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ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Петро Порошенко прийшов на посаду Президента України в 2014 році з аурою
бізнесмена, який поставить країну на рейки економічного розвитку і покінчить через
кілька тижнів з проросійським повстанням на сході країни, яка повільно відновлює
економіку. Попри конфлікт на сході, Київ провів найбільший військовий парад у
своїй історії, який, у свою чергу, служить прологом до виборчої кампанії, що
завершиться президентськими виборами в березні наступного року. Тепер виступає
не Петро "Магнат", а Петро "Патріот": той, хто захищає від російських ворогів не
тільки Україну, але й Європу в цілому, якщо це необхідно. У своєму виступі з нагоди
27-ї річниці незалежності України Петро Порошенко проголосив, що його країна
"захищає від Росії не тільки свої території, але і території всієї Європи. Європейський
Союз потребує України, без якої він не може бути "завершеним проектом" , тому що
"межа сучасної європейської цивілізації проходить через північно-східний кордон
України", – підкреслив Петро Порошенко.
Colás, Xavie. Petro Poroshenko asegura que Ucrania defiende a Europa de Rusia =
[Петро Порошенко запевняє, що Україна захищає Європу від Росії] / X. Colás // El Mundo.
–
Madrid,
2018.
–
24.08.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/24/5b8046e1268e3e61078b4632.html)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що якщо потяги до Росії
не скасують, то українська влада зобов'язана максимально посилити режим пропуску
громадян України на територію РФ. Питання скасування залізничного сполучення з
Росією розділив чиновників на дві групи. Останнє слово в суперечці залишиться,
мабуть, за Президентом України Петром Порошенко. Деякі експерти в Києві
припускають, що суперечки в уряді можуть призвести до кризи.
Ивженко, Татьяна. В Украине назревает правительственный кризис : Кабмин
планируют ужесточить порядок выезда украинцев в РФ = [В Україні назріває урядова
криза. Кабмін планує посилити порядок виїзду українців в РФ] / Т. Ивженко //
Независимая газета. – М., 2018. – 26.08. (http://www.ng.ru/cis/2018-08-26/5_7296_kiev.html)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко дав старт своєї передвиборної кампанії,
виступивши з новим політичним маніфестом на військовому параді з нагоди 27-ї
річниці незалежності. Незважаючи на всі зусилля діючого Президента України і його
команди, в передвиборній гонці він поки аж ніяк не фаворит. Згідно з останніми
опитуваннями, лідирує екс-прем'єр, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (за
неї в першому турі готові голосувати 15-17% виборців). Другим йде колишній міністр
оборони, керівник партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (8-10%), і тільки
потім приблизно на одному рівні з умовними "кандидатами від південного сходу"
Юрієм Бойко і Вадимом Рабиновичем іде діючий президент (5-7%). Втім, в оточенні
Петра Порошенка нагадують, що половина виборців ще не вирішила, за кого
4
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голосувати, саме на це "електоральне болото" глава держави і спробує впливати в
найближчі місяці.
Соколовская, Янина. Петр Порошенко показал свое оружие : Президент Украины
идет на выборы, опираясь на "патриотический электорат" = [Петро Порошенко
показав свою зброю. Президент України йде на вибори, спираючись на "патріотичний
електорат"] / Я. Соколовская, М. Юсин // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 27.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3724742?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
***

Український рок-музикант Святослав Вакарчук, у якого, за даними
соцопитувань, є шанс на перемогу в президентських виборах наступного року,
натякнув у новій пісні на те, що чутки про висунення його кандидатури
підтвердяться. Нова композиція "Океану Ельзи" підігріває припущення в соцмережах,
що Вакарчук оголосить себе суперником Президента України Петра Порошенка на
березневих виборах. Автори статті наводять цитату з пісні: "вистачить з нас брехні,
нас нудить від штучних мрій".
Krasnolutska, Daryna. Ukrainian Rock Star Teases Fans Over Rumored Presidential Bid
= [Українська рок-зірка дражнить фанатів чутками про свою участь в президентських
виборах] / D. Krasnolutska, V. Verbyany // Bloomberg. – New-York, 2018. – 21.08.
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-21/ukrainian-rock-star-teases-fans-overrumored-presidential-bid)
***

Якби президентські вибори в Україні відбулися в найближчу неділю, то
перший тур голосування виграла б колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко –
згідно з опитуванням, опублікованим Українським інститутом соціальних
досліджень. 20,3% респондентів, які хочуть взяти участь у виборах і знають, кого
вони хочуть підтримати, заявили про своє голосування за колишнього прем'єрміністра, лідера партії "Батьківщина". Це більше, ніж Тимошенко отримала на
виборах чотири роки тому (12,81%, друге місце), але менше, ніж у 2010 році (25,05%,
також друге місце).
Mikulski, Jakub. Ukraina: Tymoszenko faworytk№ wyborуw, ale daleko do wiкkszoњci =
[Україна: Тимошенко фаворитка виборів, але до більшості далеко] / J. Mikulski //
Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 16.08. (https://www.rp.pl/Polityka/180819543-UkrainaTymoszenko-faworytka-wyborow-ale-daleko-do-wiekszosci.html)

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
В Україні назріває скандал через фактичне обмеження права переселенців на
участь у виборах. В судовому порядку встановлено, що колишні жителі нині
непідконтрольних Києву районів Донецької та Луганської областей не зможуть
проголосувати за місцеву владу за новим місцем проживання. Складною поки
виглядає і процедура участі в президентських і парламентських виборах. Опозиція
5
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підозрює, що влада не вирішує цю проблему, оскільки не зацікавлена в
"неправильному" голосуванні майже 5% виборців.
Ивженко, Татьяна. В Украине обнаружились лишние люди : Оппозиция требует
от власти дать вынужденным переселенцам право голоса на выборах = [В Україні
виявилися зайві люди. Опозиція вимагає від влади дати вимушеним переселенцям право
голосу на виборах] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 28.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-08-28/5_7298_ukraine.html)
***

Російська православна церква може залишитися без української пастви. Петро
Порошенко на параді на честь святкування Дня незалежності заявив, що готовий
покінчити "з неприродним перебуванням" РПЦ в країні. За його словами, це останній
вузол, яким "імперія" намагається прив'язати Київ до себе. Також Петро Порошенко
пообіцяв ініціювати поправки до Конституції, які повинні закріпити в головному
законі країни курс на євроінтеграцію.
"Порошенко ступает на зыбкую ультрапатриотическую почву" : Максим Юсин в
эфире "Ъ FM" – о заявлениях президента Украины = ["Порошенко ступає на хиткий
ультрапатріотичний грунт". Максим Юсін в ефірі "Комерсант FM" – про заяви
Президента України] / Р. Чиаурели // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 24.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3724281?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
***

Офіційно кампанія виборів президента ще не почалася, однак у Києві вже
говорять про те, що вона буде безпрецедентною за кількістю кандидатів і за кількістю
претендентів на вихід у другий тур. Згідно з опитуваннями служби фонду
"Демократичні ініціативи" ім. І. Кучеріва та Київського міжнародного інституту
соціології різниця в результатах між потенційними кандидатами настільки мала, що
кожен зі списку має шанс вийти до другого туру. Саме це є унікальною особливістю
майбутньої передвиборної кампанії. Втім, ситуація може змінитися, якщо групи
претендентів об'єднаються для висунення єдиного лідера.
Ивженко, Татьяна. Украинцы предпочитают "свежих" политиков : Уровень
доверия населения страны к представителям власти достиг минимума = [Українці
віддають перевагу "свіжим" політикам. Рівень довіри населення країни до представників
влади досяг мінімуму] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 23.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-08-23/5_7295_ukraine.html)
***

Пол Манафорт, колишній глава виборного штабу Дональда Трампа і
консультант українських політиків і товстосумів, може виявитися єдиним на сьогодні
покараним учасником створення авторитарного режиму Віктора Януковича. Інші
архітектори режиму – починаючи від творця самого Віктора Януковича Ріната
Ахметова і закінчуючи колишнім главою президентської адміністрації Сергієм
6
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Льовочкіним – продовжують брати активну участь в українському політичному житті
і готуються до реваншу в 2019 році. Знову стають очевидними слабкість української
держави і моральна нерозбірливість українського суспільства, що призвели до
катастрофи авторитаризму і військової поразки 2014 року. Майбутньому переможцю
не потрібно нічого вигадувати – він переможе за правилами, які впровадив в
українську політику саме Манафорт. Генеральний прокурор України Юрій Луценко
вже зараз називає головним недоліком чинного Президента України Петра
Порошенка відсутність належної комунікації з громадянами.
Портников, Виталий. Главная ответственность = [Головна відповідальність] /
В.
Портников
//
Грани.Ру.
–
М.,
2018.
–
23.08.
(https://graniru.org/opinion/portnikov/m.272291.html)
***

Польща скористалася своїми повноваженнями члена Європейського Союзу і
заборонила українській правозахисниці Людмилі Козловській в’їзд до всіх 26 країнчленів Шенгенської зони, заявивши, що вона становить загрозу безпеці. Активістка
Людмила Козловська, керівниця Фундації "Відкритий діалог" та її польський чоловік
Бартош Крамек повідомили медіа, що вони розглядають такий крок як покарання за
їхню відкриту протидію чинному уряду Польщі.
Gera, Vanessa. Poland bans Ukraine activist from Europe = [Польща заборонила
активістам з України в’їзд до Європи] / V. Gera // The Times of India. – Delhi, 2018. – 21.08.
(http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/65478735.cms?)
***

У США добігає фінальної фази судовий процес над колишнім главою
передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полом Манафортом.
Манафорт звинувачується у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і змові
проти США – і переважна більшість звинувачень пов'язані з Україною, де
американський фахівець працював тривалий час. Автор згадав, яке відношення влада
України має до найгучнішого американського судового процесу останніх років.
Подгорный, Николай. Обработанный Пол: как связан политтехнолог Манафорт с
Украиной : Что показал "судебный процесс века" в США = [Оброблений Пол: як
пов'язаний політтехнолог Манафорт з Україною. Що показав "судовий процес
століття" в США] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 20.08.
(https://iz.ru/778940/nikolai-podgornyi/obrabotannyi-pol-kak-sviazan-polittekhnolog-manafort-sukrainoi)
***

Віктор Янукович після втечі з України у лютому 2014 року перебуває в Росії. В
Україні його звинувачують у державній зраді, співучасті у проведенні агресивної
війни та співучасті у порушенні територіальної цілісності своєї країни. Прокурори
вимагають засудити колишнього Президента України до 15 років позбавлення волі.
На їх думку, Віктор Янукович "як останній боягуз" втік з країни але не з порожніми
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руками. Українська прокуратура стверджує, що під час правління Януковича вкрали
40 млрд дол. Але до цих пір ці кошти не були знайдені.
Malinowski, Przemysіaw. Ukraina: Prokuratorzy wymaga 15 lat wiкzienia dla byіego
prezydenta Janukowycza = [Україна: прокурори вимагають 15 років позбавлення волі для
екс-Президента України Януковича] / P. Malinowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. –
16.08.
(https://www.rp.pl/Przestepczosc/180819501-Ukraina-Prokuratorzy-zadaja-15-latwiezienia-dla-bylego-prezydenta-Janukowycza.html)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Професор соціології в Університеті Каліфорнії, почесний професор
Кембриджського університету Майкл Манн у своїй новій книзі "Темна сторона
демократії" висуває власну теорію геноциду та етнічних чисток. "Після здобуття
незалежності в Україні спробували піти шляхом демократизації. Основні партії все
більше перетворювалися в етнічні партії – умовно "російську" і "українську" партії,
вважає Майкл Манн. "Українська" і "російська" партії боролися одна з одною і по
черзі змінювали одна одну в контролі над державою. Обидві сторони вірили, що
можуть отримати підтримку з-за кордону. "Російська" партія сподівалася на Росію.
"Українська" партія розраховувала на допомогу Заходу. Ескалація привела до
збройних зіткнень в Східній Україні», – пише у своїй книзі Майкл Манн. На думку
письменника, сотні тисяч біженців і тисячі убитих на південному сході України –
результат того, що на другий Майдан Україна остаточно обрала для себе
східноєвропейську модель розвитку і "ця модель заснована на етнічному віктимному
націоналізмі, згідно з яким титульну націю століттями принижували, переслідували і
намагалися знищити всілякі агресори і окупанти, тому тепер ця нація повинна бути
сама в своїй країні господинею, насаджувати всюди свою (єдину державну) мову і
місцеву архаїчну культуру, а нащадки "колоністів" і "окупантів" повинні або
асимілюватися, або забиратися туди, звідки їх предки приїхали".
Правящие националисты Латвии идут путѐм Гитлера = [Правлячі націоналісти
Латвії
йдуть
шляхом
Гітлера]
//
Вести.
–
Рига,
2018.
–
16.08.
(https://vesti.lv/statja/politika/2018/08/16/pravyashchie-nacionalisty-latvii-idut-putyom-gitlera)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
"ЄС сіє спустошення" – саме під таким заголовком вийшла стаття про
депопуляції країн Прибалтики та Східної Європи в польській газеті "Rzeczpospolita".
З Литви, Латвії та Естонії масово виїжджає молодь в пошуках кращої долі. У той же
час в країни Прибалтики посилюється приплив трудових мігрантів з України. За
даними департаменту міграції Литви, за сім місяців 2018 року в Литві видано 22,2
тисячі робочих віз, причому 80% з них – громадянам України. Ще 6,3 тисячі українців
отримали тимчасовий вид на проживання. При цьому в Литві чекають ще більшого
збільшення потоку українських мігрантів в наступному році, приблизно на 20-30%. За
даними опитування дослідницької компанії "Work Service", 40% польських компаній
так чи інакше залежать від робочої сили з України. В основному це компанії, що
зайняті в сфері послуг. Всього ж в Польщі працює близько 1,5 мільйона трудових
мігрантів з України.
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Rzeczpospolita: ЕС сеет в Прибалтике опустошение = [Rzeczpospolita: ЄС сіє в
Прибалтиці спустошення] // Вести. – Рига, 2018. – 22.08. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/08/22/rzeczpospolita-es-seet-v-pribaltike-opustoshenie)
***

