США, Італія, на частку яких припадає 41,6% всього
зовнішньоторговельного обороту, йдеться в інформації статвідомства.
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/29494-uzbekistan-v-2017-godu-eksportiroval-produkcii-pochti-na-14mlrd.html

Новиков В. Узбекистан в 2017 году экспортировал продукции почти на $14 млрд =
[Узбекистан у 2017 році експортував продукції майже на $ 14 млрд.] / В. Новиков //
Новости Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 17.01.

***
У 2017 році Україна наростила зовнішні поставки IT-продуктів і послуг на 20
% проти 2016 року до рекордних 3,6 млрд доларів. Про це сьогодні повідомила
галузева асоціація IT Ukraine Association. В асоціації також зазначили, що такий обсяг
експорту IT-індустрії, імовірно, забезпечив близько 3,3% ВВП України. При цьому в
поточному році, за прогнозами IT Ukraine Association, зовнішні поставки українських
IT-продуктів і послуг продовжать рости і складуть 4,5 млрд доларів.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0117/c31519-9316362.html

В 2017 году экспорт IT-продуктов и услуг Украины достиг рекордного показателя
= [У 2017 році експорт IT-продуктів і послуг України досяг рекордного показника] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 16.01.

***

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Півроку – таку відстрочку дали жителям українського села перед тим, як
остаточно заборонити виробникам закупівлю молока в домашніх господарствах в
рамках переходу на європейські стандарти. І хоча про підготовлювану заборону було
відомо заздалегідь, все одно ефект виявився для жителів країни не надто приємним.
Справа ледь не дійшла до справжніх сільських бунтів. Чому склалася така ситуація і
як молоко і м’ясо можуть стати одним з політичних чинників, що впливають на
українську владу, розбирався портал iz.ru.
https://iz.ru/701225/nikolai-podgornyi/pokazali-molochnye-zuby

Подгорный, Николай Показали молочные зубы : Почему украинское село как
никогда близко к бунту = [Показали молочні зуби. Чому українське село як ніколи близько
до бунту] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 29.01.

***
У 2017 році закордонні поставки сільськогосподарської і харчової продукції
України збільшилися на 16,3% проти попереднього року і досягли найвищого рівня за
останні п’ять років – 17,9 млрд доларів США. Про це свідчать дані, оприлюднені
міністерством аграрної політики та продовольства. Слід зазначити, що за підсумками
2017 року Китай зберіг свої позиції одного з головних торговельних партнерів
України в агросекторі.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0127/c31519-9420565.html

В 2017 году агроэкспорт Украины достиг 17,9 млрд долларов США = [У 2017 році
агроекспорт України досяг 17,9 млрд доларів США] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. –
26.01.

***
У поточному сезоні Росія може вперше вийти на друге місце в світі за обсягами
експорту зерна, відтіснивши на третє місце Україну. Загальний обсяг поставок
оцінюється в 44-48 млн тонн. Домогтися такого результату дозволять рекордний
урожай, хороша погода і низькі внутрішні ціни. Згідно січневого прогнозу
Міжнародної ради по зерну, в цьому сезоні Росія вперше вийде на друге місце в світі
з експорту зерна, повідомив „Совекон”. Україна, таким чином, переміститься на третє
місце. МСЗ підвищив прогноз експорту зерна (без урахування зернобобових і
продуктів переробки) з РФ в поточному сезоні на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн, в
той же час для України прогноз знижений на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн. Лідером
рейтингу залишаються США, які можуть експортувати в цьому сезоні 80,3 млн тонн
зерна, включаючи 47,7 млн тонн кукурудзи. За підсумками минулого сезону Росія
займала четверте місце в списку світових експортерів зерна після США, України та
Аргентини.
https://www.kommersant.ru/doc/3527283?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Костырев, Анатолий Украину присыпало российским зерном : Страны впервые
меняются местами в рейтинге экспортеров = [Україну присипало російським
зерном. Країни вперше міняються місцями в рейтингу експортерів] / А. Костырев //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 23.01.

***

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Рішення Стокгольмського арбітражного суду, за яким Україна повинна
погасити РФ газовий борг в розмірі близько 2 млрд. дол., задовольняє російську
сторону. Про це заявив глава Міненерго Олександр Новак. Позиція Москви і
Євросоюзу: судове рішення треба виконувати. У той же час „Нафтогаз” України
засекретив судову ухвалу, пояснивши це можливою відмовою „Газпрому” від
виконання. Однак, на думку експертів, куди вище ймовірність, що в умовах
фінансового голоду затягувати з виконанням буде якраз українська сторона.
http://www.ng.ru/economics/2018-01-26/4_7159_dolg.html

Башкатова, Анастасия У России нет 100-процентной гарантии возврата
украинского долга за газ : В Киеве решили засекретить, кто у кого все-таки выиграл
Стокгольмский суд = [У Росії немає 100-відсоткової гарантії повернення українського
боргу за газ. У Києві вирішили засекретити, хто у кого все-таки виграв Стокгольмський
суд] / А. Башкатова // Независимая газета. – М., 2018. – 26.01.

***
Віце-президент Єврокомісії з Енергосоюзом Марош Шефчович заявив, що
обговорив з главою російського Міненерго Олександром Новаком експорт
російського газу в Європу за минулий рік. Бесіда відбулася на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі. „Обсяг поставок був досить вражаючим, і дуже
важливу роль в забезпеченні цих поставок грав транзит через територію України”, –
наводить „РІА Новини” слова пана Мароша Шефчовича. „Ми вважаємо, що транзит
через Україну зараз дуже важливий, і він буде так само важливий в майбутньому. І ми
прийшли до висновку, що як тільки арбітраж Стокгольма винесе своє рішення, і всі
сторони ретельно вивчать це рішення, було б добре зустрітися один з одним і
обговорити майбутнє українського транзиту”, – сказав пан Марош Шефчович.
https://www.kommersant.ru/doc/3528621?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Марош Шефчович обсудил с Новаком экспорт российского газа в Европу = [Марош
Шефчович обговорив з Новаком експорт російського газу в Європу] // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 24.01.

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що Україна за
три-чотири роки зможе сама забезпечувати себе газом. Старший аналітик
інвестиційної компанії „Альпарі” Роман Ткачук прокоментував заяву Гройсмана.
„Подібні заяви українських політиків з’являються не перший рік. Але по факту ми
бачимо, що в останні роки Україна закуповувала 4 млрд кубометрів за рахунок
реверсних поставок газу з Європи, тобто фактично це російський газ, який йде у
зворотний бік. І „Нафтогаз”, виходячи з рішення Стокгольмського арбітражу,
повинен тепер цей обсяг вибирати з російських поставок. На мій погляд, це більшою
мірою політичний хід і бажання показати Росії, що Україна, мовляв, буде розглядати
інші варіанти поставок газу, це елемент торгівлі. Зараз, думаю, йдуть переговори між
„Газпромом” і „Нафтогазом” за ціною газу, і ці заяви – частина гри”, – сказав Роман
Ткачук.

http://www.telegraf.lv/news/es-delaet-vybor-v-polyzu-truby-rossii

Тарасов, Анатолий ЕС делает выбор в пользу трубы России = [ЄС робить вибір на
користь труби Росії] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 23.01.

***
Згідно оновленої енергетичної стратегії України, в країні до 2035 року
заплановано збільшення видобутку газу до 35 мільярдів кубометрів. Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман висловив надію, що за три-чотири роки Україна зможе
сама себе забезпечувати газом.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1081020/ghroisman_r
asskazal_koghda_ukraina_mozhiet_stat_enierghoniezavisimoi

Иваницкая, Ирина Гройсман рассказал, когда Украина может стать
энергонезависимой = [Гройсман розповів, коли Україна може стати енергонезалежною] /
И. Иваницкая // LifeNews. – М., 2018. – 22.01.

***
Україна в 2018 році знову почне закуповувати газ у Росії, заявив глава компанії
„Нафтогаз України” Андрій Коболєв. Обсяг – мінімум 5 млрд кубів на рік, термін – до
кінця 2019, причина – рішення Стокгольмського арбітражу, який в грудні вирішивтаки газову суперечку Росії і України. І ця умова Київ називає „позитивним
аспектом”. І адже не дарма. Зручно, коли торжество правосуддя тобі ще й справді
вигідно, розмірковує автор радіо Sputnik Марія Меркулова. Вердикт арбітражу ніби
як примушує Україну закуповувати газ у „країни-агресора”, „окупанта” і взагалі
„військового супротивника”, тобто совість Києва чиста – Не винні вони, їх змусили.
Можна навіть не намагатися викрутитися і не відмовлятися від своїх слів про „газову
незалежність” від Росії. Адже ціна на російський газ нижче, ніж на реверсний з
Європи, так що „Нафтогаз” насправді у виграші.
http://vesti.lv/news/ukraina-snova-pokupaet-agressivnyi-gaz

Тарасов, Анатолий Украина снова покупает „агрессивный” газ = [Україна знову
купує „агресивний” газ] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 22.01.

***
Незалежність від російського газу обернулася для Києва новою боргової
кабалою. Будівництво експортного маршруту „Північний потік – 2”, який дозволить
Росії відмовитися від транзиту палива через Україну, західні компанії, які беруть
участь в реалізації проекту, оплачують коштами, які Київ переплачує за реекспорт
російського „блакитного палива” з ЄС. Після припинення закупівель російського
природного газу Київ знову придивляється до відновлення імпорту палива з Росії.
Незважаючи на це, глава Незалежної Петро Порошенко заявив, що таким чином його
країна „зіскочила з газового гачка і отримала справжню енергетичну незалежність”.
http://vb.kg/economics/kiev-vlezet-v-dolgi-severnyi-potok-2-stroitsia-za-schet-ykrainskogo-naseleniia.html

Киев влезет в долги: „Северный поток-2” строится за счет украинского
населения = [Київ влізе в борги: „Північний потік-2” будується за рахунок українського
населення] // Вечерний Бишкек. – Бишкек, 2018. – 19.01.