Близько 70% українців вважають, що спадкоємицею Київської Русі є Україна, а
не Росія. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою
"Рейтинг". Опитування показало, що подібної точки зору дотримуються 68%
респондентів. 9% вважають, що спадкоємицею Київської Русі є саме Росія. Ще 6%
вважають, що ні Україна, ні Росія не можуть претендувати на спадщину
давньоруської держави, а 17% не змогли дати відповіді. Більшість з тих, хто назвав
спадкоємицею Київської Русі Україну, проживають на заході та в центрі країни (по
79%). На півдні країни цієї версії дотримуються 54%, на сході – 51%.
Украинцы против России как наследницы Киевской Руси = [Українці проти Росії
як
спадкоємиці
Київської
Русі]
//
Вести.
–
Рига,
2018.
–
21.08.
(https://vesti.lv/statja/lifenews/2018/08/21/ukraincy-protiv-rossii-kak-naslednicy-kievskoy-rusi)
***

Керівник мінського Інституту з проблем європейської інтеграції Ю.В. Шевцов
недавно випустив книгу "Війна в Україні: трансформація Європи". Днями він
гостював у Ризі, і в спілкуванні з газетою "Сегодня" виклав основні тези книги, яка
отримала в Російському державному гуманітарному університеті статус наукового
видання за "еврістичність".
Кабанов, Николай. Эксперт: "Мир должен привыкнуть к сильной России". А что
ждет Латвию? = [Експерт: "Світ повинен звикнути до сильної Росії". А що чекає
Латвію?]
/
Н.
Кабанов
//
Сегодня.
–
Рига,
2018.
–
20.08.
(https://vesti.lv/statja/segodnja/2018/08/20/mir-dolzhen-privyknut-k-silnoy-rossii)
***

На думку французського експерта Ксавьє Моро, а також декількох українських
експертів, Україна не зможе заплатити за величезну кількість накопичених боргів:
"Україна впадає у стопор, адже заборгувала 77 млрд дол., з них близько 12 млрд дол.
МВФ, 3 млрд дол. плюс відсотки Росії тощо, до яких слід додати 2 млрд дол. на
рахунок "Газпрому", дотримуючись рішення Стокгольмського суду". Експерт
впевнений, що через рік Україна втратить доходи, пов'язані з транзитом російського
газу на її територію (2 млрд дол. на рік), вже втративши дохід від промисловості та
шахт Донбасу. І це не ЄС, який може компенсувати всі ці втрати. Експерт констатує,
що екс-президент України Віктор Янукович це зрозумів, коли він, нарешті, "відкинув
пропозицію європейської угоди, звернувшись до російської угоди, яка була набагато
вигіднішою".
Nant, Christelle. L’Ukraine poursuit sur sa trajectoire inluctable vers l’abоme = [Україна
продовжує свою неминучу траєкторію до безодні] / C. Nаnt // AgoraVox. – Paris, 2018. –
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(https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/l-ukraine-poursuit-sur-sa-

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Налагодження двохсторонніх відносин та їх поглиблення в політиці, економіці
й культурі, стане метою візиту австрійського уряду до України. Канцлер Австрії С.
Куц зауважив, що від України залежить безпека та стабільність розвитку Австрії та
Євросоюзу. Окрім двосторонніх відносин, канцлер С. Курц планує поговорити з
Президентом України Петром Порошенком про ситуацію на Донбасі. Окрім зустрічі з
президентом, адміністрація канцлера планує зустрітися з мером Києва Віталієм
Кличком.
Po spotkaniu z Putinem kanclerz Austrii jedzie na Ukrainе = [Після зустрічі з Путіним
канцлер Австрії вирушить до України] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 29.08.
(https://www.rp.pl/Dyplomacja/180829214-Po-spotkaniu-z-Putinem-kanclerz-Austrii-jedzie-naUkraine.html)
***

Представництво України при статутних органах СНД було остаточно закрите.
Про це повідомив голова Виконавчого комітету – виконавчий секретар СНД Сергій
Лебедєв. При цьому він дав зрозуміти, що "контакт у нас з Україною залишається". За
його словами, тепер зв'язок Співдружності з Києвом буде здійснюватися в Мінську
через посольство України в Республіці Білорусь. Незважаючи на жорстку позицію
України, Співдружність має намір продовжувати з нею співпрацю. "Україна не
вийшла зі складу Співдружності, вона де-юре залишається державою-учасником,
тому ми їй направляємо всі документи і запрошення", – пояснили у виконкомі.
Овчинникова, Ольга. Киев рвет связи : Закрылась миссия Украины при СНГ =
[Київ рве зв'язки. Закрилася місія України при СНД] / О. Овчинникова // Российская
газета. – М., 2018. – 29.08. (https://rg.ru/2018/08/29/ukraina-zakryla-svoe-predstavitelstvo-prisng.html)
***

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон після
зустрічі в Києві з Петром Порошенко заявив, що Вашингтон може допомогти Україні
протистояти втручанню Росії у виборчий процес. Таку заяву він зробив на брифінгу в
Києві. "Президент Порошенко і я погодилися, що ми розглянемо, які заходи
Сполучені Штати і Україна можуть здійснити, щоб вивчити (можливість) втручання у
вибори в Україні", – заявив Джон Болтон. Також чиновник нагадав журналістам, що
під час зустрічей з представниками Росії говорив їм, чому вони не повинні втручатися
у вибори в США і Україні. Серед можливих інструментів допомоги Києву в цій сфері
Джон Болтон назвав "правоохоронні канали" та інші механізми.
Em Kiev, conselheiro dos EUA garante que sanхes а Rоssia continuam : John Bolton
criticou anexação da Crimeia e defendeu Ucrаnia na Otan = [У Києві американський радник
гарантує збереження санкцій проти Росії: Джон Болтон критикує анексію Криму та
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захищає Україну в НАТО] // O Globo. – Rio de Janeiro, 2018. – 24.08.
(https://oglobo.globo.com/mundo/em-kiev-conselheiro-dos-eua-garante-que-sancoes-russiacontinuam-23008191)
***

Прокурори окреслили схеми, які Пол Манафорт нібито використовував, щоб
уникнути сплати податків США у мільйони доларів, які він заробив в Україні.
Прокурори стверджують, що він також подав фальшиві заяви, щоб отримати
мільйони доларів від кредитів у банках, коли його консультанські збори в Україні
вичерпалися.
Trump's ex-campaign chief Manafort guilty of tax, bank fraud = [Екс-керівник Трампа
Манафорт винен у податковому шахрайстві] // Times Live. – Johannesburg, 2018. – 23.08.
(https://www.timeslive.co.za/news/world/2018-08-22-trumps-ex-campaign-chief-manafort-guiltyof-tax-bank-fraud/)
***

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев провів у Женеві переговори з
помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном. Головними
темами стали двосторонні відносини на тлі зростання санкцій тиску з боку США,
відновлення діалогу щодо стратегічної стабільності, врегулювання в Україні та Сирії.
"Як би там не було, Росія готова опрацьовувати всі пропозиції, зроблені
американською стороною в Женеві, і розраховує на відповідну оперативну реакцію",
– заявив Микола Патрушев.
Паниев, Юрий. Москва и Вашингтон разошлись по Ирану и "вмешательству" :
Патрушеву и Болтону не удалось подписать совместное заявление = [Москва і
Вашингтон розійшлися по Ірану і щодо "втручання". Патрушеву і Болтону не вдалося
підписати спільну заяву] / Ю. Паниев // Независимая газета. – М., 2018. – 23.08.
(http://www.ng.ru/world/2018-08-23/6_7295_bolton.html)
***

Лідер ПАРНАСа Михайло Касьянов проаналізував "Закон про захист безпеки
Америки від агресії Кремля – 2018", внесений до Конгресу США. На думку політика,
вжиті заходи не просто вдарять по економіці Росії, але заведуть країну в стан
глибокої кризи і перетворять її в "обложену фортецю". За відомостями Михайла
Касьянова, закон можуть розглянути в пріоритетному порядку. Політик пояснив, що з
внутрішньою політикою РФ закон не пов'язаний, для неї є вже "закон Магнітського" .
За його словами, проект пов'язаний з втручанням у вибори в США, приєднанням
Криму, втручанням у події на південному сході України, з політикою РФ щодо Сирії,
Грузії і Молдови.
Гармоненко, Дарья. Касьянов предрекает превращение РФ в осажденную
крепость : После двух пакетов санкций США примет "закон о безопасности Америки
от агрессии Кремля" = [Касьянов передрікає перетворення РФ в обложену фортецю.
Після двох пакетів санкцій США прийме "закон про безпеку Америки від агресії Кремля"]
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/ Д. Гармоненко // Независимая газета. – М., 2018. – 22.08. (http://www.ng.ru/politics/201808-22/3_7294_kasianov.html)
***

Через п'ятдесят років після "Празької весни" Кремль продовжує застосовувати
"Брежнєвську доктрину" обмеженого суверенітету до країн, які бажають наблизитися
до Заходу. Останніми жертвами стали Україна та Грузія. Це поняття обмеженого
суверенітету – те ж саме, що послужило для Росії виправданням окупації України і
анексії Криму в 2014 році або для застереження Грузії щодо "небезпеки" , яку
представлятимуть її спроби вступити в НАТО. Деякі країни можуть вирішувати, з ким
укладати альянси, але є інші країни, які цього не можуть.
Colás, Xavier. Las primaveras rotas por Moscú = [Весни, зруйновані Москвою] / X.
Colás
//
El
Mundo.
–
Madrid,
2018.
–
21.08.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/21/5b7ae01ee2704ebe878b4599.html)
***

В інтерв'ю агентству "Reuters" Дональд Трамп заявив, що хоча на зустрічі з
Володимиром Путіним у Гельсінкі питання про зняття санкцій не піднімалося, він
готовий послабити їх дію в обмін на прагнення Москви піти назустріч Вашингтону з
питань Сирії і України. На думку експерта, Трамп натякає Москві про необхідність
висунення нових ініціатив по Сирії та України, які він міг би піднести істеблішменту і
громадськості як добру волю Росії.
Паниев, Юрий. Трамп вернул мяч Путину : Президент США назвал условия для
отмены санкций против России = [Трамп повернув м'яч Путіну. Президент США назвав
умови для скасування санкцій проти Росії] / Ю. Паниев // Независимая газета. – М., 2018.
– 21.08. (http://www.ng.ru/world/2018-08-21/1_7293_trump.html)
***

У колективній свідомості чехів протягом усієї другої половини XX століття,
після "Празької весни", головним ворогом їхньої країни вважалася Москва. Наразі все
змінюється. В ході своєї політичної кар'єри нинішній президент країни Мілош Земан
ефективно боровся за вступ Чехії в НАТО і Євросоюз. Після анексії Криму Росією в
2014 році і в момент, коли хтось ще думав, що російські танки в будь-який момент
можуть увійти в Україну, Мілош Земан публічно ратував за превентивне розгортання
сил НАТО на заході цієї країни. Тобто Земан явно не був пішкою Кремля. Але вже в
травні 2015 року, коли стало зрозуміло, що російська армія не стане захоплювати
Україну, Земан відправився в Москву для участі в параді на честь 70-ї річниці
перемоги над нацизмом.
Girard, Renaud. Pour la République tchèque, l'ennemi principal n'est plus le Russ = [Для
Чеської Республіки росіяни вже не головні вороги] / R. Girard // Le Figaro. – Paris, 2018. –
20.08.
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/08/20/31002-20180820ARTFIG00271-renaudgirard-pour-la-republique-tcheque-l-ennemi-principal-n-est-plus-lerusse.php?redirect_premium)
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***