***

Історія будівництва „Північного потоку – 2”, по суті, є сагою про боротьбу
європейської жадібності з американської русофобією. Перша поки не тільки
перемагає, але і створює унікальні за своєю фантасмагоричності сюжети, в яких в
якості головної постраждалої сторони виступає або Україна, або рядовий український
споживач. Аналітики американського агентства Блумберг підрахували, що за
наступний рік європейські компанії втратять мільярд доларів недоодержаними
доходами по поставкам в Україну, а винен в цьому Стокгольмський арбітраж, який
примусив Київ до покупки блакитного палива у „Газпрому” відповідно до принципу
„бери або плати”.
http://www.telegraf.lv/news/sudyba-severnogo-potoka-2-istoriya-zhadnosti-i-rusofobii

Тарасов, Анатолий Судьба „Северного потока – 2” – история жадности и
русофобии = [Доля „Північного потоку – 2” – історія жадібності і русофобії] / А. Тарасов
// Вести. – Рига, 2018. – 19.01.

***
Як заявив глава правління „Нафтогазу” Андрій Коболєв, Україна відновить
закупівлі російського газу. Однак, так як зайві гроші на нові закупівлі Київ не має,
знову доведеться влазити в борги перед Росією. Український президент Петро
Порошенко заявив, що в 2018 році, завдяки рішенню Стокгольмського суду, Київ
зможе купувати російський газ. Порошенко назвав рішення Стокгольмського
арбітражу „історичною перемогою” і заявив, що його країна „зіскочила з газового
гачка”. Однак президент Незалежної явно лукавить, роблячи такі заяви.
Навантаження за покупку російського блакитного палива, заміну якому так і не
вдалося знайти, Київ в черговий раз збирається покласти на населення.
http://vb.kg/economics/zakypka-naftogazom-gaza-iz-rossii-chrevata-dlia-ykrainy-novymi-dolgami.html

Закупка „Нафтогазом” газа из России чревата для Украины новыми долгами =
[Закупівля „Нафтогазом” газу з Росії загрожує Україні новими боргами] // Вечерний
Бишкек. – Бишкек, 2018. – 18.01.

***
„Нафтогаз” збирається в найближчі дні провести переговори з „Газпромом”
про виконання рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на покупку газу. З
цього року „Нафтогаз” зобов’язаний закуповувати у „Газпрому” не менше 4 млрд
кубометрів, і в українській компанії заявили, що вважають ціну привабливою.
„Газпром” зі свого боку готовий почати поставки по передоплаті після того, як
„Нафтогаз” виплатить $ 2 млрд за рішенням арбітражу.
https://www.kommersant.ru/doc/3522366?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Барсуков, Юрий „Нафтогаз” начинает разговор о закупках в России : Компания
собирается провести переговоры с „Газпромом” = [„Нафтогаз” починає розмову про
закупівлі в Росії. Компанія збирається провести переговори з „Газпромом”] / Ю. Барсуков
// КоммерсантЪ. – М., 2018. – 17.01.

***
Головним енергоресурсом для Узбекистану в найближчі десятиліття
залишиться природний газ. До Росії експорт природного газу почав здійснюватися в
травні 2003 року по газопроводу Середня Азія – Центр. При цьому в перші роки

російська сторона купувала узбецький газ за надзвичайно низькою ціною – 55-60
доларів за одну тисячу кубометрів. У наступні роки вона зросла до 150 доларів, а коли
з серпня 2012 року Узбекистан почав експортувати паливо в Китай, Газпром
відреагував досить швидко і в грудні того ж року уклав новий контракт на поставку
7,5 мільярда кубометрів по 253 доларів за тисячу кубометрів. Правда, Україні в той
же рік Газпром продавав „блакитне паливо” по 400 доларів.
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/29475-ekonomika-uzbekistana-esche-dolgo-budet-rabotat-na-golubomtoplive.html

Алимухамедов Т. Экономика Узбекистана еще долго будет работать на „голубом
топливе” = [Економіка Узбекистану ще довго буде працювати на „блакитному паливі”] /
Т. Алимухамедов // Новости Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 16.01.

***

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
У чорнобильській зоні відчуження впродовж кількох тижнів відкриють першу
сонячну електростанцію потужністю 1 МВт. Нова мегаватна електростанція
розташована на відстані лише сотні метрів від нового “саркофагу” – гігантського
металевого купола, що герметизує залишки Чорнобильської аварії 1986 року. За
словами голови українсько-німецької компанії Solar Chornobyl Євгена Варягіна,
сонячна електростанція може покрити потреби села середнього розміру або близько
2000 квартир. На будівництво витрачено 1 мільйон євро. Близько 3800
фотоелектричних панелей розміщено на площі 1,6 га. Очікується, що інвестиції
будуть повернуті протягом семи років. До слова, інвесторам було запропоновано
близько 2500 га територій Зони відчуження для потенційного будівництва сонячних
електростанцій у Чорнобилі.
https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/meio-ambiente/chernobyl-retoma-producao-energetica-comusina-solar-22289198

Chernobyl retoma produção energética com usina solar : Empreendimentos aproveitam
infraestrutura e baixo custo da zona de exclusão = [Чорнобиль відновлює виробництво енергії
сонячною електростанцією: Підприємці використовують переваги інфраструктури та
низьку вартість зони відчуження] // O Globo. – Rio de Janeiro, 2018. – 15.01.

***

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Москва, Брюссель і інші європейські столиці повинні якнайшвидше завершити
тривалу паузу і відновити діалог. Цей діалог повинен бути багаторівневим і
охоплювати як поточні питання, так і довгострокові, що мають стратегічний характер
аспекти відносин. У змістовному плані, мабуть, найбільш складним і одночасно
найбільш терміновим завданням залишається пошук спільних підходів до
врегулювання української кризи. Саме Росія та Європа (якщо не брати до уваги самої
України) несуть найбільші втрати від триваючого конфлікту в самому центрі
континенту, саме цей конфлікт є головною перешкодою для відновлення відносин в
інших сферах. При цьому зрозуміло, що діалог з українського питання повинен
вестися в контексті узгодження загальних принципів майбутнього європейської
безпеки.

http://www.ng.ru/dipkurer/2018-01-29/9_7160_europe.html

Иванов, Игорь Сергеевич,президент Российского совета по международным
делам, министр иностранных дел России (1998–2004) РФ и Европа: от романтики к
прагматике : Москва и Брюссель должны быстрее завершить затянувшуюся паузу и
возобновить диалог = [РФ і Європа: від романтики до прагматики. Москва і Брюссель
повинні якнайшвидше завершити тривалу паузу і відновити діалог] / И. С. Иванов //
Независимая газета. – М., 2018. – 29.01.

***
Збройні сили України почали підготовку до експлуатації американських
протитанкових ракетних комплексів / ПТРК / Javelin. Про це повідомив начальник
Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. Він не уточнив, про яку підготовку
йдеться, однак минулого тижня місцеве інтернет-видання Ukrainian Military Pages
заявило, що 15 січня українська армія повинна приступити до навчання операторів
ПТРК Javelin. Перший етап підготовки передбачає оволодіння військовою лексикою
англійської мови. Після цього відібрані кандидати відправляться за кордон для
вивчення способів практичного застосування Javelin.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0118/c31519-9316782.html

Украина начала подготовку к эксплуатации ПТРК Javelin – начальник Генштаба
ВСУ = [Україна почала підготовку до експлуатації ПТРК Javelin – начальник Генштабу
ЗСУ] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 17.01.

***

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Допомога на суму 200 мільйонів гривень (близько 7 мільйонів доларів) надали
Національної поліції України іноземні партнери в 2017 році. Про це розповів на
колегії українського МВС глава Нацполіціі Сергій Князєв, подякувавши за підтримку
партнерів з Євросоюзу, США, Канади, Японії, Великобританії, Китаю та інших
держав. Тим часом, начальник департаменту внутрішнього аудиту МВС України
Олександр Грибовський навів дані перевірки відомства за минулий рік: внутрішній
аудит виявив факт втрати в 2017 році фінансових і матеріальних ресурсів майже на 81
мільйон гривень (близько 2,8 мільйона доларів).
http://www.telegraf.lv/news/mvd-ukrainy-poteryalo-2-8-milliona-dollarov

Тарасов, Анатолий МВД Украины потеряло 2,8 миллиона долларов = [МВС
України втратило 2,8 мільйона доларів] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 27.01.

***
Згідно з вимогами Євросоюзу по боротьбі з відмиванням грошей, Німеччина в
минулому році створила реєстр прозорості компаній. У нього німецькі фірми повинні
вносити прізвища кінцевих бенефіціарів. Йдеться, перш за все, про компанії,
власники яких перебувають за кордоном і нерідко свідомо приховують свої активи за
допомогою офшорів. Як тільки реєстр став доступним для журналістів, Deutsche
Welle (DW) направила запит з цілю дізнатися, хто стоїть за компаніями з Кіпру та
Віргінських Островів, на які через німецьку Interstarch GmbH оформлений завод, що
входить до групи „Укрпромінвест-Агро”, яка, по даними DW, все ще належить
президенту України Петру Порошенко. З’ясувалося, що українські інвестори нічого

не внесли до реєстру, очевидно, порушивши німецький закон про боротьбу з
відмиванням грошей.
https://www.kommersant.ru/doc/3528847?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Бенефициары связанного с Порошенко завода не попали в реестр прозрачности
ФРГ = [Бенефіціари пов’язаного з Порошенком заводу не потрапили до реєстру
прозорості ФРН] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 25.01.