Зустріч російського і німецького лідерів у палаці Мезеберг у цілому говорить
про посилення співпраці між двома ключовими країнами континенту всупереч всім
протиріччям, які накопичилися у відносинах. Про це, зокрема свідчить солідарна
позиція обох сторін про необхідність реалізації проекту газопроводу "Північний
потік-2". Не обійшли стороною лідери двох країн і конфлікт в Україні. Канцлер
констатувала, що "поки так і не вдалося досягти стабільного перемир'я між Києвом і
самопроголошеними республіками, але висловила надію, що напередодні нового
навчального року перемир'я все ж буде оголошене". Глави Росії та Німеччини знову
обговорили і можливість відправки на Донбас миротворчої місії ООН.
Забродин, Алексей. Мезебергский диалог: встреча в Германии поможет в
восстановлении Сирии : Владимир Путин и Ангела Меркель согласились с
необходимостью оградить "Северный поток – 2" от нападок со стороны третьих стран
= [Мезебергський діалог: зустріч у Німеччині допоможе у відновленні Сирії. Володимир
Путін і Ангела Меркель погодилися з необхідністю захистити "Північний потік – 2" від
нападок з боку третіх країн] / А. Забродин, Э. Байназаров, Е. Созаев-Гурьев // Известия. –
М., 2018. – 20.08. (https://iz.ru/779523/aleksei-zabrodin-elnar-bainazarov-egor-sozaevgurev/mezebergskii-dialog-vstrecha-v-germanii-pomozhet-v-vosstanovlenii-sirii)
***

Напередодні зустрічі Ангела Меркель і Володимир Путін провели спільну
прес-конференцію. Першим запитанням, яке порушила Меркель, стала Україна. Вона
зазначила, що на Донбасі досі не вдається досягнути стабільного перемир ’я, та
поінформувала, що обговорить залучення "миротворчої місії ООН, яка, можливо,
могла б зіграти роль у мирному процесі" . Керівник німецько-українського проекту
"Ukraine calling" Штефан Генкель зауважує, що для Меркель незвично було починати
виступ із України. Це означає, що врегулювання конфлікту на Донбасі могло бути
першочерговим питанням, вважає він. Водночас Меркель критикувала нестабільне
перемир'я в Україні та перехід у глухий кут конфлікту між проросійськими
сепаратистами та урядовими військами на сході України.
Huth, Peter. Wir müssen uns langfristig auf eine veränderte US-Außenpolitik einstellen =
[Ми повинні адаптуватися до зміни зовнішньої політики США у довгостроковій
перспективі]
/
P.
Huth
//
Die
Welt.
–
Berlin,
2018.
–
19.08.
(https://www.welt.de/politik/deutschland/plus181223932/Heiko-Maas-Moskau-will-dasweltpolitische-Vakuum-nutzen.html?wtrid=onsite.onsitesearch)
***

У ході зустрічі президента Росії Володимира Путіна і федерального канцлера
Німеччини Ангели Меркель в замку Мезеберг під Берліном вирішувалися проблеми
взаємовідносин у трикутнику Росія-Європа-США. Звертало на себе увагу, що Путін
на відміну від Меркель віддав перевагу розвитку двосторонніх відносин. Для Меркель
це виявилося на останньому місці. В опублікованій заяві Вольфганга Бюшеле, глави
Східного комітету – Східноєвропейського об'єднання німецької промисловості,
йдеться про теми, яких повинні були торкнутися на переговорах лідери двох країн.
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Наріжним каменем Бюшеле, як і Меркель в своєму короткому виступі на зустрічі з
Путіним, поставив нормалізацію ситуації на сході України.
Никифоров, Олег. Встреча Путина с Меркель: обмен мнениями или нечто
большее? = [Зустріч Путіна з Меркель: обмін думками чи щось більше?] / О. Никифоров
// Независимая газета. – М., 2018. – 19.08. (http://www.ng.ru/columnist/2018-0819/2_7291_berlin.html)
***

Криза в Україні призвела до охолодження особистісних контактів між лідерами
Росії та Німеччини, але з березня цього року, коли Меркель розпочала свій четвертий
поспіль термін, і Путін був переобраний президентом, обидва лідери сприяли
проведенню трьох важливих зустрічей. Всього за останні п'ять років обидва лідери
провели щонайменше 15 зустрічей та 54 телефонних розсов. Берлін і Москва прагнуть
рухатися вперед на шляху до мирного врегулювання ситуації в Україні – кризи, яка
помітно напружувала відносини між цими двома країнами з 2014 році, коли Росія
приєднала Крим. Путін поскаржився на відсутність прогресу у врегулюванні
конфлікту в Україні, а Меркель зазначила, що немає альтернативи дотримання
мінських угод.
Barbero, Pablo L. Merkel y Putin forman dúo para resolver los conflictos de Ucrania y
Siria = [Меркель і Путін створюють дует для вирішення конфліктів в Україні та Сирії] /
P.
L.
Barbero
//
El
Mundo.
–
Madrid,
2018.
–
18.08.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/18/5b786ddce2704ecb598b4650.html)
***

Зустріч Ангели Меркель та Володимира Путіна у заміському замку німецького
канцлера Месеберг відбулася в Німеччині вперше після анексії Росією Криму. Ангела
Меркель та Володимир Путін провели двостороння зустріч у Німеччині, щоб
продемонструвати бажання працювати, незважаючи на сильні розбіжності у багатьох
сферах, відмічають журналісти. Кремль заявив, що пара обговорила транзит газу до
Європи з Росії, конфлікти в Україні та Сирії, ядерну угоду з Іраном та наслідки
торговельно-економічної політики США для третіх країн.
Jones, Clair. Merkel and Putin discuss Syria and Ukraine at landmark meeting : Talks at
chancellor’s retreat billed as turning point in Russo-German relations = [Меркель і Путін
обговорюють Сирію та Україну на знаковій зустрічі. Переговори канцлера стануть
поворотним пунктом у російсько-німецьких відносинах] / C. Jones, G. Chazan, K. Hille //
Financial Times. – London, 2018. – 18.08. (https://www.ft.com/content/08f7f0c4-a303-11e8-8ecfa7ae1beff35b)
***

Президент Росії Володимир Путін відвідав весілля міністра закордонних справ
Австрії Карін Кнайсль. Запрошення російського президента на весілля міністра
закордонних справ Австрії Карін Кнайсль викликало багато суперечок і критики.
Австрійські опозиційні політики звинуватили пані Кнайсль у зневазі до спільної
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європейської зовнішньої політики через її вибір гостей на весіллі. Інші політики
також висловили занепокоєння тим, скільки коштуватиме платникам податків візит
цього гостя з огляду на усі заходи безпеки. У свою чергу міністр закордонних справ
України Павло Клімкін заявив, що виправдання МЗС Австрії щодо візиту президента
Росії на весілля глави відомства Карін Кнайсль викликає "сумну посмішку".
Vladimir Putin asiste a la boda de la ministra austriaca en una visita que genera duras
crіticas desde Ucrania = [Володимир Путін відвідав весілля австрійського міністра, що
викликало жорстку критику з боку України] // El Mundo. – Madrid, 2018. – 18.08.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/18/5b781068ca4741b3258b45c2.html)
***

Теоретично повзучу румунізацію Молдови стримують АТО Гагаузія і
невизнане Придністров'я. У самій Румунії поширена думка, що Придністров'я ніколи
не було частиною Бессарабії і цілком припустимо розглядати цю територію як
розмінну монету. Тільки "обмін" у Кишиневі передбачають не з Росією, а з Україною
– обміняти Придністров'я на частини Одеської та Чернівецької областей.
Гибридная румынизация Молдовы неспешно ведѐт к унире = [Гібридна румунізація
Молдови неспішно веде до уніре] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 17.08.
(http://www.vedomosti.md/news/gibridnaya-rumynizaciya-moldovy-nespeshno-vedyot-k-unire)
***

Пол Манафорт був "величезним смітником з прихованих грошей" за кордоном,
заявив прокурор, закликаючи суд засудити колишнього керівника кампанії
президента США Дональда Трампа стосовно звинувачень у фінансових шахрайствах,
заснованих більше на документованому сліді доказів, ніж на свідченнях колишнього
протеже. Прокурор наполягає, що Манафорт намагався ввести в оману банкірів у
2015 та 2016 роках, щоб заробити понад 20 млн дол. за кредитами та не сплачення
податків на суму понад 15 млн дол., які він заробив як політичний консультант в
Україні.
Ex-Trump aide Manafort had "huge dumpster of hidden money", jury told = [Експомічник Трампа Манафорт був "величезним сміттєвим контейнером захованих
грошей", – заявив прокурор] // China Daily. – Beijing, 2018. – 16.08.
(http://africa.chinadaily.com.cn/a/201808/16/WS5b74d3c2a310add14f3860ac.html)
***

Участь президента РФ Володимира Путіна у весіллі міністра закордонних
справ Австрії Карін Кнайсль дискредитує Австрію як нейтральну країну. Про це на
своїй сторінці в Facebook написала позафракційний народний депутат, глава комітету
Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. На її думку, російський
президент повинен сидіти на лаві підсудних через такі злочини, як крах MH17 на
Донбасі, війна в Сирії і отруєння колишнього російського розвідника Сергія
Скрипаля та його доньки у Великобританії.
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Mittelstaedt, Katharina. Putin bei Kneissls Hochzeit: Wie es zum privaten
"Arbeitsbesuch" kam = [Путін на весіллі Кнайсль: що трапилося з приватним "робочим
візитом"] / K. Mittelstaedt // Der Standard. – Vienna, 2018. – 16.08.
(https://derstandard.at/2000085439308/Putin-bei-Kneissls-Hochzeit-Liebesgruesse-aus-Moskau)
***

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом Росії
Володимиром Путіним. Про що піде мова під час переговорів, крім питань
оприлюднених їх прес-службами, офіційно ніхто нічого не додає. Це сприяє
розширенню поля для дискусій і прогнозів політологів і експертів як українських, так
і німецьких. Багато з них покладають надії на зустріч лідерів, в тому числі і щодо
можливого поліпшення ситуації в Україні.
Putin, Merkel to meet in Berlin over Ukraine conflict = [Путіy і Меркель зустрінуться
у Берліні для вирішення українського конфлікта] // Daily Sabah. – Istanbul, 2018. – 16.08.
(https://www.dailysabah.com/europe/2018/08/18/putin-merkel-to-meet-in-berlin-over-ukraineconflict)
***

Австрія, яка наразі головує в ЄС, значно постраждала від своєї ролі
посередника в українському конфлікті. Про це неодноразово наголошував віцеканцлер Австрії і лідер "Партії свободи" Гайнц-Крістіан Штрахе, який підтримує
анексію Росією українського Кримського півострова, що суперечить міжнародному
праву. Партія також активно виступає за скасування санкцій ЄС проти Росії у зв'язку
з конфліктом на сході України.
"Misstrauen, dass Österreich ein trojanisches Pferd ist" = ["Недовіра полягає у тому,
що Австрія – це троянський кінь"] // Die Welt. – Berlin, 2018. – 16.08.
(https://www.welt.de/politik/ausland/article181202840/Hochzeitsgast-Putin-Misstrauen-dassOesterreich-ein-trojanisches-Pferd-ist.html?wtrid=onsite.onsitesearch)
***

Cудовий процес над Полом Манафортом у кримінальній справі в США кинув
тінь і на його політичних союзників в Україні. Проте українська влада, вважає
видання, "намагається це проігнорувати: вони бояться втратити підтримку Дональда
Трампа або спровокувати конфлікт з адміністрацією США".
Stern, David. Manafort trial has Ukraine freshly nervous about Trump = [Суд над
Манафортом змусив Україну знову нервувати через Трампа] / D. Stern // POLITICO
Magazine. – Arlington, 2018. – 19.08. (https://www.politico.com/story/2018/08/19/trump-ukrainemanafort-trial-788028)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Авторка публікації наводить приклади тривалого зволікання у наданні
тимчасового дозволу на проживання та роботу для українців та пояснює ці факти
"величезною кількістю заяв, поданих іноземцями". Згідно з інформацією міністерства
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внутрішніх справ та адміністрації, воєводські відділення намагаються прискорити
розгляд заяв іноземців на отримання дозволу на роботу. Ймовірно, це спричинено
потребами ринку праці, пише авторка.
Frey, Danuta. Ukraińcy nie wierzą swoim politykom = [Українці мусять чекати
дозволу на перебування в Польщі] / D. Frey // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 20.08.
(https://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/308209976-Ukraincy-musza-czekac-na-zezwolenie-napobyt-w-Polsce.html)
***