***
Колишній віце-президент США Джозеф Байден розповів про обставини
звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України. Про це
повідомляє „Голос Америки”. Він порадив нинішньому президенту США Дональду
Трампуа і його адміністрації уважно перевіряти те, яким чином українська влада
виконує свої обіцянки. Він зазначив, що корупція залишається найголовнішою
проблемою України, а також рекомендував Трампу і його команді фіксувати, що
говорять і що не договорюють українці. Рішення президента США надати Україні
летальну зброю він назвав розумним.
http://www.telegraf.lv/news/baiden-pohvastalsya-bystrym-uvolyneniem-genprokurora-ukrainy

Бергер, Герман Байден похвастался резким увольнением генпрокурора Украины =
[Байден похвалився різким звільненням генпрокурора України] / Г. Бергер // Вести. – Рига,
2018. – 24.01.

***
Експерти закликали до глобальної боротьби проти виготовлення та
розповсюдження фальшивих ліків. Світовий лідер у сфері медичних рішень – Санофі
– стверджує, що в 2016 році він допомог викрити 27 підпільних лабораторій, у тому
числі 22 в Китаї, а також такі лабораторії, наголосив експерт, існують в Україні.
https://www.timeslive.co.za/news/africa/2018-01-17-fake-medicines-flourish-in-africa-despite-killingthousands/

Fake medicines flourish in Africa despite killing thousands = [Фальшиві ліки
процвітають у Африці, незважаючи на вбивство тисяч ] // Times Live. – Johannesburg,
2018. – 17.01.

***
Україна, прийнявши президентський законопроект про антикорупційний суд в
його нинішній редакції, порушить взяті на себе зобов’язання. Про це йдеться в листі
Світового банку, спрямованого до Верховної Ради. Міжнародна фінансова організація
зазначає, що Київ повинен привести законопроект у відповідність до рекомендацій
Венеціанської комісії. В іншому випадку СБ відмовить Україні в кредиті розміром $
800 млн, передає Strana.ua.
https://iz.ru/696391/2018-01-16/ukraina-riskuet-poteriat-finansirovanie-vsemirnogo-banka

Украина рискует потерять финансирование Всемирного банка = [Україна ризикує
втратити фінансування Світового банку] // Известия. – М., 2018. – 16.01.

***

Отримавши репутацію найкорумпованішої країни в Європі, Україна
сформувала після революції 2014 року низку інститутів, яким доручено вести
боротьбу з цією заразою на найвищому державному рівні. Як би там не було,
Національне антикорупційне бюро стало об’єктом неодноразових нападок уряду.
Єгор Соболєв звільнив свій колишній кабінет в будівлі Верховної Ради. 8 грудня
колишньому голові комітету з питань запобігання та протидії корупції довелося
зібрати речі після рішення парламентаріїв про його зняття з посади. Соболєв, який
був одним з лідерів революції на Майдані до обрання в Раду, вважає, що повалення
Януковича було всього лише прелюдією, і що зараз необхідно розформувати
всюзалишену після нього систему. „Сьогодні надзвичайно важливий момент, –
пояснює він. – У нас все ще існують дві України. Перша – це стара пострадянська
клептократична держава. Друга –прозахідна і проєвропейська країна. Зараз же йде
війна за нашу незалежність, незалежність всієї нашої політичної системи”. „Ми
вступаємо у фінальну фазу боротьби, – продовжує він. – Я йду з цього кабінету і буду
домагатися формування антикорупційного суду, імпічменту президента,
запровадження пропорційної системи і скасування депутатської недоторканності”.
http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/09/01003-20180109ARTFIG00309-l-ukraine-tente-d-enrayerle-fleau-de-la-corruption.php

Jaulmes, Adrien L’Ukraine tente d’enrayer le fléau de la corruption = [Україна прагне
впоратися з повальною корупцією] / A. Jaulmes // Le Figaro. – Paris, 2018. – 09.01.

***

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Громадянину Білорусі, якого затримали в Чернігові за підозрою в шпигунстві,
винесли обвинувальний висновок і продовжили термін утримання під вартою, пише
TUT.BY з посиланням на білоруське посольство в Україні. Білорусу ставлять в
провину вчинення дій за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України „Шпигунство.
Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або
їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені
іноземцем або особою без громадянства”.
https://www.sb.by/articles/zaderzhannomu-za-shpionazh-v-ukraine-belorusu-vynesli-obvinitelnoezaklyuchenie.html

Шундалов, Вадим Задержанному за „шпионаж” в Украине белорусу вынесли
обвинительное заключение = [Затриманому за „шпигунство” в Україні білорусу винесли
обвинувальний висновок] / В. Шундалов // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 24.01.

***
Йде процес складання списків власності, якою заволодів колишній міністр
податків Фазіль Мамедов за рахунок награбованих у держави коштів. Про це пише
газета „Єні Мусават”. У екс-міністра є свій бізнес і в Україні, де він володіє
п’ятизірковим готелем, сигаретним заводом, колісним заводом і великим ринком.
Український бізнес Фазиля Мамедова недоторканний за рахунок дружби і взаємодії з
високопоставленими чиновниками країни. Серед цих чиновників є і міністр
внутрішніх справ України з вірменськими коріннями Аваков.
http://minval.az/news/123756049

„5-звездочный отель, заводы, крупный рынок”: бизнес Фазиля Мамедова в Украине

= [„5-зірковий готель, заводи, великий ринок”: бізнес Фазиля Мамедова в Україні] //
Minval.az. – Баку, 2018. – 17.01.

***
Колишній глава прес-служби Служби Безпеки України Станіслав Речинський
відзначив, що „злодій в законі” Надир Саліф (Лота Гулі), який звільнився з
азербайджанської в’язниці проявляє інтерес до встановлення контролю в Україні.
Саліф через членів свого клану вже активно шукає канали для організації нелегальної
діяльності в Україні. Лоту Гулі активно розширює сферу свого впливу і в сусідній
Росії, не приховуючи своїх посягань на місце „злодія в законі №1”. Усунений за
наказом Лота Гулі інший азербайджанський „злодій в законі” Ровшан Джанієв
відомий також як Лянкяранський деякий час жив в Україні, де у нього були
прихильники.
http://minval.az/news/123756217

Люди Лоту Гули защитят азербайджанских бизнесменов в Украине от
бездействия ведомства Авакова = [Люди Лота Гулі захистять азербайджанських
бізнесменів в Україні від бездіяльності відомства Авакова] // Minval.az. – Баку, 2018. –
17.01.

***

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
В Україні зафіксовано спалах кору, повідомило міністерство охорони здоров’я.
За даними відомства, з початку поточного року це захворювання було виявлено у
тисячу двісті вісімдесят п’ять чоловік, у тому числі у 856 дітей. При цьому за весь
минулий рік на кір в Україні в цілому перехворіли 4782 людини. Нинішній спалах
кору в міністерстві охорони здоров’я пояснили недостатнім рівнем вакцинації: в 2017
році цю процедуру пройшли лише 65,5 % дітей від запланованої кількості.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0117/c31519-9316351.html

В Украине зафиксирована вспышка кори = [В Україні зафіксовано спалах кору] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 17.01.

***
Украина занимает первое место в Европе по количеству людей, страдающих от
психических расстройств. Психические расстройства граждан Украины зачастую
связаны с употреблением алкоголя и наркотиков. На втором месте случаи, которые
связаны с повреждениями мозга или церебральной дисфункцией. На третьем месте
находятся заболевания, связанные с умственной отсталостью.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1078593/naidiena_osn
ovnaia_prichina_probliem_s_psikhikoi_u_ukraintsiev

Демидова, Арина Найдена основная причина проблем с психикой у украинцев =
[Знайдена основна причина проблем з психікою у українців] / А. Демидова // LifeNews. –
М., 2018. – 14.01.

***

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
У 2017 році Київ став лідером за рівнем зарплат в Україні. Про це заявив
сьогодні в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на пресконференції. За його словами, середня зарплата в українській столиці за підсумками
січня-грудня минулого року склала 11,6 тис гривень / 402 долара США /. На другій
сходинці в цьому рейтингу розташувалися чотири області, що знаходяться в
північній, центральній та південно-східній частинах України. Тим часом зарплати в
цих регіонах були на 36% нижче, ніж в Києві.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0125/c31519-9419506.html

Киев стал лидером в 2017 году по уровню зарплат в Украине = [Київ став лідером у
2017 році за рівнем зарплат в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 24.01.

***

СУСПІЛЬСТВО
Більшість репатріантів до Німеччини надходять з Казахстану, Росії та України.
Для багатьох репатріація пов’язана з соціальним занепадом. Це особливо відноситься
до людей з вищою освітою, чиї ступені не були визнані. Більшості з них довелося б
займатися діяльністю нижче свого потенціалу. Більшість новачків в минулому році
були молодими сім’ями, у яких вже є родичі у Німеччині. Багато з людей, які
приїхали в основному з Казахстану і Росії, отримали освіту. Третє місце тепер займає
Україна.
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172457575/Spaetaussiedler-Ihre-Zahl-steigt-seit-fuenfJahren.html

Zahl der Spätaussiedler steigt seit fünf Jahren = [Кількість пізніх репатріантів
зростала протягом п’яти років] // Die Welt. – Berlin, 2018. – 16.01.

***

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Згадалося, як йшло обговорення звіту з оцінки впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) видобутку крейди на родовищі „Хотиславське” в Малоритському
районі в 2009 році. Українські екологи побоювалися, що розробка родовища осушить
Шацькі озера і вони підуть під землю. Перед цим українці приїжджали до нас. Потім
приймали білоруську делегацію в Овальному залі Волинської обласної ради.... Мета
слухань була досягнута. Сторони врахували думки один одного, як результат –
вироблена єдина система моніторингу в зоні можливого впливу Хотиславського
кар’єру. Тому що і Білорусь, і Україна однаково зацікавлені в тому, щоб розробка
родовища не нашкодила унікальному природному ландшафту.
https://www.sb.by/articles/k-delu-nado-podkhodit-serezno.html

Козлович, Валентина К делу надо подходить серьезно : Недостаток информации
вредит государству и обществу = [До справи треба підходити серйозно. Недолік
інформації шкодить державі і суспільству] / В. Козлович // Советская Белоруссия. –
Минск, 2018. – 24.01.

***

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Центр Симона Візенталя, що займається розшуком нацистів, вимагає, щоб
Фінляндія з’ясувала, чи брали участь фінські солдати СС в єврейському геноциді або
Голокості в Україні.
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005525981.html

Tunnettu natsien metsästäjä lähetti kirjeen presidentti Niinistölle – vaatii selvitystä
suomalaissotilaiden toiminnasta toisessa maailmansodassa = [Відомий центр розшуку
нацистів направив лист президенту Фінляндії С. Нійністьо, вимагаючи уточнень про
діяльність фінських солдатів у Другій світовій війні] // Ilta-Sanomat. – Helsinki, 2018. –
15.01.

***

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Розробник – Міністерство інноваційного розвитку відзначає, що в
законодавстві республіки відсутній єдиний правовий документ, що містить
понятійний апарат у сфері інновацій та інноваційної діяльності. Вивчення
зарубіжного досвіду показало, що в ряді провідних країн прийнято законодавство, яке
регулює інноваційну діяльність (США, Франція, Казахстан, Україна та ін.).
Основними цілями законопроекту є створення ефективного механізму апробації,
впровадження і промислового освоєння перспективних наукових розробок, надання
додаткових стимулів і пільг підприємствам, які розробляють і впроваджують
інноваційні проекти, перш за все у високотехнологічних галузях промисловості.
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/29711-v-uzbekistane-obsuzhdaetsya-zakon-ob-innovacionnoydeyatelnosti.html

Новиков В. В Узбекистане обсуждается Закон об инновационной деятельности :
На ЕПИГУ обсуждается Закон „Об инновационной деятельности”, который может
быть принят 1 декабря 2018 года = [В Узбекистані обговорюється Закон про інноваційну
діяльність. На ЕПІГУ обговорюється Закон „Про інноваційну діяльність”, який може
бути прийнятий 1 грудня 2018 року] / В. Новиков // Новости Узбекистана. – Ташкент,
2018. – 25.01.

***
У Києві дано старт святковим заходам, які пройдуть в різних куточках України
на честь китайського свята Весни – Нового року за місячним календарем. Почин
поклала Китайська торгова асоціація, яка організувала урочистий прийом,
присвячений святу Весни. Програма заходу була надзвичайно насиченою і
різноманітною. При цьому вона органічно об’єднала в собі елементи китайської і
української культур, підтвердивши їх взаємодоповнюваність. КТА офіційно
розпочала свою діяльність в Україні у вересні 2015 року. На даний момент до складу
асоціації входять близько 40 китайських і українських компаній. Розпочаті КТА
святкові заходи на честь Нового року за місячним календарем триватимуть і охоплять
не лише Київ, а й інші українські міста. Зокрема, 14 лютого у Львові на заході країни

стартує тижневий фестиваль, присвячений святу Весни, який в цьому році буде
відзначатися в ніч з 15 на 16 лютого.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0125/c31519-9419493.html

В Украине стартовали мероприятия, посвященные китайскому празднику Весны
= [В Україні стартували заходи, присвячені китайському святу Весни] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 24.01.

***
Військовий історик сер Ентоні Бівор, одна з книг якого була заборонена на
Україні, закликає політиків виступити проти цензури. Україна заборонила ввезення
на свою територію його вийшовшого в 1998 році бестселера „Сталінград” поряд з ще
24 різними книгами, зміст яких було визнано „антиукраїнським”. Роботу Бівора
звинуватили в цьому через декілька абзаців.
http://www.telegraph.co.uk/books/authors/sir-anthony-beevor-slams-ukraines-preposterous-ban-stalingrad/

Hedges-Stocks, Zoah Sir Anthony Beevor slams Ukraine’s ’preposterous’ ban on
Stalingrad book = [Сер Ентоні Бівор критикує „безглузду” українську заборону книги
„Сталінград”.] / Z. Hedges-Stocks // The Telegraph. – London, 2018. – 23.01.

***
Іспит з російської мови для випускників в Україні скасували через невеликий
попит. „Обсяг замовлень на даний тест був невисокий. Російська мова стоїть поряд з
іншими мовами, які є на Україні, зокрема, польською, угорською, румунською та
молдовською, за якими у нас тестування не проходить. Просто приведено у
відповідність з іншими мовами”, – цитує директора Українського центру оцінювання
якості освіти Вадима Карандія агентство „Українські новини”.
https://www.rg.ru/2018/01/23/na-ukraine-otmenili-ekzamen-po-russkomu-iazyku.html

Новоселова, Елена На Украине отменили экзамен по русскому языку = [В Україні
скасували іспит з російської мови] / Е. Новоселова // Российская газета. – М., 2018. –
23.01.

***
Українське агентство УНІАН повідомило з посиланням на студентів і
викладачів головного вузу України – київського національного університету імені
Шевченка, що до березня заняття там проводитися не будуть, а навчання буде вестися
дистанційно. Причина, по якій студентів до весни розпустили по домівках, проста: у
КНУ немає коштів на оплату комунальних послуг – опалення і електрики. Раніше з
тієї ж причини спорожніли аудиторії вузів Одеси.
https://www.rg.ru/2018/01/17/ukrianskie-vuzy-ostalis-bez-sveta-i-tepla-i-ustroili-stduentam-kanikuly.html

Лихоманов, Петр Не входить – заморожено : Украинских студентов отправили
на каникулы: вузам нечем платить за электричество и отопление = [Не входити –
заморожено. Українських студентів відправили на канікули: вузам нічим платити за
електрику та опалення] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 17.01.

***
На Венеціанському бієнале Україну представить фотограф Борис Михайлов –
найвідоміший у світі український фотограф, який народився і почав свою кар’єру в

Харкові, а зараз живе в Берліні. На бієнале Михайлов представить „абсолютно нову
серію робіт 2014-2016 років, які не бачив ніхто, крім обраних європейських
кураторів”. Це серія „Парламент”, в якій Михайлов фотографував телевізійні кадри
політичних дебатів в Європі і Україні в естетиці ґлітч-арту. У Венеції в цьому році
також покажуть свої роботи молоді українські художники, творчість яких співзвучна
з концепціями Михайлова. Це харківський художник Іван Світличний і група Sviter,
які представлять аудіо-проект, арт-група „Жужжалка” з Донецька, яка готує
інсталяцію, а дизайнер Антон Белінський створить для Національного павільйону у
Венеції капсульну колекцію одягу.
http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/06/06/quand-le-marche-de-l-artbourgeonne_5139489_1657007.html?xtmc=ukraine&xtcr=3

Azimi, Roxana Quand le marché de l’art bourgeonne = [Коли арт-ринок бурхливо
розвивається] / R. Azimi // Le Monde. – Paris, 2018. – 16.01.

***

РЕЛІГІЯ
Папа римський Франциск заявив, що починає і закінчує день „по-українськи”.
Про це понтифік розповів на зустрічі з українською громадою в соборі Святої Софії.
Понтифік розповів про те, що кожен вечір перед сном цілує, а вранці вітає ікону
Пресвятої Богородиці. Папа римський розповів про те, що святиню йому подарував
Верховний Архієпископ України.
https://iz.ru/701491/2018-01-29/papa-rimskii-nachinaet-i-zakanchivaet-den-po-ukrainski

Папа римский начинает и заканчивает день „по-украински” = [Папа римський
починає і закінчує день „по-українськи”] // Известия. – М., 2018. – 29.01.

***
Росія вимагає від ЄС і ОБСЄ відреагувати на дії Києва щодо утисків
Української православної церкви Московського патріархату. Про це заявив глава
МЗС РФ Сергій Лавров. „Триває потурання захопленням храмів канонічної
Української православної церкви, насильству щодо її кліру і віруючих, не
припиняються спроби обмежити діяльність цієї найбільшої конфесії України”, –
цитує його „РІА Новини”. Лавров додав, що міжнародні організації не реагують на ці
факти.
https://iz.ru/699779/2018-01-24/moskva-trebuet-ot-es-i-obse-otreagirovat-na-deistviia-kieva-popritesneniiu-tcerkvi

Москва требует от ЕС и ОБСЕ отреагировать на действия Киева по
притеснению Церкви = [Москва вимагає від ЄС і ОБСЄ відреагувати на дії Києва щодо
утисків Церкви] // Известия. – М., 2018. – 24.01.

***
Лідер громадського руху „Український вибір” Віктор Медведчук звинуватив
українську владу в пособництві радикалам, атакуючим храми Української
православної церкви, які знаходяться під юрисдикцією Московського патріархату. За
його словами, атака на канонічну православну церкву на Україні була спланована, а
не почалася спонтанно. Це, за словами відомого українського політика, вилилося „в

блокуванні Києво-Печерської лаври, обклеюванні образливими написами храмів УПЦ
МП в Одесі, погром Свято-Покровської церкви в Чорноморську, пікетування
Благовіщенського кафедрального собору в Харкові”. „Всі ці потворні витівки
праворадикальних сил залишилися безкарними”, – зазначив Віктор Медведчук,
додавши, що у нього залишається все менше сумнівів в тому, що влада використовує
націонал-радикалів в своїх політичних цілях.
https://www.rg.ru/2018/01/16/medvedchuk-obvinil-ukrainskie-vlasti-v-posobnichestve-anticerkovnymradikalam.html

Васильев, Андрей Медведчук обвинил украинские власти в пособничестве
антицерковным радикалам = [Медведчук звинуватив українську владу в пособництві
антицерковним радикалам] / А. Васильев // Российская газета. – М., 2018. – 16.01.