Представник Кремля Дмитро Пєсков розповів, що переговори між
Володимиром Путіним і Ангелою Меркель були довгими та переважали питання
енергетики. Меркель і Путін обговорили між іншим питання транзиту газу через
Україну. Перед зустріччю вони запевнили, що навіть після запуску "Північного
потоку-2" транзит буде продовжено. Наразі вони шкодували про "загальну
непривабливість мінських угод". Лідери Німеччини і Росії в один голос говорили про
заклопотаність через "незрозумілі перспективи закону про спеціальний статус
Донбасу, який є важливим компонентом мінських угод".
Trusewicz, Iwona. Putin z Merkel śpiewają o Nord Stream-2. Duet przywódców Niemiec i
Rosji ogłosił, że Nord Stream-2 to projekt korzystny i konkurencyjny. Także w innych sprawach
gospodarczych Angela Merkel i Władimir Putin mieli to samo zdani = [Путін з Меркель
співають про "Північний потік-2". Дует лідерів Німеччини та Росії оголосив про те, що
проект "Nord Stream-2" є корисним та конкурентним проектом. Ангела Меркель та
Володимир Путін також мали таку ж думку в інших економічних питаннях] / I.
Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 19.08. (https://www.rp.pl/Surowce-iChemia/308199966-Putin-z-Merkel-spiewaja-o-Nord-Stream-2.html)

НАТО
Перспективи вступу України в НАТО залежать від виконання країною низки
політичних і військових умов, заявив радник президента США з нацбезпеки Джон
Болтон, виступаючи на брифінгу в Києві Зокрема, він сказав: "Зараз наша
адміністрація активно розглядає питання щодо України, кілька кроків вже було
зроблено, але багато що залежить від самої України".
В США оценили перспективы вступления Украины в НАТО = [У США оцінили
перспективи вступу України в НАТО] // Известия. – М., 2018. – 24.08.
(https://iz.ru/781429/2018-08-24/v-ssha-otcenili-perspektivy-vstupleniia-ukrainy-v-nato)
***

Візит до Молдови замначальника штабу Головного командування союзних
військ НАТО по Європі генерал-майора Одда Егіла Педерсена на запрошення уряду
республіки в парламенті розцінили як провокаційна дія проти Росії. Про це заявив
депутат Володимир Цуркан. Екс-міністр безпеки Молдови Анатол Плугару зауважив,
що "Молдова фактично вже в НАТО, а парламентська більшість має намір внести
зміни до Конституції щодо скасування нейтрального статусу країни". "Те, що в
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Придністров'ї дислокується Оперативна група російських військ, ситуацію тільки
посилює. Однак головний театр дій буде розгорнуто в Україні, поряд з нами. І наше
становище залежить від того, що станеться там", – пояснив екс-міністр безпеки.
Экс-министр безопасности: Молдова уже в НАТО = [Екс-міністр безпеки:
Молдова вже в НАТО] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 24.08.
(https://noi.md/ru/politika/jeks-ministr-bezopasnosti-moldova-uzhe-v-nato)
***

НАТО посилює активність біля кордонів РФ. Незважаючи на твердження
представника альянсу Оани Лунгеску про те, що "дії організації носять оборонний
характер", альянс на запланував серію військових маневрів, які охоплюють Росію не
тільки з північного заходу і заходу, а й з півдня. І їх задуми далекі від оборонних
стратегій. Оана Лунгеску спробувала спростувати слова президента Росії Володимира
Путіна про те, що контингент НАТО в Східній Європі становить загрозу для РФ,
заявивши, що він "непорівнянний з російськими силами в Україні, Грузії та Молдові
всупереч волі урядів цих країн".
Мухин, Владимир. В Латвии опасаются "донбасского сценария" : Маневры НАТО
станут масштабнее всех стратегических учений в РФ = [У Латвії побоюються
"донбаського сценарію". Маневри НАТО стануть масштабнішими за всі стратегічні
навчання в РФ] / В. Мухин // Независимая газета. – М., 2018. – 23.08.
(http://www.ng.ru/world/2018-08-23/1_7295_latvia.html)
***

В Азовському морі триває ескалація напруженості між Росією і Україною.
Огляди російськими прикордонниками судів привели останнім часом до фактичного
закриття Керченської протоки. У відповідь на затримання українською владою
траулера "Норд" російські прикордонники посилили огляд суден, що проходять
Керченською протокою в порти Азовського моря. Колишній заступник міністра
оборони України, адмірал запасу Ігор Кабаненко вважає, що єдиним способом
забезпечення безпеки морських комунікацій на стику двох морів у певних умовах
можуть стати військові конвої. Так як своїх бойових кораблів в України для конвоїв
недостатньо, українські чиновники обговорюють залучення до конвоювання
морських сил НАТО.
Комраков, Анатолий. Киев подталкивает НАТО к второй Крымской войне :
Украина ищет способы выбить пробку из Керченского пролива = [Київ підштовхує НАТО
до другої Кримській війні. Україна шукає способи вибити пробку з Керченської протоки] /
А. Комраков // Независимая газета. – М., 2018. – 22.08. (http://www.ng.ru/economics/201808-22/1_7294_azov.html)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Згідно заяви заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна,
Президент України Петро Порошенко має намір розірвати договір про дружбу з
Росією і це "не більше ніж спроба нагадати про свої націоналістичні позиції
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відповідним політичним колам". За його словами, "Москві важливі довгострокові
відносини з "братнім народом", тому Росія уважно стежить за розвитком ситуації".
Забродин, Алексей. Предвыборная эскалация: Киев пошел на обострение
отношений с Москвой : Замглавы МИД РФ Григорий Карасин рассказал, зачем Петр
Порошенко заявляет о скорой денонсации договора о дружбе с Россией = [Передвиборна
ескалація: Київ пішов на загострення відносин з Москвою. Заступник голови МЗС РФ
Григорій Карасін розповів, навіщо Петро Порошенко заявляє про швидку денонсацію
договору про дружбу з Росією] / А. Забродин, Д. Лару // Известия. – М., 2018. – 30.08.
(https://iz.ru/783053/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/predvybornaia-eskalatciia-kiev-poshel-naobostrenie-otnoshenii-s-moskvoi)
***

Після чотирьох років війни на Донбасі та анексії Криму, Україна порушить
договір "про дружбу, співробітництво і партнерство" з Росією. Підписання цієї угоди
в травні 1997 року в Москві, без сумніву, було успіхом тодішнього Президента
України Леоніда Кучми. Тоді втомлений після програшу першої війни в Чечні
російський лідер Борис Єльцин особисто гарантував "недоторканність кордонів" і
"територіальну цілісність" молодої української держави. Українські та російські
лідери взяли на себе зобов'язання "мирного вирішення всіх суперечок" і
"незастосування сили", щоб гарантувати право один одного на "вільне
самовизначення". Підписавши угоду, президенти підтвердили, що згодом українськоросійське співробітництво буде базуватися на нормах міжнародного права. Тоді ніхто
не міг подумати, що через 20 років Україна буде воювати із східним сусідом і буде
боротися за виживання на карті світу.
Szoszyn, Rusіan. Ukraina zerwie umowк "o przyjaџni, wspуіpracy i partnerstwie" z Rosj =
[Україна руйнує "злагоду, співпрацю та партнерство" з Росією] / R. Szoszyn //
Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 29.08. (https://www.rp.pl/Polityka/308299907-Ukraina-zerwieumowe--o-przyjazni-wspolpracy-i-partnerstwie-z-Rosja.html)
***

Україна продовжує демонтаж договірно-правової бази відносин з Росією.
Доручивши МЗС почати денонсацію базового російсько-українського Договору про
дружбу, співробітництво і партнерство, Президент України Петро Порошенко
розглядає питання про перегляд ще одного документа – Договору про співпрацю з
Росією у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Але якщо перший
договір фактично втратив своє значення, то другий – регламентує судноплавство в
Азовському морі – залишається одним з небагатьох діючих угод. Його перегляд
загрожує серйозним загостренням ситуації в регіоні.
Кривошеев, Кирилл. Море врозь : Украина не желает иметь с Россией ничего
общего = [Море нарізно. Україна не бажає мати з Росією нічого спільного] / К.
Кривошеев, С. Строкань, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 29.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3726071?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
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***

Про проблеми безпеки України в Азовському і Чорному морях, корупції, а
також необхідність жорсткої реакції української армії на дії Росії, розповів президент
Джеймстаунського фонду у Вашингтоні Глен Ховард. Глен Ховард, зокрема
наголосив, що "Україна вже втратила Крим і зараз ризикує повністю втратити
контроль над Азовським морем – я маю на увазі не військові, а комерційні втрати".
Глен Ховард вважає, що "Україна залишиться без торгівлі сталлю з Маріуполя, а це
стане "землетрусом" для економічної системи Донбасу".
Украина может противостоять России и победить = [Україна може
протистояти Росії і перемогти] // Вести. – Рига, 2018. – 28.08. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/08/28/ukraina-mozhet-protivostoyat-rossii-i-pobedit)
***

Україна розриває всі кайдани, що зв'язують її з Російською імперією і з
Радянським Союзом. З такою заявою в ході військового параду, присвяченому Дню
незалежності країни, виступив Президент України Петро Порошенко. За його
словами, головне завдання нинішнього покоління українців – "зробити незалежність
країни незворотною", а саму Україну – "великою і сильною, без будь-якої
перспективи повернення в зону російського впливу".
Ура! Порошенко заявил о разрыве всех связей с Российской империей и СССР =
[Ура! Порошенко заявив про розрив усіх зв'язків з Російською імперією і СРСР] // Вести. –
Рига, 2018. – 24.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/24/ura-poroshenko-zayavil-orazryvevseh-svyazey-srossiyskoy-imperiey-isssr)
***

Російський танкер "Механік Погодін", який заблокований у порту Херсона, і
Київ, пише видання, шукає законні підстави, щоб залишити собі "здобич". Але
захоплення танкера загрожує серйозними наслідками. Відповідь Росії на попередній
подібний інцидент практично паралізувала українське мореплавство в Азовському
морі. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова підтвердила,
що суд Херсона розгляне питання про арешт танкера. Однак на даний момент
відповідне клопотання не надходило.
Украина захватывает российские суда = [Україна захоплює російські судна] //
Вести. – Рига, 2018. – 20.08. (https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/20/ukraina-zahvatyvaetrossiyskie-suda)
***

Україна зможе скасувати залізничне сполучення з Росією не раніше жовтнялистопада. Це стверджують джерела "НГ", обізнані про передбачувану процедуру.
Вони ж стверджують, що ініціатива міністра інфраструктури Володимира Омеляна
може залишитися нереалізованою. Йому доводиться відбиватися від нападок з
приводу того, що продукція фірми його дружини продається в Росії. Співрозмовник
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вважає, що нападки на дружину міністра можуть свідчити про те, що у Володимира
Омеляна сильні супротивники: "Через два тижні – початок нового політичного
сезону, там – старт передвиборної кампанії. Подивимося, що буде до жовтня: чи то
поїзди в Росію скасують, чи то уряд у відставку відправлять. Будь-що можливе".
Ивженко, Татьяна. Поезда из Украины в Россию могут отменить уже осенью :
Министр, выступивший автором идеи, оказался в скандальной ситуации = [Потяги з
України в Росію можуть скасувати вже восени. Міністр, який виступив автором ідеї,
опинився в скандальній ситуації] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 19.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-08-19/5_7291_ukraine.html)
***

Влада України має намір звернутися в РБ ООН або НАТО з проханням
конвоювати суда в Азовському морі. Тим часом у Києві усвідомлюють, наскільки
мала ймовірність того, що збройні сили альянсу нададуть цю допомогу. Коментуючи
цю заяву, депутат Державної думи РФ Дмитро Бєлік заявив, що ні Рада Безпеки ООН,
ні НАТО не ризикнуть втручатися в територіальні води Росії, щоб не спровокувати
РФ "на вимушене застосування сили".
Украина попросит ООН сопровождать ее суда в Азовском море = [Україна
попросить ООН супроводжувати її суда в Азовському морі] // Российская газета. – М.,
2018. – 16.08. (https://rg.ru/2018/08/16/ukraina-poprosit-oon-soprovozhdat-ee-suda-v-azovskommore.html)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Заводи, які виготовляють озброєння, орієнтовані на іноземних підрядників.
Всупереч існуючій думці, промисловості озброєння не вистачає гарантій експорту,
хоча, звичайно, не вистачає й технологічних досягнень. Найкращий польський TNT у
світі від компанії "Nitro-Chemu" (компанія з іноземних продажів TNT отримує понад
80% доходів), кулемети з Саудівської Аравії, автомати "Beryl" з Нігерії, електроніка
(антена системи для ідентифікації "свій – чужий"), запасні частини для радянського
обладнання, яке експлуатується в Африці, прилади для спостереження, оптикоелектронні прилади та захисне обладнання (Україна), комплекти і переносні зенітні
системи "GROM" (Литва) в останні роки стали основними продуктами експорту
польської промисловості.
Lentowicz, Zbigniew. Fabryki broni celują w zagranicznych kontrahentów = [Заводи, які
виготовляють озброєння орієнтовані на іноземних підрядників] / Z. Lentowicz //
Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 29.08. (https://www.rp.pl/Przemysl-Obronny/308299947Fabryki-broni-celuja-w-zagranicznych-kontrahentow.html)
***

Україна хоче розширити Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою. Про це
заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко. Посол зазначив, що сфера дії ЗВТ з
Канадою обмежується лише торгівлею товарами. Однак українська сторона
сподівається поширити її також на інвестиції і сектор послуг. А. Шевченко додав, що
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переговори щодо розширення Угоди про ЗВТ можуть початися в найближчі кілька
місяців.
Украина хочет расширить ЗСТ с Канадой – посол = [Україна хоче розширити ЗВТ
з Канадою – посол] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 29.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0830/c31519-9495400.html)
***

Українське фармацевтичне підприємство "Фармак" готове створити сучасне
виробництво з випуску фармацевтичної продукції на території індустріальної зони в
Ташкентській області за рахунок залучення прямих інвестицій на суму 10 млн дол.
Украинская компания намерена построить фармзавод в Узбекистане =
[Українська компанія має намір побудувати фармзавод в Узбекистані] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 22.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0823/c315199493431.html)
***

Україна, за словами заступника глави міністерства аграрної політики і
продовольства Ольги Трофімцевої, бачить великий потенціал у реалізації спільних з
ОАЕ проектів за такими напрямами, як зелена енергетика, зрошення, логістика та
інфраструктура. Українська сторона сподівається збільшити обсяг торгівлі з ОАЕ
аграрними і харчовими товарами. Зокрема, Україна має намір наростити експорт в
ОАЕ меду, кондитерських виробів, м'яса, овочів, фруктів, органічної продукції.
Украина хочет расширить сотрудничество в сельском хозяйстве с ОАЭ =
[Україна хоче розширити співпрацю в сільському господарстві з ОАЕ] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 21.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0822/c315199492944.html)
***

Пекін анонсував випуск навчально-бойових літаків JL-10, на яких китайські
пілоти навчатимуться здійснювати посадки на першому авіаносці країни. Однак
реактивні машини будуть літати на українських двигунах, і США, за місяць до цього
схваливши багатомільйонну військову допомогу Києву, від такої операції не в захваті,
відзначає видання. Якийсь час китайці безуспішно намагалися зробити власні
двигуни, проте все-таки вирішили закуповуватися в Україні і Росії. Як зазначає
газета, україно-китайська угода була укладена в 2016 році, тоді ж АТ "Мотор Січ"
поставило перші 20 двигунів. Згідно з угодою, загальна вартість якої становить 380
млн дол., всього буде передано 250 двигунів. Не так давно китайці намагалися
повністю викупити "Мотор Січ", проте експерт "International Strategy and Assessment
Center" Рік Фішер попереджає, що це лише прискорить військове посилення Пекіна,
тому США знову-таки повинні змусити Київ перешкодити угоді.
Washington times: Вашингтон недоволен поведением Киева = [Washington times:
Вашингтон незадоволений поведінкою Києва] // Вести. – Рига, 2018. – 18.08.
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(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/18/washington-times-vashington-nedovolen-povedeniemkieva)
***

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів зустріч із
Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні та в
Республіці Молдова Мохаммадом Бехешті-Монфареда у зв’язку із завершенням його
дипломатичної місії в Україні. Володимир Омелян висловив вдячність пану
Мохаммаду Бехешті-Монфареду за роботу в Україні та сподівання на подальшу
співпрацю між двома країнами у сфері реалізації інфраструктурних проектів. Пан
Мохаммад Бехешті-Монфаред, зі свого боку, висловив вдячність Володимиру
Омеляну за конструктивний діалог та здобутки у розвитку інфраструктурних
взаємовідносин між країнами. Під час зустрічі сторони підбили підсумки спільної
роботи та обговорили питання подальшого співробітництва України та Ірану у сфері
морського, автомобільного, повітряного та залізничного транспорту.
Ukraine seeks Iran's help to develop road infrastructure = [Україна прагне допомогти
Ірану розвивати дорожню інфраструктуру] // Iran Daily. – Teheran, 2018. – 17.08.
(http://www.iran-daily.com/News/220020.html?catid=3&title=Ukraine-seeks-Iran-s-help-todevelop-road-infrastructure)
***

У Києві була презентована концепція великого залізничного проекту "Китай –
Україна – ЄС", метою якого є розкриття транзитного потенціалу України в рамках
ініціативи "Пояс і шлях". За оцінками експертів, реалізація проекту "Китай – Україна
– ЄС" допоможе створити близько 450 тис. нових робочих місць в Україні на стадії
будівництва ССЗ і близько 70 тис. робочих місць на стадії її експлуатації. Проект
може бути реалізований протягом 7 років, його орієнтовна вартість – 23 млрд дол.
США.
В Киеве презентовали международный проект ВСЖД "Китай – Украина – ЕС" =
[У Києві презентували міжнародний проект ССЗ "Китай – Україна – ЄС"] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 17.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0817/c315199491635.html)
***

Автор американського таблоїду "The Washington Times" Білл Герц заявив, що
12 навчально-бойових літаків JL-10, за допомогою яких Військово-морські сили КНР
будуть вчитися приземлятися на борту авіаносця, оснащені двигунами з України. За
словами Герца, реактивні двигуни були головною слабкістю для китайської авіаційної
промисловості. Герц запевняє, що Китай "лишається одним з головних покупців
української зброї", що не відповідає дійсності. Адже за даними Державної служби
експортного контролю України таким лідером є саме США. Лише за 2017 рік,
Україна експортувала до США понад 15 тис. автоматів та пістолетів-кулеметів. Також
США лідирують і в закупівлях українського легкого озброєння, а саме переносних
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протитанкових рушниць та гранатометів. Їх Україна експортувала до США в
кількості 790 одиниць.
Gertz, Bill. China's Ukrainian jet engines = [Українські реактивні двигуни в Китаї] /
B.
Gertz
//
The
Washington
Times.
–
Washington,
2018.
–
16.08.
(https://www.washingtontimes.com/news/2018/aug/15/inside-the-ring-chinas-ukranian-jetengines/)

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Старання українських дипломатів із заключення договору щодо безвіза з
Великобританією, знову закінчилися провалом. "Спрощення візового режиму з
Великою Британією вдасться домогтися через кілька років, але зараз діалог
відсутній", – визнала посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко.
Безвиза не будет. Британия закрыла дверь перед Украиной = [Безвіза не буде.
Британія закрила двері перед Україною] // Вести. – Рига, 2018. – 29.08.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/29/bezviza-ne-budet-britaniya-zakryla-dver-pered-ukrainoy)
***

Комісія ЄС планує скоротити кількість виданих так званих "золотих віз"
громадяням третіх країн. "Золоті візи" на проживання видаються у державі-члені ЄС,
якщо людина вкладає в країні значну суму грошей на рахунок у банк. Наприклад,
російські мільярдери та українці, звинувачені у корупції, придбали паспорти ЄС через
Кіпр.
EU-komissio ärähti "kultaisista viisumeista" – komisaari: "Emme halua troijalaista
unioniin" = [Комісія ЄС розповідає про "золоті візи" – Уповноважений: "Ми не хочемо,
щоб Трійка вступила до Союзу"] // Ilta-Sanomat. – Helsinki, 2018. – 17.08.
(https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005783294.html)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Стався інцидент на спільному контрольно-пропускному пункті "ПаланкаМаяки-Удобне". Українські прикордонники виявили в автомобілі голови
територіальної організації партії "Платформа гідності й правди" сектора Ришкановка
Руслана Вербицького партію патронів калібру 7,62 мм для автомата Калашникова.
"Це була пастка! " – так прокоментував своє затримання українськими спецслужбами
Руслан Вербицький.
Активист ППДП, задержанный украинскими спецслужбами: Мне устроили
ловушку! = [Активіст ППДП, затриманий українськими спецслужбами: Мені
влаштували пастку!] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 23.08.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/aktivist-ppdp-zaderzhannyj-ukrainskimi-specsluzhbami-mneustroili-lovushku)
***
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Українські автолюбителі, економлячи на ввізних митах, приганяють машини з
Євросоюзу, які не розмитнюють і катаються на європейських номерах. В "сірих"
схемах замішані й білоруси. За 20-30 дол. люди реєструють на себе тимчасове
ввезення автомобілів з європейською реєстрацією в Україні, але при цьому навіть не
здогадуються, що їх чекають неприємності. Брестські митники розповіли, що українці
часто женуть на батьківщину машини з ЄС через білорусько-польський кордон.
Відшукати тих, хто може допомогти з доставкою авто в Україну проблем не виникло
– в Інтернеті величезна кількість пропозицій.
Лосич, Павел. Докажи, что не верблюд : Почему Украину заполонили "евробляхи"
и при чем здесь наши сограждане = [Доведи, що не верблюд. Чому Україну заполонили
"євробляхи" і при чому тут наші співгромадяни] / П. Лосич // Советская Белоруссия. –
Минск, 2018. – 17.08. (https://www.sb.by/articles/kak-bella-v-kolese.html)
***

Митний пост "Тудора" має в своєму розпорядженні необхідну інфраструктуру
для проведення спільного контролю. Таким чином, люди і товари можуть проходити
єдиний фільтр контролю для полегшення проходження через український кордон.
Таку пропозицію висунув директор Митної служби Віталіє Врабіє, який відвідав КПП
"Тудора" (Молдова) і "Старокозаче" (Україна), щоб обговорити зі своїми
українськими колегами можливість прискорення руху через КПП.
"Тудора" может стать совместным контрольно-пропускным пунктом =
["Тудора" може стати спільним контрольно-пропускним пунктом] // Независимая
Молдова. – Кишинев, 2018. – 16.08. (https://noi.md/ru/obshhestvo/tudora-mozhet-statisovmestnym-kontrolino-propusknym-punktom)

РЕФОРМИ
Президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю "Financial Times"
напередодні Дня незалежності України. Журналіст Тоні Барбер переказує слова
Порошенка про основні досягнення за період його президентства: "Україна встала на
шлях європейської і трансатлантичної інтеграції, проведення реформ системи освіти,
охорони здоров'я, пенсійної системи, банківського сектора і державного управління.
Однак, додав Порошенко, "через президентські вибори всі ці процеси реформ
знаходяться в небезпеці". Причину цієї небезпеки він пояснив так: "Росія зробила
колосальні кроки в умовах гібридної війни, щоб повернути Україну в свою сферу
впливу".
Barber, Tony. Petro Poroshenko warns over threat to Ukraine reforms = [Петро
Порошенко застерігає, що реформи в Україні знаходяться в небезпеці] / T. Barber //
Financial Times. – London, 2018. – 24.08. (https://www.ft.com/content/dd7d5314-a6a7-11e88ecf-a7ae1beff35b)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Президент України Петро Порошенко запропонував українським дипломатам
зайнятися в країнах перебування збором грошей "для відновлення Донбасу". Йдеться,
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у першу чергу, про країни ЄС, яким він додатково пропонує взяти шефство над
населеними пунктами, що знаходяться під контролем української армії. Нове слово в
міжнародних відносинах було сказано Петром Порошенко не від хорошого життя – в
українській скарбниці катастрофічно не вистачає грошей.
Дульман, Павел. Послал послов на паперть : Президент Украины Петр
Порошенко нашел способ пополнить казну = [Відправив послів на паперть. Президент
України Петро Порошенко знайшов спосіб поповнити скарбницю] / П. Дульман //
Российская газета. – М., 2018. – 27.08. (https://rg.ru/2018/08/27/prezident-ukrainy-petrporoshenko-nashel-sposob-popolnit-kaznu.html)
***

Міністерство фінансів України розмістило облігації зовнішньої державної
позики на 725 млн дол. Папери з терміном обігу до 2019 року пройшли лістинг на
Віденській фондовій біржі. Кошти будуть спрямовані на виконання бюджету країни.
Здавалося б – досить звичайна інформація. Але є два нюанси. Перший –
"терміновість" розміщення. Другий – відсоток. Українська влада позичили гроші під
"нереально дорогий" відсоток – 9,10-9,15% річних. Чотирирічна програма допомоги
Міжнародного валютного фонду з використанням механізму розширеного
фінансування передбачала виділення Україні 17,5 млрд дол. Але з 2015 по 2017 рік
Київ отримав всього чотири транші на 8 млрд. Далі "процес став". Справжня причина
аж ніяк не в політичній, економічній чи навіть юридичній галузі. А виключно в сфері
управлінської, причому навіть не української, а самого МВФ.
Лекух, Дмитрий. Украина попала в рабство = [Україна потрапила в рабство] / Д.
Лекух // Вести. – Рига, 2018. – 27.08. (https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/27/ukrainapopala-v-rabstvo)
***