***
Володимир Мунтян – зірка в України, якого одні називають чарівником, а інші
– шахраєм. Тепер „апостол” хоче звільнити німців від раку, злиднів чи бездітності. За
щедру пожертву, звичайно. У своїй рідній Україні засновник Духовного центру
„Відродження” вже давно є зіркою, яка кілька днів поспіль заповнювала Палац спорту
у Києві з 10 000 місцями. Тепер він хоче завоювати німецький ринок своїми
чудесами. Той факт, що апостол не любить говорити про своє мирське минуле, може
бути тому, що він нібито засуджений за шахрайство і крадіжку. З цієї причини, згідно
з доповіддю української державної телекомпанії 1+1, він провів три роки в тюрмі у
Кривому Розі. У доповіді також згадується експерт секти з рідного міста Мунтяна
Дніпра, який нібито пов’язаний з жертвами Вільної Церкви.
https://www.welt.de/print/die_welt/politik/article172515838/Guten-Tag-der-Heilige-Geist-schickt-mich.html

Hock, Alexej Guten Tag, der Heilige Geist schickt mich = [Доброго дня, Дух Святий
послав мене] / A. Hock // Die Welt. – Berlin, 2018. – 15.01.

***

СПОРТ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив, що влада країни
вирішила задіяти „футбольну дипломатію”. За його словами, зовнішньополітичне
відомство веде переговори з представниками зарубіжних федерацій футболу і
фанатських рухів. Мета – домогтися від них акцій на підтримку України на
чемпіонаті світу, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. „Комерсант”
з’ясовував, яких конкретно кроків очікує Київ від своїх партнерів і до яких наслідків
це може призвести, враховуючи, що правила FIFA забороняють „демонстрацію
політичних гасел в будь-якій формі”.
https://www.kommersant.ru/doc/3528687?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Юсин, Максим Украина занялась футбольной дипломатией : Киев убеждает
„европейских друзей” провести акции в его поддержку на чемпионате мира в России =
[Україна зайнялася футбольної дипломатією. Київ переконує „європейських друзів”
провести акції в його підтримку на чемпіонаті світу в Росії] / М. Юсин, К. Кривошеев,
Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 25.01.

***

„Арсенал” зіграє з „Челсі” у другому матчі півфіналу Кубка Ліги. Перед
початком зустрічі гравці „канонірів” привітали новачка клубу півзахисника Генріха
Мхітаряна, який днями перейшов з „Манчестер Юнайтед”. Свого часу Мхітарян
підписав з Донецьким „Шахтарем” контракт на 5 років. Сума контракту склала 7,5
млн доларів. У травні 2012 року він став найкращим гравцем „Шахтаря” сезону
2011/12 згідно з голосуванням на офіційному сайті команди. У тому ж місяці став
найкращим гравцем СНД за версією „Спорт-Експрес”.
https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/henrikh-mkhitaryan-arrives-emirates-ahead-11909103

Bristow, Thomas Henrikh Mkhitaryan arrives at the Emirates ahead of Arsenal’s
Carabao Cup clash against Chelsea = [Генріх Мхітарян прибув в Емірати, щоб зіграти у
складі „Арсеналу” проти „Челсі”] / T. Bristow // Daily Mirror. – London, 2018. – 24.01.

***
Україна зібралася бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії. І завбачливо
заздалегідь програла в груповому турнірі Ісландії і Хорватії. Україна програла не
просто так, а на зло Росії. До речі, Сполучені Штати, які в усьому підтримують
Україну, можуть сміливо підтримати і цей бойкот. Адже їх команда теж не їде на
чемпіонат, оскільки програла у вирішальному матчі Панамі. До бойкоту можуть
також приєднатися Голландія та Італія, вони теж програли в своїх групах.
Приєднатися до бойкоту можуть Литва, Латвія, Естонія, Грузія,... Сильний удар по
престижу чемпіонату завдасть бойкот Уганди, Бурунді, Нової Зеландії, Західного
Самоа і Соломонових островів... Ну як же без них?
http://www.ng.ru/titus/2018-01-24/1_7157_filantropia.html

Бойкот проигравшего как инновация : Элегия о том, что Украина, не попав на
чемпионат мира по футболу – 2018, решила объединиться с другими неудачниками =
[Бойкот програвшого як інновація. Елегія про те, що Україна, не потрапивши на
чемпіонат світу з футболу – 2018, вирішила об’єднатися з іншими невдахами] //
Независимая газета. – М., 2018. – 24.01.

***
521 ракетка світу 15-річна українка Марта Костюк стала наймолодшою
учасницею третього раунду турніру Великого шолома за останні 20 років. За вихід до
третього раунду Марта отримає як мінімум 142 тис. дол. У третьому раунді Костюк
очікує українське дербі проти Еліни Світоліної.
https://timesofindia.indiatimes.com/sports/tennis/australian-open-2018/ukraines-kostyuk-youngest-to-reachthird-round-since-hingis/articleshow/62542061.cms

Hegde, Prajwal Ukraine’s Kostyuk youngest to reach third round since Hingis =
[Костюк з України є наймолодшою серед тих, хто досягнув третього раунду після
Мартіни Хінгіс] / P. Hegde // The Times of India. – Delhi, 2018. – 17.01.

***
Ганна Музичук народилася в1990 році у Львові і вже з 2 років почала грати в
шахи. З шести років кожен боявся її на турнірах. На сьогоднішній день вона
дворазова чемпіонка світу, але Ганна вирішила в кінці року лишитися свого лідерства
та можливості виграти купу тисяч доларів. Музичук відмовилася брати участь у
Чемпіонаті світу з швидких шахів, який відбувався в Саудівській Аравії з 26 по 30
грудня минулого року. Це було принципове рішення. Вона вирішила не брати участь

у змаганнях в країні, на вулиці якої вона повинна особливо вдягатися і відчувати себе
як „громадянка другого сорту”. Про це вона написала на сторінці в своєму Facebook:
„Через кілька днів я втрачу два титули чемпіона світу – один за іншим. Просто тому,
що я вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не
носити абаю (чорна арабська плащ-накидка), вільно виходити на вулицю і взагалі не
відчувати себе істотою другого сорту”.
http://www.elmundo.es/cronica/2018/01/06/5a47d686468aeb481a8b4586.html

Colás, Xavier Anna Muzychuk: la reina mundial del ajedrez relámpago que da jaque a
Arabia Saudí = [Ганна Музичук: світова королева зі швидких шахів ставить мат
Саудівській Аравії] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2018. – 06.01.

***

ТУРИЗМ
Державний департамент США опублікував список країн, які розділив на
чотири категорії за рівнем безпеки для американських туристів. В першу „безпечну”
категорію потрапили більшість цивілізованих держав, серед яких, крім Білорусі,
значаться Вірменія, Австрія, Австралія, Польща, Швейцарія, Казахстан та інші. До
другої категорії категорії, де необхідно дотримуватися „підвищеної обережності”
через терористичну загрозу потрапили Франція, Великобританія, Іспанія, Німеччина,
а також Україна, де відзначається можливість протестів і зафіксований підвищений
рівень злочинності.
https://www.sb.by/articles/gosdep-ssha-priznal-belarus-bezopasnoy-dlya-turistov-stranoy.html

Шундалов, Вадим Госдеп США признал Беларусь безопасной для туристов
страной = [Держдеп США визнав Білорусь безпечною для туристів країною] /
В. Шундалов // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 11.01.

***

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
У Посольстві України відбулося урочисте нагородження учасників виставки
„Узбекистан і Україна очима художників”. Ця яскрава виставка, присвячена 25-річчю
дипломатичних відносин Узбекистану і України, проходила в Ташкентському
Будинку фотографії. Нагородження художників було приурочено до знаменної дати –
Дня Соборності України, тому свято вийшло подвійним. На святкування були
запрошені понад 60 художників та учасників проекту.
https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/29692-hudozhniki-uzbekistana-nagrazhdeny-premiyami-ot-posolstvaukrainy.html

Коровина, Мария Художники Узбекистана награждены премиями от посольства
Украины = [Художники Узбекистану нагороджені преміями від посольства України] /
М. Коровина // Новости Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 24.01.

***

ІМІДЖ КРАЇНИ

Голова Європейського суду з прав людини Гвідо Раймонд розповів, що на
даний момент суд розглядає п’ять міждержавних скарг України проти Росії,
повідомляє „РІА Новини”. Також в Страсбурзькому суді знаходяться 254
індивідуальні скарги проти РФ по сходу України і Криму.
https://iz.ru/700143/2018-01-25/espch-rassmatrivaet-piat-zhalob-ukrainy-protiv-rf

ЕСПЧ рассматривает пять жалоб Украины против РФ = [ЄСПЛ розглядає п’ять
скарг України проти РФ] // Известия. – М., 2018. – 25.01.

***
Неофіційний візит президента України Петра Порошенка в Мальдівську
Республіку потіснив в рейтингу новин українських ЗМІ закон „про реінтеграцію
Донбасу”, інформацію про те, що дешевшає національна валюта і дорожчає бензин.
Скромна відпустка глави держави, яка веде „гібридну війну”, викликала небувале
обурення у його колишніх виборців. Ряд місцевих експертів пророкує, що ця історія
доб’є рейтинг Порошенко і поставить хрест на його планах стати президентом вдруге,
а про те, що такі плани є, на Україні сьогодні не говорить тільки ледачий – впливові
видання, з посиланням на джерела в адміністрації, навіть публікують чорнові
стратегії президентської кампанії.
https://www.rg.ru/2018/01/22/otdyh-poroshenko-na-maldivah-vyzval-vozmutil-ukraincev.html

Лихоманов, Петр Отдых дороже рейтинга : Украина обсуждает каникулы
президента на Мальдивах = [Відпочинок дорожче рейтингу. Україна обговорює канікули
президента на Мальдівах] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 22.01.