Місія МВФ приїде до Києва у вересні. Економісти вважають, що рішення про
візит свідчить, що МВФ швидше за все виділить ще один транш затвердженого в 2015
році кредиту до кінця року. Українська сторона сподівається почати переговори про
нову кредитну програму. Наразі актуальними залишаються три вимоги: про початок
роботи Вищого антикорупційного суду (всі закони про його створення були прийняті
Верховною Радою навесні); про підвищення цін на газ для населення до ринкового
рівня; про бюджетну дисципліну. За нинішньої економічної ситуації в країні
політично небезпечно виконувати вимогу МВФ про підвищення цін на газ, вважають
експерти. Тим більше, що в 2019 році в Україні заплановано президентські й
парламентські вибори. Депутат минулих скликань Верховної Ради Михайло
Поживанов написав у своєму блозі, що вихід із ситуації може бути у відставці уряду.
Він не виключив, що нинішній прем'єр візьме на себе негатив від неминучого
підвищення цін на газ, після чого буде звільнений.
Ивженко, Татьяна. Украинская гривна сдает позиции : Премьер-министру
Владимиру Гройсману прочат отставку в сентябре = [Українська гривня здає позиції.
Прем'єр-міністру Володимиру Гройсману пророкують відставку у вересні] / Т. Ивженко
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ЕКОНОМІКА
У місті Дніпро буде створений індустріальний парк "Innovation Forpost"
площею 61,4 га для просування інновацій. Проект парку включає центри досліджень і
розробок, тестову площадку для вакуумного поїзда "Hyperloop", бізнес-інкубатори,
виставковий комплекс, арт-простір. Всі ці об'єкти дозволять створити 5 тис нових
робочих місць. За прогнозами Агентства розвитку Дніпра, "Innovation Forpost"
обійдеться в 2,7 млрд грн / 96,8 млн дол. Близько 20% цієї суми планується виділити з
міського та державного бюджетів, а решту 80% покрити за рахунок коштів інвесторів,
керуючої компанії та міжнародних грантів.
В Центральной Украине создадут индустриальный парк для развития инноваций
= [У Центральній Україні створять індустріальний парк для розвитку інновацій] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 23.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0824/c315199493759.html)
***

Компанія "Cascade Investment Fund" (Кайманові острови), бенефіціаром якої
виступає співголова депутатської групи Відродження Віталій Хомутинник, купила
19,9% нафтогазової компанії "JKX Oil & Gas Plc". Про це повідомляється на сайті
Лондонської фондової біржі. "JKX" в Україні володіє Полтавською газонафтовою
компанією. Найбільшими акціонерами "JKX" є "Eclairs Group" Ігоря Коломойського і
Геннадія Боголюбова – 27,47% акцій, "Keyhall Holding" - 11,42%, "Neptune Invest &
Finance Corp" – 12,95%, "Interneft Ltd" – 6,6%. Російська "Proxima Capital Group"
раніше володіла 19,97% акцій компанії.
Ambrose, Jillian. Ukraine MP snaps up JKX Oil stake from activist fund = [Український
депутат купує акції JKX Oil на фондовій біржі] / J. Ambrose // The Telegraph. – London,
2018. – 16.08. (https://www.telegraph.co.uk/business/2018/08/16/ukraine-mp-snaps-jkx-oil-stakeactivist-fund/)
***

Казахстан прагне зарекомендувати себе як столичний центр Середньої Азії.
Вже зараз країна є економічно найсильнішою в цьому регіоні. Хоча Казахстан має
тільки 18 млн жителів, його ВВП складає понад 160 млрд дол. (140 млрд євро), що є
свідченням того, що країна випереджає Україну, яка має у два рази більше жителів.
Ballin, Andrй. Kasachstan – Zentralasiens Vorzeige-Autokratie = [Казахстан –
флагманське самодержавство Центральної Азії] / A. Ballin // Der Standard. – Vienna, 2018.
– 16.08. (https://derstandard.at/2000085280229/Kasachstan-Zentralasiens-Vorzeige-Autokratie)
***

Як наголошується в даних Держкомстату, імпорт продовольства в Узбекистан
за сім місяців 2018 року перевищив експорт майже на третину. У трійку основних
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країн-партнерів, що імпортують в Узбекистан продовольство, названі Казахстан,
Росія і Україна. На ці країни припадає 72,3% імпорту продовольства в Узбекистан.
Новиков В. Импорт продовольствия в Узбекистан превышает экспорт почти на
треть = [Імпорт продовольства в Узбекистан перевищує експорт майже на третину] /
В. Новиков // Новости Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 16.08. (https://nuz.uz/ekonomika-ifinansy/34920-import-prodovolstviya-v-uzbekistan-prevyshaet-eksport-pochti-na-tret.html)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Ягідництво – один з найбільш рентабельних видів діяльності на селі.
Обговоривши всі "за" і "проти", Пінський університет разом з Національним
університетом водного господарства та природокористування (Україна, м. Рівне)
подали заявку на грант Євросоюзу. У білорусів – серйозні напрацювання з
виробництва якісного посадкового матеріалу, а в українських колег – хороший досвід
у сфері органічного землеробства. Україна займає 11-е місце серед країн Європи і 20е – у світі за площею сертифікованих сільгоспугідь. З 180 заявок спільний проект
(його керівник – Людмила Совік) з розвитку органічного землеробства в
транскордонних районах Білорусі та України потрапив у 18 кращих. На його
реалізацію Євросоюз виділив понад 150 тис. євро.
Тышкевич, Наталья. Поднять ягодную целину : Самый лучший вариант для
фермеров – заложить органическую плантацию там, где сельхозпроизводство давно не
велось = [Підняти ягідну цілину. Найкращий варіант для фермерів – закласти органічну
плантацію там, де сільгоспвиробництво давно не велося] / Н. Тышкевич // Советская
Белоруссия. – Минск, 2018. – 23.08. (https://www.sb.by/articles/podnyat-yagodnuyutselinu.html)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Суд Амстердама заарештував акції проектної компанії газопроводу "Блакитний
потік" на запит "Нафтогазу", повідомив "Газпром". Це рішення було винесене до того,
як апеляційний суд Швеції призупинив примусове стягнення з "Газпрому" 2,6 млрд
дол., які компанія повинна заплатити "Нафтогазу" за рішенням Стокгольмського
арбітражу. Зараз "Газпром" намагається оскаржити арешт активів у Нідерландах,
Великобританії і Швейцарії. У будь-якому випадку, на повсякденну діяльність арешт
не впливає, а стягнути ці активи в свою користь "Нафтогаз" поки не може.
Барсуков, Юрий. "Голубой поток" разделил судьбу "Северного" : Акции проектной
компании газопровода арестованы по запросу "Нафтогаза" = ["Блакитний потік"
розділив долю "Північного". Акції проектної компанії газопроводу заарештовані за
запитом "Нафтогазу"] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 29.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3726555?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
***

Україна втратить понад 3% ВВП, якщо Москва відмовиться від транзиту газу в
Європу через її територію. Про це розповів головний комерційний директор
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української енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко. При цьому сума
можливих збитків дорівнює тій, яку влада країни в даний час витрачає на армію.
Відмова Москви від транзиту газу через територію сусідньої країни "фактично
залишить Україну без можливості фінансувати оборону. Це більше, ніж Росія втрачає
через всі санкції, які були введені проти неї", – заявив Юрій Вітренко.
В Киеве перечислили потери в случае отказа Москвы от транзита газа через
Украину = [У Києві перерахували втрати в разі відмови Москви від транзиту газу через
Україну] // Известия. – М., 2018. – 27.08. (https://iz.ru/782282/2018-08-27/kiev-perechislilpoteri-v-sluchae-otkaza-moskvy-ot-tranzita-gaza-cherez-ukrainu)
***

Президент Росії Володимир Путін приїхав у резиденцію німецького уряду на
переговори з Ангелою Меркель. Вони висловилися перед журналістами ще до
початку переговорів. "У контексті України, – сказала Ангела Меркель, – ми
поговоримо про газовий транзит. Я вважаю, що навіть після запуску "Північного
потоку-2" Україна повинна грати свою роль в газовому транзиті в Європу". Тут
ключовою була фраза "навіть після запуску". Ангела Меркель таким чином
підтвердила, що відступати не збирається і що "Північний потік-2" буде побудований.
Володимир Путін зайвий раз повторив, що "Північний потік-2" – це виключно
економічний проект, він не закриває можливості продовження транзитних поставок
російського газу через територію України і "що головне – щоб цей український
транзит, відповідав економічним вимогам, був економічним у всіх сенсах цього
слова". Тобто гарантій для України насправді немає ніяких.
Колесников, Андрей. Три свадьбы и одни разговоры : Как в Мезеберге все
стремились к лучшему будущему = [Три весілля і одні розмови. Як у Мезеберзі всі
прагнули до кращого майбутнього] / А. Колесников // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 20.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3718743?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
***

На саміті в Актау (Казахстан) п'ять прикаспійських держав – Азербайджан,
Іран, Казахстан, Росія, Туркменістан – підписали на вищому рівні Конвенцію про
правовий статус Каспію. Виникає питання про долю проекту Транскаспійського
газопроводу. Євросоюз, Баку і Ашхабад вважали, що для прокладки трубопроводу по
дну Каспію досить згоди країн, по території яких він пройде, але проти такого
підходу заперечували Росія і Іран, вимагаючи узгодження всіх сторін. Можливо,
риторика Москви з приводу Транскаспійського газопроводу незабаром зміниться так
само, як і з приводу українського транзиту. Перед переговорами з канцлером ФРН
Ангелою Меркель, президент Росії Володимир Путін заявив, що "Північний потік-2"
– це виключно економічний проект, він не закриває можливості продовження
транзитних поставок російського газу через територію України.
Башкатова, Анастасия. России все сложнее давить на газ = [Росії все складніше
тиснути на газ] / А. Башкатова // Независимая газета. – М., 2018. – 19.08.
(http://www.ng.ru/week/2018-08-19/7_7291_economics.html)
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Київ має намір закупити американські системи ППО, розповів посол України в
США Валерій Чалий. За словами дипломата, країна запросила у Вашингтона
озброєння більш ніж на 2 млрд дол. Закупівлі Україною американських систем ППО –
це, скоріше, політичний жест, зазначив завідувач кафедри політології та соціології
РЕУ ім. Плеханова Андрій Кошкін: "Судячи з усього, Україна збирається створити
якусь безпілотну зону і, тим самим, забезпечити недоторканність спочатку свого
повітряного простору, а потім вже і території. Закупівлі, швидше за все, теж
призначені для того, щоб загострити атмосферу в Європі й підняти градус русофобії
на європейському театрі взаємодії".
Хазеева, Альбина. Киев объявляет политическую закупку : Зачем Украине
американские системы ПВО = [Київ оголошує політичну закупівлю. Навіщо Україні
американські системи ППО] / А. Хазеева // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 29.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3726514?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
***

Згідно з думкою автора публікації, офіцери-контрактники тисячами
звільняються з лав Збройних сил України – якщо так піде і далі, до кінця року армію
покинуть близько 30 тис. чоловік – з урахуванням ситуації на Донбасі удар більш ніж
чутливий. Основна причина військового бунту, вважає М. Подгорний, банальна:
гроші. Ще порівняно недавно контрактник отримував удвічі більше за середню
зарплату по країні, сьогодні – на 20% менше.
Подгорный, Николай. Не пожалеет и бойца: почему на Украине некому служить :
С чем связан массовый исход контрактников из вооруженных сил = [Не пошкодує і
бійця: чому в Україні нікому служити. З чим пов'язаний масовий вихід контрактників зі
Збройних сил] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 22.08. (https://iz.ru/779852/nikolaipodgornyi/ne-pozhaleet-i-boitca-pochemu-na-ukraine-nekomu-sluzhit)
***

Кабінет Міністрів України затвердив міжурядову угоду про військово-технічне
співробітництво з Катаром. Документ був підписаний у березні 2018 року в ході
візиту Президента України Петра Порошенка в Катар. Угода передбачає розробку,
виробництво, модернізацію і закупівлю озброєння і військової техніки, в тому числі,
систем ППО, радіотехнічного обладнання, бойових кораблів і ракет.
Украина утвердила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром
= [Україна затвердила угоду про військово-технічне співробітництво з Катаром] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 21.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0823/c315199493437.html)
***

Бундесвер знову приймав участь в реєстрі щодо проведення військових
маневрів США. Проте лише максимум п'ять німецьких солдатів перебувають там,
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щоб провести та оцінити військові навчання, які проходили на заході України
поблизу Львова. У загальній складності у маневрах брали участь 14 країн з приблизно
2300 солдатів.
Bundeswehr schickt 8000 Soldaten und 100 Panzer in Nato-Manцver = [Бундесвер
відправив 8 000 солдатів і 100 танків на маневри НАТО] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018.
– 18.08. (https://www.tagesspiegel.de/politik/militaeruebung-in-norwegen-bundeswehr-schickt8000-soldaten-und-100-panzer-in-nato-manoever/22922788.html)
***

Україна провела випробування власної крилатої ракети. Як заявив секретар
РНБО Олександр Турчинов, ракета виконала заплановану програму. Зокрема, він
заявив про поразку морської мішені на відстані 100 км і назвав ракету потужною
високоточною зброєю проти наземних і морських цілей. Секретар РНБО натякнув
також про можливості знищувати подібними крилатими ракетами такі об'єкти, як
стратегічні мости і поромні переправи.
Мельников, Руслан. Украина запустила крылатую ракету = [Україна запустила
крилату ракету] / Р. Мельников // Российская газета. – М., 2018. – 17.08.
(https://rg.ru/2018/08/17/ukraina-zapustila-krylatuiu-raketu.html)
***

У Збройних силах України вводиться нове привітання, яке ще до затвердження
його Верховною Радою буде звучати на параді на честь Дня незалежності в Києві.
Вперше Верховний головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко звернеться до військ
зі словами "Слава Україні!", а не "Здрастуйте, товариші!". У відповідь війська
повинні скандувати "Героям слава!", а не "Здравія бажаємо!" як було наказано раніше
статутом. В Україні ідеї націоналізму знайшли прихильників, і їх підтримує глава
держави. Водночас для Порошенка це та частина населення, яка візьме участь у
президентських виборах 2019 року, і кожен голос для нього важливий.
Дронина, Ирина. Военные для Порошенко больше не товарищи : Зачем в
Министерстве обороны Украины вводят новое приветствие = [Військові для Порошенка
більше не товариші. Навіщо в Міністерстві оборони України вводять нове вітання] / И.
Дронина // Независимая газета. – М., 2018. – 16.08. (http://nvo.ng.ru/nvoevents/2018-0816/3_1009_ukraina.html)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Автор статті пише, що коли суд у Вірджинії визнав винним Пола Манафорта,
колишнього голову передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, за
звинуваченнями в податковому і банківському шахрайстві та приховуванні рахунків у
іноземних банках, один український політик відчув радість помсти. Сергій Лещенко,
депутат українського парламенту і колишній журналіст, повідомив в 2016 році про
існування так званої "чорної бухгалтерської книги" – списку секретних платежів,
зроблених проросійської "Партією регіонів" України Манафорту та іншим.
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Groll, Elias. The Ukrainian Who Sunk Paul Manafort = [Українець, який "потопив"
Пола Манафорта] / E. Groll // Foreign Policy. – Washington, 2018. – 27.08.
(https://foreignpolicy.com/2018/08/27/the-ukrainian-who-sunk-paul-manafort/)
***

Україна була визнана найбільш корумпованою країною у Європі. У цьому році
за рейтингом "Transparency International" вона займає 130-134 місце (з 172 країн)
разом з Гамбією, Іраном, Бірмою та Сьєрра-Леоне. За чотири роки після "революції
гідності" вона перестала бути останньою в Європі – Росія в рейтингу перебуває на
135-му місці. Голова Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Сітник у
інтерв'ю "Bild" заявив: "НАБУ зумів заарештувати главу митниці, одного з
заступників міністра оборони та сина глави міністерства внутрішніх справ.
Корумповані чиновники втратили відчуття комфорту. Але їхній страх призвів до того,
що зараз вони намагаються вкрасти все, що можуть і відразу". За даними німецьких
журналістів, які проводили журналістські розслідування в Києві та Одесі через
корупцію в митній службі Україна щорічно втрачає не менше 4,8 млрд дол., що
складає 1/10 від бюджету країни. Імпорт до країни обходить митних службовців через
"фальшиві фірми, пов'язані з керівником місцевих митників, прикордонниками,
службою безпеки або генеральною прокуратурою. Кожен має своїх людей серед
митних службовців", – сказав один із чиновників з Одеси.
Јomanowski, Andrzej. Ukraina: Korupcja, ktуra niszczy paсstwo = [Україна: корупція,
котра нищить державу] / A. Јomanowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 16.08.
(https://www.rp.pl/Przestepczosc/180819490-Ukraina-Korupcja-ktora-niszczy-panstwo.html)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
В Україні провалилася ідея оголосити заочний вирок Віктору Януковичу
напередодні Дня незалежності. Суд затягнувся. Тепер заговорили про те, що до
моменту винесення вироку Янукович може бути доставлений на батьківщину.
"Можливо, створити спецпідрозділ на кшталт МОССАДу. Щоб спецназ пробрався на
територію РФ і доставив його (Януковича) в Українуі", – сказав у інтерв'ю
"Громадському радіо" військовий прокурор Руслан Кравченко. Співрозмовник газети
вважає, що український прокурор не бачить нічого незвичайного в своїй пропозиції,
оскільки "на території України викрадають людей".
Ивженко, Татьяна. В Киеве предлагают выкрасть Виктора Януковича :
Прокуратура Украины придумала, как реализовать заочный приговор экс-президенту =
[У Києві пропонують викрасти Віктора Януковича. Прокуратура України придумала, як
реалізувати заочний вирок екс-президенту] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М.,
2018. – 22.08. (http://www.ng.ru/cis/2018-08-22/1_7294_ukraine.html)
***

Правоохоронці Одеси затримали кілера з невизнаної Придністровської
республіки, метою якого був місцевий підприємець. Про це на своїй сторінці в
Facebook написав перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав
Аброськін. Правоохоронці встановили, що вказаний громадянин прибув з невизнаної
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Придністровської республіки. Входить до злочинного угруповання, лідер якої Олег
Ренійський, за створення злочинного угруповання і вчинення тяжких злочинів на
території України знаходиться в міждержавному розшуку і ховається на території
Румунії.
В Одессе задержан киллер из Приднестровья : Полицейские задержали в Одессе
киллера из Приднестровья, целью которого был местный бизнесмен, – Аброськин = [В
Одесі затримано кілера з Придністров'я. Поліцейські затримали в Одесі кілера з
Придністров'я, метою якого був місцевий бізнесмен, – Аброськін] // Независимая
Молдова. – Кишинев, 2018. – 21.08. (https://noi.md/ru/skrytye-novosti/v-odesse-zaderzhankiller-iz-pridnestroviya)
***

Київський бізнесмен Борис Герман, заарештований у справі про підготовку
вбивства російського журналіста-емігранта Аркадія Бабченка, визнав провину і пішов
на угоду з прокуратурою. Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що всього
організатори замаху на Бабченка планували вбити 47 осіб. Пізніше проросійський
сайт "Страна.Ua" опублікував список цих осіб. СБУ опосередковано підтвердила
достовірність списку, порушивши справу про розголошення даних слідства. При
цьому Бабченка в переліку не було. У свою чергу, Герман заявляв, що "розстрільний
список" отримав від українця В'ячеслава Пивоварника, який живе у Росії,
співробітника "приватного фонду Путіна".
СМИ: Фигурант "дела Бабченко" Герман признал вину и пошел на сделку с
прокуратурой = [СМІ: Фігурант "справи Бабченка" Герман визнав провину і пішов на
угоду
з
прокуратурою]
//
Грани.Ру.
–
М.,
2018.
–
21.08.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.272250.html)
***

Сторона обвинувачення в особі Головної військової прокуратури просить суд
призначити покарання у вигляді 15 років позбавлення волі для колишнього
Президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду. Про це заявив
прокурор Максим Крим у ході виступу на дебатах. Виступ Крима, як і його колеги
Руслана Кравченка, супроводжувався протестами з боку адвокатів Януковича, які
категорично противилися проведенню дебатів і залученню до справи державного
адвоката.
Anklage fordert 15 Jahre Haft für ukrainischen Ex-Präsidenten = [Обвинувачення
вимагає 15 років позбавлення волі для українського екс-президента] // Der Standard. –
Vienna, 2018. – 16.08. (https://derstandard.at/2000085471044/Anklage-fordert-15-Jahre-Haftfuer-ukrainischen-Ex-Praesidenten)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Доктор Жужанна Якаб, регіональний директор ВООЗ у Європі, заявила, що
після найменшої кількості випадків у 2016 році нині різко збільшилася кількість
інфекцій та великих спалахів захворювання на кір. Вона закликала 53 держави-члени
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регіону ВООЗ вжити всебічні заходи для припинення поширення цієї хвороби. Вона
наголосила, що більше половини випадків захворювання на кір у цьому році сталися в
Україні (23 тис.) через порушення режиму вакцинації та процедур нагляду.
Immenser Anstieg an Masern-Erkrankungen in Europa = [Незначне збільшення
захворюваності на кір у Європі] // Wiener Zeitung. – Vienna, 2018. – 23.08.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/983874_Immenser-Anstiegan-Masern-Erkrankungen-in-Europa.html)
***

Причина того, що захворювання на кір є особливо поширеним в Україні
пов'язана з відсутністю вакцинації. За словами Жужанни Якаб, регіонального
директора ВООЗ у Європі, у ході українського конфлікту процедури вакцинації та
нагляду
були
перервані.
Прихильники
вакцинації
стверджують,
що
загальнонаціональна вакцинація населення змусить цю хворобу зникнути.
Rückkehr einer Volkskrankheit = [Повернення поширеної хвороби] // Wiener Zeitung.
–
Vienna,
2018.
–
21.08.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europachronik/984006_Rueckkehr-einerVolkskrankheit.html)
***

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, випадки захворювання на
кір у чотири рази зросли в Європі в 2017 році, і щонайменше 35 людей загинули.
Найбільш постраждалими країнами були Україна, Румунія та Італія – країни, де
слабко фінансуються системи охорони здоров'я та культурні переконання серед
деяких груп, а це означає, що використання вакцини є нечітким.
Lambert, Chloe. Measles is back with a vengeance – is the anti-vaccination movement to
blame? = [Кір повертається з подвійною силою – це вина руху проти вакцинації?] / C.
Lambert // The Telegraph. – London, 2018. – 20.08. (https://www.telegraph.co.uk/healthfitness/body/measles-back-vengeance-anti-vaccination-movement-blame/)
***

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
заборонила ввезення і продаж понад 40 виготовлених у Росії препаратів. За
твердженням служби, якість поставлених ліків не відповідає вимогам національного
законодавства. У зв'язку з цим постановляється "негайно перевірити наявність
зазначених препаратів і вжити заходів щодо їх вилучення для подальшого знищення".
Украина отказалась от лекарств из России = [Україна відмовилася від ліків з
Росії] // Вести. – Рига, 2018. – 18.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/18/ukrainaotkazalas-ot-lekarstv-iz-rossii)

СУСПІЛЬСТВО
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"Для мінімізації загрози здоров'ю оптимальна кількість вживаного алкоголю
має бути нульовою", – це простий і несподіваний висновок масштабного
дослідження, в якому взяли участь 512 вчених з 243 організацій, опублікованого у
престижному журналі "Lancet". Про це пише журналіст "The Washington Post" Джоел
Ейкенбах. У новій доповіді містяться деякі шокуючі дані про споживання алкоголю,
пише автор. "Найбільше алкоголь вживають у Румунії, де чоловіки в середньому
вживають 8,2 л. напою в день. Потім слідує Португалія з 7,2 л., Люксембург, Литва і
Україна, де середнє вживання алкоголю серед чоловіків становить 7 л. напоїв", –
йдеться в статті. "Найбільше вживання алкоголю серед жінок припадає на Україну – в
середньому 4,2 л. напою в день, за нею йдуть Андорра, Люксембург, Білорусь і
Швеція", – пише газета.
Achenbach, Joel. Safest level of alcohol consumption is none, worldwide study shows =
[Всесвітнє дослідження показало, що найбезпечніший рівень вживання алкоголю –
нульовий] / J. Achenbach // The Washington Post. – Washington, 2018. – 24.08.
(https://www.washingtonpost.com/national/health-science/safest-level-of-alcohol-consumptionis-none-worldwide-study-shows/2018/08/23/823a6bec-a62d-11e8-8fac12e98c13528d_story.html?utm_term=.99899fc6f4c9)
***

В українському суспільстві відбуваються складні процеси, які вплинуть на
ситуацію в ході виборів 2019 року. На це звертають увагу соціологи. Наприклад,
з'ясувалося, що на тлі війни і економічних проблем, у країні стрімко зросла кількість
людей, які вважають себе щасливими. Цікавий нюанс дослідження КМІС – в
регіональному розподілі відповідей. "Трохи більш щасливими себе відчувають жителі
західних областей – 68%; в центральному регіоні – 63%, на півдні – 59%, у східних
областях – 60%", – сказано в звіті за підсумками опитування.
Подопригора, Евгений. Украинцы чувствуют себя более счастливыми накануне
майданов и революций : Социологи выяснили, что Львов, Харьков, Одесса движутся в
разных направлениях = [Українці відчувають себе більш щасливими напередодні
майданів і революцій. Соціологи з'ясували, що Львів, Харків, Одеса рухаються в різних
напрямах] / Е. Подопригора // Независимая газета. – М., 2018. – 20.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-08-20/5_7292_ukraine.html)

ІСТОРІЯ
Яків Палій вважається останнім нацистом Третього Рейху, який проживав до
недавнього моменту в США. Уродженця польського (а тепер українського) села під
назвою Прядікі Якова Палія у 2004 році влада США розпорядилися депортувати зі
своєї території. Однак жодна країна (в тому числі й Україна, вихідцем з якої фактично
є нацист) не погодилася прийняти злочинця під своє крило. Німеччина також
відмовилася взяти Якова Палія до себе, мотивуючи це тим, що той ніколи не мав
німецького громадянства. Через 14 років після того, як Якова Палія визнали
нацистським злочинцем, його все-таки вислали з США. У даний момент 95-річний
Яків Палій знаходиться в будинку для літніх людей у Німеччині.
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Huggler, Justin. US deports last Nazi war crimes suspect to Germany after 13-year standoff = [США депортовули підозрюваного у нацистських військових злочинах у Німеччину
після 13-річного протистояння] / J. Huggler // The Telegraph. – London, 2018. – 21.08.
(https://www.telegraph.co.uk/news/2018/08/21/us-deports-last-nazi-war-crimes-suspect-germany13-year-stand/)
***