***

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Суботня нічна атака на готель в Кабулі принесла понад 30 смертей, як
повідомили джерела, близькі до афганського уряду. Ті, хто вижив після атаки
говорять, що нападники „йшли з кварталу до кварталу в пошуках людей, щоб вбити”.
Ця атака тривала понад 12 годин, під час яких терористи брали заручників, щоб
спробувати втекти з місця. Проте, як кажуть чиновники, всі п’ять атакуючих
загинули, підтверджуючи це тим фактом, що до лікарень було доставлено 19 вбитих.
В деяких джерелах згадуються 14 вбитих іноземців, шість з яких – українці, за
твердженням уряду України.
http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/terroristas-semeiam-medo-e-morte-em-hotel

Gonçalves, Francisco J. Terroristas semeiam medo e morte em hotel : Os taliban
reivindicaram o ataque ao Intercontinental Hotel de Cabul que fez dezenas de feridos =
[Терористи сіють страх і смерть в готелі: Таліби заявили про напад на готель
„Інтерконтиненталь” в місті Кабул, що спричинив десятки поранених] / F. J. Gonçalves
// Correio da Manhã. – Lisboa, 2018. – 22.01.

***
Чотирнадцять іноземців, в тому числі два венесуельці та четверо афганців,
загинули під час нападу Талібану на готель „Інтерконтиненталь” в Кабулі, який
закінчився після 13 годин конфронтації з шістьма боєвиками. „Ми підтверджуємо, що
в результаті нападу минулої ночі загинули 18 людей, 14 з них – іноземці та четверо

афганців”, – заявив офіційний представник внутрішніх справ Насрат Рахімі,
зазначивши, що серед них – дев’ять українців, один грек, один киргиз і ще троє
іноземців, національність яких ще не визначено.
http://www.eluniversal.com/noticias/internacional/dos-venezolanos-murieron-ataque-terrorista-hotelkabul_685017

Dos venezolanos murieron en un ataque terrorista a hotel de Kabul = [Двоє венесуельців
загинули під час терористичної атаки в готелі Кабулу] // El Universal. – Caracas, 2018. –
21.01.

***
В результаті терористичного нападу на готель „Інтерконтиненталь” в столиці
Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців.
Повідомляють, що 11 із 14 загиблих іноземців були співробітниками приватної
афганської авіакомпанії Kam Air. Авіакомпанія Kam Air вже оприлюднила заяву
проте, що деякі з її рейсів не відбудуться через напад. Серед загиблих 9 українців,
один громадянин Греції, один – Казахстану, один німець, а також 2 венесуельці. Ще
четверо загиблих були громадянами Афганістану. Ще 10 людей внаслідок нападу
зазнали поранень, серед них – 4 цивільних. Відповідальність за напад узяв на себе
радикальний ісламістський рух „Талібан”, який уже намагався атакувати цей самий
готель у 2011 році. У заяві „Талібану” йдеться, що його нападники „убили десятки
іноземних загарбників і їхніх маріонеток”. Як зазначає один з очевидців теракту, на
якого посилається радіостанція, терористи, котрі були „стильно одягнуті” спершу
навідалися до ресторану, який діє при готелі, а вже потім почали шукати іноземців й
зчинили стрілянину. Облога готелю тривала близько 12 годин. Звільнити готель
вдалося у неділю вранці.
https://elpais.com/internacional/2018/01/21/actualidad/1516552013_604783.html

Espinosa, Ángeles 14 de los 18 muertos en el asalto al hotel Intercontinental de Kabul son
extranjeros : Entre las víctimas, que incluyen a cuatro afganos, hay dos pilotos venezolanos de
una aerolínea local = [14 із 18 загиблих під час нападу на готель „Інтерконтиненталь” в
Кабулі – іноземці: Серед постраждалих, серед яких чотири афганці, були і два
венесуельські льотчики з місцевої авіакомпанії] / Á. Espinosa // El País. – Madrid, 2018. –
21.01.

***
Хоча вона бралася за справи багатьох клієнтів як юрист-правозахисник і
антикорупційна активістка, Ірина Ноздровська прославилася своєю боротьбою за
правосуддя в справі своєї сестри, яка загинула два роки тому, коли її збила машина, за
кермом якої був племінник впливового судді. Врешті-решт Ноздровській вдалося
посадити водія за ґрати, заслуживши похвалу українських ЗМІ за важливу перемогу в
справі боротьби за верховенство права. Але ця справа набула похмурого обороту в
перший день нового року, коли її тіло спливло на поверхню заледенілої дрібної річки
недалеко від Києва. ЇЇ вбили ножем. Це вбивство прийшлося на вирішальний момент,
коли Україна коливається між давно обіцяною кардинальною реформою державного
управління відповідно до західних демократичних установок і поверненням до
пострадянської політики „в звичному режимі”. Судова реформа зараз є головним
питанням на порядку денному західних спонсорів України, адже ЄС і МВФ вже
затримали виплати фінансової допомоги Україні на тлі буксуючих реформ системи
правосуддя. Те, яким чином влада поведе себе по відношенню до цього вбивства,

стане лакмусовим папірцем, що показує, як просувається боротьба з корупцією
українського уряду і президента Порошенко.
https://www.nytimes.com/2018/01/09/world/europe/ukraine-nozdrovska-murder.html?_r=0

Kramer, Andrew E. In Ukraine, a Successful Fight for Justice, Then a Murder = [В
Україні спочатку успішна боротьба за правосуддя, а потім вбивство] / A. E. Kramer // The
New York Times. – New York, 2018. – 09.01.

***
В Запоріжжі попрощалися з маленьким хлопчиком, якого вбив собою
самогубець, який стрибнув з восьмого поверху. Хлопчику був один рік і дев’ять
місяців. Напередодні Нового року тато з малюком вийшли з під’їзду, збираючись йти
до дідуся. У цей самий момент з восьмого поверху вистрибнув чоловік і впав прямо
на дитину. Все це було на очах у батька дитини і безлічі очевидців. Викликали
швидку, яка приїхала дуже швидко, медики намагалися реанімувати дитину, але
нічого не вийшло – по дорозі в лікарню хлопчик помер. Як сказав лікар швидкої
допомоги – врятувати його було неможливо: малюк як би „склався” під вагою
чоловіка, що впав на нього.
https://elpais.com/internacional/2018/01/03/mundo_global/1514986970_198958.html

Fernández, Rodrigo Un niño de dos años muere en Ucrania al caerle un suicida encima :
El menor salía de un edificio junto a su padre cuando ocurrió la tragedia = [Дворічна дитина
помирає в Україні, коли на неї падає самогубець: Трагедія сталася, коли батько виходив з
дитиною із дому] / R. Fernández // El País. – Madrid, 2018. – 07.01.

***

ІНФОРМАЦІЯ
Відомо, що влада Афганістану занижує кількість жертв у масштабному теракті,
у якому загинули принаймні 7 громадян України. Директор приватної української
авіакомпанії „Українські крила” Володимир Костенко повідомив про загибель двох
своїх пілотів в результаті нападу бойовиків на готель в Кабулі. Українських пілотів
наймала афганська авіакомпанія Kam Air.
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/01/22/kabul-hotel-attackers-went-room-room-search-foreigners-kill/

Kabul Hotel attackers ’went from room to room in search of foreigners to kill =
[Нападники на готель у Кабулі ходили з кімнати в кімнату в пошуках іноземців, щоб їх
вбити ] // The Telegraph. – London, 2018. – 22.01.

***
Державна судноплавна компанія Польщі Polsteam намір назвати три нових
судна „Львів”, „Вільнюс” і „Тернопіль” – на честь міст, що раніше входили до складу
Польщі. Про це повідомив журналістам „Радіо Щецин” – міста, де базується Polsteam,
– менеджер компанії Павло Бжезицький, пояснивши таке рішення „ностальгією”.
Зараз всі три судна будуються на китайських верфях. Співрозмовник „Комерсанту” в
адміністрації президента України звернув увагу на те, що це вже другий інцидент
подібного роду, але він сподівається на „мирне вирішення” питання. При цьому
депутат литовського Сейму заявив „Комерсанту”, що не бачить в перейменування

жодної проблеми, і додав, що Литві варто використовувати „ностальгію” поляків по
колишнім територіям, щоб приваблювати туристів.
https://www.kommersant.ru/doc/3522392?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Кривошеев, Кирилл Польша получит Львов, Тернополь и Вильнюс в виде судов :
Государственная судоходная компания собирается назвать сухогрузы в честь бывших
польских городов = [Польща отримає Львів, Тернопіль та Вільнюс у вигляді
судів. Державна судноплавна компанія збирається назвати суховантажі в честь
колишніх польських міст] / К. Кривошеев, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. –
17.01.

***

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В ІНШИХ
КРАЇНАХ
У публікації наголошується, що саме українські військові спровокували
військові дії на Донбасі на початку нового року. Підкреслюється, що ці дії спрямовані
проти мирного населення, яке може лишитися електроенергії, з метою спровокувати
армію ДНР відповісти на вогонь.
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/guerre-du-donbass-augmentation-200588

Russlands Außenminister macht USA für Atomkrisen in Nordkorea und Iran
verantwortlich = [Війна на Донбасі – жорстоке зростання бомбардувань української армії
відразу після новорічних свят] // AgoraVox. – Paris, 2018. – 15.01.

***

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Історія з забороною в Молдові російських інформаційно-аналітичних,
політичних і військових передач нагадує дивну постановку, яка з’єднує геополітику з
незграбністю, політичний трюк з особистісним підтекстом, військову загрозу з
відвертим обманом суспільства. Цікаво, що „пропагандистські прийоми” і
„інструменти маніпуляції” вивчалися тільки в російських телепрограмах. Тим часом
зрозуміло, що для створення об’єктивної картини „спотворення громадської дискусії”
потрібно було настільки ж скрупульозно вивчити і продукт інших молдавських
мовників – з Румунії, України, ЄС і США. Але цього не зробили. Чому? Замовником
дослідження виступило посольство США, яке найняло молдавських „незалежних
експертів”, і вони представили „переконливі” свідчення того, що „шляхом
пропаганди та напівправди випуски новин і російські передачі спотворюють
суспільну дискусію”.
http://www.vedomosti.md/news/burya-v-moldove

Ткач, Сергей Буря в Молдове = [Буря в Молдові] / С. Ткач // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2018. – 15.01. – № 2

***

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Нинішній український режим викликає на Заході все більш відкрите
роздратування. Вже зовсім неможливо не бачити того, що єдині „європейські
цінності”, яким дійсно віддані представники цього режиму, включаючи самого
президента, – це різні фінансові інструменти ЄС. Порятунком для Порошенко може
стати війна. Ідеальним варіантом було б приурочити цю війну до ЧС-18. Йдеться про
відновлення активних бойових дій в Донбасі. Їхньою метою буде повна ліквідація
ДНР і ЛНР в стилі хорватської операції „Буря” в 1995 році з ліквідацією Сербської
Країни. Таким чином, силовий сценарій в Донбасі під час ЧС аж ніяк не виключений,
але і аж ніяк не гарантований.
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-01-26/1_981_sport.html

Храмчихин, Александр Анатольевич,заместитель директора Института
политического и военного анализа О спорт, ты – война! : Противники России могут
использовать чемпионат мира по футболу для развязывания войны в Донбассе = [О
спорт, ти – війна! Противники Росії можуть використовувати чемпіонат світу з
футболу для розв’язання війни в Донбасі] / А. А. Храмчихин // Независимая газета. – М.,
2018. – 26.01.

***
Військовий історик Ентоні Бівор, одна з книг якого була заборонена в Україні,
закликає політиків виступити проти цензури. Бівор назвав цю заборону „безглуздою”,
а позицію української влади – „абсолютно нерозумною”. Зокрема, він підкреслив, що
„в Україні багатьох теж обурює, що влада почала забороняти книги”.
http://www.telegraph.co.uk/books/authors/sir-anthony-beevor-slams-ukraines-preposterous-ban-stalingrad/

Hedges-Stocks, Zoah Sir Anthony Beevor slams Ukraine’s ’preposterous’ ban on
Stalingrad book = [Ентоні Бівор критикує „безглузду” заборону Україною його книги
„Сталінград” ] / Z. Hedges-Stocks // The Telegraph. – London, 2018. – 24.01.

***
Наступні кілька місяців стануть визначальними в боротьбі України за
диктатуру закону і демократію. Тепер, коли процес реформування України зупинився,
вбивство молодої активістки може стати бойовим кличем руху за системні зміни.
Результати незалежних опитувань показують, що українців набагато більше турбує
проблема корупції в країні, ніж загроза подальшої агресії з боку Росії.
https://www.the-american-interest.com/2018/01/23/ukraines-tunisia-moment/

Francis, Diane Ukraine’s Tunisia Moment = [„Туніський” момент для України.] /
D. Francis // The American Interest. – New York, 2018. – 23.01.

***
Мені історія про те, як Петро Порошенко та члени його сім’ї літали з України
відпочивати на Мальдіви по паспортам на вигадані імена, здається абсолютно дикою
або навіть ідіотичною. Як випливає з поширеної українським ресурсом Strana.ua
інформації, Служба безпеки України підготувала для президента і його близьких
документи прикриття через якісь погрози, які надходили на адресу глави сімейства.
Це начебто має означати, що за межами країни Порошенко загрожує небезпека стати
об’єктом нападу з боку агентів деяких ворожих сил. Оскільки в прийнятому законі

про реінтеграцію Донбасу противник названий без всяких натяків на ім’я, ми маємо
можливість ідентифікувати ці ворожі сили. Це Росія. Треба думати, що її руки здатні
дотягнутися і до Мальдівських островів.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1080864/otdykh_pod_prikrytiie
m_ili_zachiem_poroshienko_falshivyi_pasport

Бабицкий, Андрей Отдых под прикрытием, или Зачем Порошенко фальшивый
паспорт? : Журналист Андрей Бабицкий – о том, как президент Украины поиграл в
шпиона и для чего ему это нужно. = [Відпочинок під прикриттям, або Навіщо
Порошенко фальшивий паспорт? Відпочинок під прикриття, або навіщо Порошенко
фальшивий паспорт?] / А. Бабицкий // LifeNews. – М., 2018. – 21.01.

***
8 січня 2018 року Верховна Рада України 280 голосами проти 33 прийняла
закон „Про особливості державної політики щодо забезпечення державного
суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і
Луганської областей”. У законі області, які перебувають під контролем Донецької та
Луганської народних республік, оголошуються територіями, окупованими Росією, а
українській владі надаються широкі повноваження для відновлення контролю над
цими територіями при необхідності за допомогою військових засобів. Це означає, що
Київ більше не вважає себе зв’язаним так званими Мінськими домовленостями. Текст
закону, що дає Президенту України Петру Порошенку повну владу для початку війни
проти Донецької та Луганської народних республік без схвалення Верховної Ради,
може переслідувати мету додавання легітимності новим масштабним військовим діям
проти повстанців на Сході України.
https://www.derimot.no/ukraina-ny-tilspissing-av-situasjonen/

Nistad, Bjørn Ditlef Ny tilspissing av situasjonen = [Ситуація в Україні знову
загострилася] / B. D. Nistad // Derimot. – Oslo, 2017. – 20.01.

***
Українське держпідприємство „Антонов” у відкритому листі звинуватило уряд
України на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом в спробах ускладнити
роботу заводу. „Замість того щоб фінансувати запуск серійного виробництва
пасажирських літаків, як це було обіцяно ще в 2016 році, В.Гройсман і його Кабінет
міністрів пропонує вилучити значну частину зароблених коштів для вирішення
проблем інших підприємств концерну, усупереч поширеній думці керівництва”
Укроборонпрому „”, – йдеться в листі. Керівництво підприємства вважає, що подібні
заходи призведуть до зриву міжнародних домовленостей по виробництву Ан-132D,
модернізації Ан-70, а також зупинки розробки ударного безпілотника „Горлиця”, яку
„Антонов” проводить за власні кошти.
https://www.kommersant.ru/doc/3522535?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0
„Антонов” обвинил власти Украины в препятствовании работе предприятия =

[„Антонов” звинуватив владу України в перешкоджанні роботі підприємства] //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 18.01.

***

„Порошенко вже три роки говорить про загрозу з боку Росії, нагнітає
русофобські настрої з метою утримати то хитке становище, яке він отримав разом зі
своєю командою в результаті державного повороту. Для того щоб якось залучати
міжнародну спільноту до української проблеми, він придумує нові тези, щоб бути в
фокусі суспільної уваги”, – сказав член комітету Ради Федерації з міжнародних справ
Ігор Морозов RT. Член комітету Ради Федерації відзначив, що Порошенко це
вдається все важче, так як США і Європа все більше переконуються в невідповідності
нинішнього українського лідера стандартам маріонетки. Заяви Порошенко, за
словами Морозова, не допоможуть йому відвернути увагу українців від внутрішніх
проблем
https://iz.ru/696531/2018-01-17/v-sovfede-otvetili-na-zaiavlenie-poroshenko-o-rossii

В Совфеде ответили на заявление Порошенко о России = [У Совфеді відповіли на
заяву Порошенко про Росію] // Известия. – М., 2018. – 17.01.

***
Заява депутата Верховної ради України Андрія Тетерук про те, що українська
армія рано чи пізно пройде переможним маршем по Червоній площі, може виявитися
чим завгодно – нешкідливим найшизофренічнішим маренням людини, дійсно
переконаної в здійсненності описаної їм перспективи або підступним троллінгом,
мета якого – спровокувати росіян на неадекватну реакцію. Хто ж в Росії, перебуваючи
при здоровому розумі й твердій пам’яті, здатний навіть на секунду уявити собі, що
погано озброєна, малобюджетна українська армія, яка не в змозі впоратися навіть з
сепаратистами Донбасу, може скласти конкуренцію високотехнологічним російським
збройним силам, міць яких після їх участі в сирійській операції не заперечується
провідними західними країнами.
https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/959041/ukrainskaia_ichkieriia

Бабицкий, Андрей Украинская Ичкерия : Журналист Андрей Бабицкий – о том,
как высказывания украинских политиков демонстрируют снижение стандартов
публичной риторики = [Українська Ічкерія. Журналіст Андрій Бабицький – про те, як
висловлювання українських політиків демонструють зниження стандартів публічної
риторики] / А. Бабицкий // LifeNews. – М., 2018. – 13.01.

***

КРИМ
Жоден український президент не приділяв стільки уваги Кримському
півострову, скільки приділяє його Володимир Путін, заявив в інтерв’ю NPR глава
Криму Сергій Аксьонов. Він також підкреслив, що півострів назавжди повернувся до
складу Росії і більше ніколи не буде частиною України. Півострів перетворився на
„неприступну фортецю”, якій у військовому плані нічого не загрожує. Говорячи про
введені після „анексії” Криму санкції США і ЄС, Аксьонов зазначив, що
обмежувальні заходи слабо відбилися на місцевій економіці.
http://www.telegraf.lv/news/chelovek-putina-ne-otdast-krym-ukraine

Тарасов, Анатолий „Человек Путина” не отдаст Крым Украине = [„Людина
Путіна” не віддасть Крим Україні] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 29.01.

***

США знову розширили свій „російський” список санкцій (SDN, Specially
Designated Nationals List.- „Комерсант”), внісши в нього, зокрема, компанії і фізичних
осіб, причетних до постачання до Криму газових турбін Siemens. До цього числа
потрапили всі ті, кого ще в минулому році вніс до свого списку санкцій Євросоюз.
Але до чорного списку ЄС Вашингтон додав і машинобудівну компанію Олексія
Мордашова „Силові машини”: саме її СП з Siemens виробляє такі турбіни в РФ. Втім,
юристи вважають, що американські санкції не перешкодять роботі цього СП, якщо
тільки слідом за США санкції на „Силові машини” не накладе і Брюссель.
https://www.kommersant.ru/doc/3533426?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Дзагуто, Владимир США дотянулись до крымских турбин : „Силовые машины” и
„Технопромэкспорт” попали под санкции = [США дотяглися до кримських турбін.
„Силові машини” і „Технопромекспорт” потрапили під санкції] / В. Дзагуто, Т. Дятел,
А. Занина // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 26.01.

***
У Криму з квітня 2018 року свою роботу почне рада міжнародних експертів
більш ніж з 20 країн. Нова дослідницька майданчик створюється при Ялтинському
міжнародному економічному форумі (ЯМЕФ) і займеться в першу чергу підготовкою
конкретних планів повоєнної реконструкції Сирії. До діяльності ради вже залучені
зарубіжні та вітчизняні фахівці. Про це „Известиям” розповів співголова оргкомітету
IV ЯМЕФ Андрій Назаров.
https://iz.ru/698614/dmitrii-laru/krym-obedinit-ekspertov-so-vsego-mira

Лару, Дмитрий Крым объединит экспертов со всего мира : Под эгидой
Ялтинского форума создается международный совет, который уже в апреле займется
восстановлением САР = [Крим об’єднає експертів з усього світу. Під егідою Ялтинського
форуму створюється міжнародна рада, яка вже в квітні займеться відновленням САР] /
Д. Лару // Известия. – М., 2018. – 25.01.

***
Олег Волобуєв, один з авторів підручника з історії, обурив своїми
„некоректними формулюваннями” спікера Ради Федерації Валентину Матвієнко.
Тема зацікавила депутатський корпус, який відчув, що може заробити на ній
додаткові очки напередодні великих політичних подій. Крім того, в Криму планують
створити спеціальну робочу групу, яка буде стежити за тим, щоб історія Криму
„висвітлювалася коректно”. Відомі також слова сенатора від Криму Сергія Цекова,
який заявив, що його обурив стиль опису подій на Україні, який видає „неоднозначне
ставлення авторів підручника до возз’єднання Росії та Криму”.
http://www.ng.ru/education/2018-01-24/8_7158_historians.html

Герасимова, Елена Историки предлагают чаще обновлять перечень учебников :
Общественные деятели теперь не упустят из виду авторов школьных пособий =
[Історики пропонують частіше оновлювати перелік підручників. Громадські діячі тепер
не упустять з уваги авторів шкільних посібників] / Е. Герасимова // Независимая
газета. – М., 2018. – 24.01.

***

В Європарламенті вперше представили економічний потенціал Криму та
інвестиційні можливості Ялтинського міжнародного економічного форуму.
Звернення глави республіки Сергія Аксьонова та співголови оргкомітету IV ЯМЕФ
Андрія Назарова прозвучало на майданчику ЕП в ході конференції „Європейський
союз і регіони Росії”, в якій брали участь євродепутати і представники національних
парламентів країн ЄС, а також російські та зарубіжні експерти. Возз’єднання Криму з
Росією, як і раніше залишається однією з головних проблем у відносинах Брюсселя з
Москвою. Офіційна презентація економічного та інвестиційного потенціалу
півострова в Європарламенті, однак, демонструє, що ситуація поступово починає
змінюватися на краще.
https://iz.ru/699350/dmitrii-laru/krym-proshel-v-evroparlament

Лару, Дмитрий Крым прошел в Европарламент : Глава республики Сергей Аксенов
впервые презентовал экономический потенциал полуострова на конференции в Брюсселе
/ Д. Лару // Известия. – М., 2018. – 24.01.

***
„Нинішній київський режим здатний відповісти на жест доброї волі з боку
Москви тільки політичним хамством, вставши при цьому в позу і перевернувши все з
ніг на голову”, – заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з
оборони і безпеки Франц Клінцевич в своєму акаунті в Facebook. Так сенатор
відреагував на висловлювання міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.
Той заявив, що Україна і Росія не ведуть діалог щодо статусу Криму та повернення з
півострова військової техніки.
https://www.sb.by/articles/v-moskve-nazvali-khamstvom-otkaz-kieva-zabirat-iz-kryma-svoyu-voennuyutekhniku.html

Грудницкий, Сергей В Москве назвали хамством отказ Киева забирать из Крыма
свою военную технику = [У Москві назвали хамством відмову Києва забирати з Криму
свою військову техніку] / С. Грудницкий // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 23.01.

***
Голова Конституційного Суду (КС) Литви Данюс Жалімас, який зустрівся з
кримськими татарами в Києві сказав, що півострів, анексованих чотири роки тому, є
частиною України. Він обговорював з головою Меджлісу кримських татар Рефатом
Чубаровим і іншими татарами анексію Криму і роль Конституційного Суду Росії у
відкритті шляху цієї анексії, а також положення з правами людини.
http://www.kurier.lt/predsedatel-ks-na-vstreche-s-krymskimi-tatarami-krym-yavlyaetsya-i-budet-chastyuukrainy/

Председатель КС на встрече с крымскими татарами: Крым является и будет
частью Украины = [Голова КС на зустрічі з кримськими татарами: Крим є і буде
частиною України] // Литовский курьер. – Вильнюс, 2018. – 19.01.

***
Після майже чотирьох років дискусій уряд РФ все ж вирішив розвивати
севастопольський аеропорт Бельбек, де зараз базується військова авіація, як
цивільний. Як стало відомо „Комерсанту”, до кінця 2018 року Міноборони має
збудувати там нову злітно-посадкову смугу і термінал, а повноцінна експлуатація
аеропорту в якості цивільного повинна початися в 2020 році. Однак проект виглядає

запізнілим: до цього моменту вже має запрацювати на повну потужність Керченський
міст, а туристичний потік до Криму почав падати. Експерти впевнені, що для
півострова більш ніж достатньо існуючого аеропорту в Сімферополі.
https://www.kommersant.ru/doc/3522468?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B
D%D0%B0

Сафронов, Иван Крым получит аэропорт по конверсии : Гражданская авиация
должна освоить Бельбек в 2020 году = [Крим отримає аеропорт по конверсії. Цивільна
авіація повинна освоїти Бельбек в 2020 році] / И. Сафронов, Е. Кузнецова, А. Веденеева //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 18.01.

***
Російська армія посилила ракетну оборону анексованого Кримського
півострова за допомогою батальйону ракет „земля-повітря” і, таким чином, ще більше
сприяє нарощуванню озброєнь на Сході України і порушенню військової рівноваги в
регіоні. За інформацією російських і українських ЗМІ, мова йде про сучасні ракети С400, розміщені недалеко від Севастополя. У цьому портовому місті знаходиться,
зокрема Чорноморський флот Росії, тому Севастополь грає центральну роль в
присутності Росії в усьому регіоні.
https://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE10200661/rusland-styrker-grebet-om-krimhalvoeenmed-nye-missiler/

Jørgenssen, Steen Rusland styrker grebet om Krim-halvøen med nye missiler = [Росія
зміцнює свої позиції навколо Кримського півострова за допомогою нових ракет] /
S. Jørgenssen // Jyllands-Posten. – Copenhagen, 2018. – 16.01.

***
Росія розгорнула новий підрозділ ракети класу „земля-повітря” С-400 в Криму
в рамках ескалації військової напруженості на Кримському півострові. У Міноборони
Росії кажуть, що система S-400, відома як „Тріумф”, може доставляти повітряні цілі
на дальності 400 кілометрів і балістичні ракети на дальності 60 кілометрів. Новий
підрозділ хоче контролювати повітряний простір над кордоном з Україною.
http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/russia-deploys-missiles-in-crimea-buildup/newsstory/69ba1e24bff10d22a4aa23af0df1de9e

Russia deploys missiles in Crimea build-up = [Росія розгортає ракети в Криму] // The
Australian. – Canberra, 2018. – 15.01.

***
Анексія Криму призвела до того, що понад 80% жителів Росії схвалюють
роботу президента Володимира Путіна і оцінюють її як хорошу. Невипадково
президентські вибори перенесли на 18 березня 2018 року. Для росіян ця дата є
символічною. Саме в цей день, чотири роки тому, російська влада включила Крим до
складу російського держави, зневаживши тим самим повагу до територіальної
цілісності України після розпаду СРСР, заявлену в Будапештському меморандумі від
1994 року. „Крим є найвагомішим аргументом, щоб проголосувати за Путіна, хоча
можливо, він не стане головним мотивом, щоб віддати свій голос чинному президенту
РФ. Ейфорія проходить”, – каже Ігор Мінтусов, віце-президент Російської асоціації
політичних радників. „В очах росіян Путін після приєднання Криму до Росії виглядає
як сильний політик, який дбає про інтереси держави. За найскромнішими

підрахунками, від 50% до 60% виборців вважають, що головним досягненням
Володимира Путіна за останні шість років стало приєднання Криму”, – розповідає
політолог. На думку Мінтусова, основними причинами такої великої підтримки
росіян анексії Криму стали відродження величі Росії, захист інтересів росіян, які
проживають на півострові, а також відновлення історичної справедливості. Разом з
тим, два кандидата в президенти – ліберал Григорій Явлінський, засновник партії
„Яблуко”, і телеведуча Ксенія Собчак – висловилися проти анексії Криму, а це
означає, що вони можуть втратити підтримку 60% електорату. Ідеологія „обложеної
фортеці” і міф про те, що „весь зовнішній світ налаштований проти Росії”, будуть
активно використовуватися в президентській кампанії Путіна, тому що вони
дозволяють консолідувати суспільство навколо лідера, вважає Мінтусов.
https://elpais.com/internacional/2018/01/10/actualidad/1515609062_361357.html
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