Автор статті зазначає, що не всі знають місце знаходження монументу,
присвяченого жертвам погромів в Україні, хоча він знаходиться в центрі Ізраїлю, в
місті-супутнику Тель-Авіва – Гіватаїмі. Пам'ятник знаходиться на території школи
"Борохів". Встановлений він був у 1930-х роках вихідцями з містечка Гросулово. Це
містечко недалеко від Одеси цілий рік у 1919-му страждало від погромів. Кілька
десятків місцевих євреїв, які дивом врятувалися від смерті, дісталися до одеського
порту і змогли відплисти на кораблі "Руслан" в Яффо в грудні 1919. Лише в 1955 році
відомий ізраїльський скульптор Батья Лішанська, яка народилася під Києвом і
приїхала в Ерец-Ісраель в 10-річному віці, взяла на себе місію увічнення пам'яті
загиблих у погромах в Україні. Поруч з першою будівлею школи встановили обеліск,
який зображає єврейських жителів Гросулово, які намагаються врятуватися від
погромників. Цього року навколо обеліска влаштували невеличкий сквер з лавками,
тут будуть проводитися шкільні церемонії.
Левитас, Леон. Памятник жертвам погромов : Кто поставил в центре Израиля
памятник жертвам погромов на Украине = [Пам'ятник жертвам погромів. Хто
поставив у центрі Ізраїлю пам'ятник жертвам погромів в Україні] / Л. Левитас //
Вести. – Иерусалим, 2018. – 16.08. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5329210,00.html)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
В Івано-Франківську відбувся виступ симфонічного оркестру підкарпатської
філармонії ім. Артура Малавського (м. Жешув, Польща) під керівництвом Славоміра
Хряновського. Цей концерт відбувся в рамках Міжнародного фестивалю
"CARPATHIAN SPACE".
Pracowite lato filharmonikуw rzeszowskich, ambitne plany na jesieс = [Зайняте літо
філармонії в Жешуві, амбітні плани на осінь] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 30.08.
(https://www.rp.pl/Kalejdoskop-kultury/308309949-Pracowite-lato-filharmonikow-rzeszowskichambitne-plany-na-jesien.html)
***

Уряд України анонсував реформу мови, яка відродить "давно забуте старе" –
норми часів отамана Петлюри і його УНР. Пропонується ввести правопис на
польський манер – "мітологія" замість "міфологія" тощо. Реформа ще не введена, а
лише винесена на обговорення.
Украинский язык еще больше отдалится от русского = [Українська мова ще
більше віддалиться від російської] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 24.08.
(http://www.vedomosti.md/news/ukrainskij-yazyk-eshe-bolshe-otdalitsya-ot-russkogo)
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***

Титул "Міс Україна-Всесвіт" цього року виборола Каріна Жосан з Одеси.
Спеціальний приз за підсумками голосування читачів "JetSetter.ua" отримала
львів’янка Галина Присташ. Також повідомляється, що другою Віце Міс стала ще
одна конкурсантка зі Львова – Наталія Болюх. А титул 3-ї Віце Міс дістався Анні
Дурицькій з Білої Церкви. Анна Дурицька відома як подруга російського політика
Бориса Нємцова і єдиний свідок його убивства у 2015 році.
Karina Zhosan crowned Miss Ukraine Universe 2018 = [Каріна Жосан стала "Міс
Україна-Всесвіт" 2018 року] // The Times of India. – Delhi, 2018. – 21.08.
(https://timesofindia.indiatimes.com/videos/beauty-pageants/foreign-pageants/karina-zhosancrowned-miss-ukraine-universe-2018/videoshow/65425395.cms)
***

На прес-конференції, присвяченій результатам ЗНО, директор Українського
центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій оголосив про проблеми "з
математики" в українських випускників і абітурієнтів. "Якщо з інших предметів у нас
ситуація більш-менш нормальна, з математики динаміка результатів невтішна.
Завдання нескладне, але, на жаль, тільки 52% змогли впоратися із завданням, з яким
повинні були б працювати в 8-му класі", – розповів Вадим Карандій.
Лихоманов, Петр. Почти как дважды два : Половина украинских выпускников не
знает алгебры = [Майже як двічі два. Половина українських випускників не знає алгебри]
/ П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 20.08. (https://rg.ru/2018/08/20/naukraine-polovina-vypusknikov-ne-reshila-elementarnye-zadachi.html)
***

У Берліні видано книгу, яка представляє собою зібрання меморіальних
пам'ятників жертвам комуністичної диктатури у понад 30 країнах. Фонд
розслідування диктатури через СЕД надала для видання інформацію про 119 таких
пам’ятників. Книга надає, зокрема посилання на приклади сталінського масового
терору в Латвії та Україні.
Buch zu Gedenkorten: Erinnerung an Diktaturopfer = [Книга меморіалів: пам'ять
жертв
диктатури]
//
Die
Welt.
–
Berlin,
2018.
–
19.08.
(https://www.welt.de/regionales/sachsen-anhalt/article181228460/Buch-zu-GedenkortenErinnerung-an-Diktaturopfer.html?wtrid=onsite.onsitesearch)
***

Іранський кінокритик Хамед Солейманзаде був обраний для участі у
Міжнародному дитячому телевізійному фестивалі "Дитятко" в Україні.
Солейманзаде, який є доктором філософії в кінознавстві, призначений на посаду
керівника міжнародного відділу українського фестивалю. 3D анімаційний іранський
фільм "Таємниця метеликів", режисера та постановника Алі Танхаї, візьме участь у
Міжнародному дитячому телевізійному фестивалі "Дитятко".
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Iranian film critic to head Ukraine's Dytiatko jury = [Іранський кінокритик очолить
українське журі фестивалю "Дитятко"] // Iran Daily. – Teheran, 2018. – 18.08.
(http://www.iran-daily.com/News/220062.html?catid=11&title=Iranian-film-critic-to-headUkraine-s-Dytiatko-jury)
***

Державні підприємства "Південмаш" кораблем відправили основні частини
першої частини ракети "Антарес". До порту Делавер у штаті Вайомінг вони повинні
прибути у середині вересня – анонсує українська компанія. Контракт між замовником
– корпорацією "Orbital Sciences Corporation" та підрядником – "Південмаш" діє до
кінця 2019 року. Згідно з ним, українці розробили та зібрали першу нижню ступень
ракети "Антарес". Перший демонстраційний запуск цієї ракети відбувся 2013 року на
космодромі в штаті Вірджинія, яка є головним ракетним полігоном американської
NASA.
Trusewicz, Iwona. Amerykaсska rakieta kosmiczna made in Ukraine : Ukraina wysіaіa do
USA gіуwne czкњci kosmicznej rakiety noњnej Antares. Zaprojektowaіo je ukraiсskie biuro " =
[Американська космічна ракета, зроблена в Україні. Україна відправила до США основні
частини космічної ракети "Антарес". Розроблена вона українським бюро] / I. Trusewicz //
Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 17.08. (https://www.rp.pl/Biznes/180819453-Amerykanskarakieta-kosmiczna-made-in-Ukraine.html)
***

Класичний балет "Лебедине озеро" був показаний в театрі Лішань в Цзинань,
столиці провінції Шаньдун. Балет був поставлений дитячою балетною трупою з
Києва, яка приєднана до театру опери і балету театру, одного з найбільших театрів
України, який користується гарною репутацією у всьому світі. Танцюристи пройшли
строгий процес відбору, щоб потрапити до цієї трупи. Щоб задовольнити сучасного
глядача, у балеті застосовані як сучасні технології, так і втілені класичні традиції
оригінального танцю, щоб дати балету "Лебедине озеро" нове бачення.
Children's ballet of Kyiv brings classic to Jinan = [Дитячий балет з Києва привіз
класику
в
Цзинань]
//
China
Daily.
–
Beijing,
2018.
–
16.08.
(http://www.chinadaily.com.cn/m/shandong/shandongculture/201808/15/content_36770300.htm)
***

Молодіжний симфонічний оркестр під керівництвом диригента Оксани Линів,
який об'єднує молодих талановитих музикантів з усієї України, з аншлагом виступив
у Берліні. До Берліна оркестр прибув у повному складі – 70 осіб у віці від 12 до 22
років. Берлінська публіка влаштувала овації стоячи після виступу симфонічного
оркестру. Так глядачі оцінили виконання юними українськими віртуозами Симфонії
№7 Бетховена.
Von 12 bis 22 – junge Musiker aus der Ukraine = [Від 12 до 22 – молоді музиканти з
України] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 16.08. (https://www.tagesspiegel.de/kultur/youngeuro-classic-im-livestream-von-12-bis-22-junge-musiker-aus-der-ukraine/22893488.html)
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***

Цього року еліта художників феєрверків знову повертається на Міжнародний
фестиваль "Flammende Sterne" в Остфілдрені (Німеччина), щоб освітити нічне небо.
Організатори чекають до 50 тис. відвідувачів триденного фестивалю феєрверків.
Цього року команди з Гаваїв, Південної Кореї та України показужуть свої феєрверки.
"Flammende Sterne": Pyrotechniker aus Ьbersee und Livemusik = ["Палаючі зірки":
піротехніки з-за кордону та жива музика] // Die Welt. – Berlin, 2018. – 16.08.
(https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article181192630/Flammende-SternePyrotechniker-aus-Uebersee-und-Livemusik.html?wtrid=onsite.onsitesearch)
***

Український бізнесмен Ігор Янковський кілька років тому створив благодійний
фонд "Ініціатива заради майбутнього", об'єднавши однодумців, чиїми ідеями і метою
стала розробка і впровадження українських освітніх і культурних програм. Ті
проекти, які були здійснені Фондом стали успішними і отримали великий суспільний
резонанс у багатьох європейських країнах, включаючи Бельгію і Англію, Естонію та
Польщу, Німеччину та Італію, Голландію та Францію, Чехію та Угорщину. Щорічно
Фонд оголошує конкурс дитячого малюнка, на якому відбираються і оцінюються
кращі картини, кращий підхід до теми і кращі діти-художники. Головна мета заходу
незалежно від теми – єдина і неподільна процвітаюча Україна. У цьому році також
буде проведено конкурс дитячого малюнка. На шостому Всеукраїнському конкурсі
запропонована тема – "Україна майбутнього".
Поддержка талантливой молодежи во имя создания высококультурного
общества = [Підтримка талановитої молоді в ім'я створення висококультурного
суспільства]
//
Еркрамас.
–
Ереван,
2018.
–
16.08.
(http://www.yerkramas.org/article/142312/podderzhka-talantlivoj-molodezhi-vo-imya-sozdaniyavysokokulturnogo-obshhestva)
***

Останній Міжнародний конгрес математиків, який закінчився в Ріо-деЖанейро, приніс декілька сюрпризів: це перший раз, коли Філдсівська премія була
викрадена у одного з переможців – у іранця Каучера Біркара. Крім того, переможці
премії виявилися досить несподіваними: хоча серед них і був фаворит, а саме Петер
Шольце, але премію не вдалося отримати українському математику Марії В'язовській,
яка була однією з фаворитів і в разі своєї перемоги могла б стати другою жінкою –
лауреаткою цієї премії. Марина В'язовська знайшла рішення складної математичної
задачі про пакування куль у восьмимірному просторі. Незрозуміле для більшості
формулювання означає, що В'язовська допомогла своїм колегам-технікам знайти
спосіб виправити ряд помилок у мобільних телефонах, інтернет-просторі та
космічних дослідженнях.
Miranda, Eva. La matemбtica ucraniana que podrнa haber ganado la medalla Fields =
[Українська математик, яка могла б отримати Філдсівську премію] / E. Miranda // El

39

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 31 серпня 2018 р.

Paнs.
–
Madrid,
2018.
(https://elpais.com/elpais/2018/08/14/ciencia/1534246378_288233.html)

–

16.08.

РЕЛІГІЯ
Основною ідеєю Петра Порошенка, "фішкою" його виборчої програми стало
отримання церковної незалежності, вважає автор статті. Головне в цій задумці, на
його думку, вигнати з країни єдину канонічну православну церкву, що входить в
Московський патріархат, "відібрати всі її церкви і монастирі, заволодіти всією її
власністю". Якщо врахувати, що вона до цього дня об'єднує абсолютну більшість
православних віруючих країни, наголошує автор, то можна собі уявити, чим може
обернутися вся ця затія – "справжньою (псевдо) релігійною війною між найнятими
владою ватагами ультранаціоналістів і власним народом майже на всій українській
території".
Неменский, Олег. Бремя независимости : Политолог Олег Неменский – о том,
получится ли у Киева создать новую православную церковь = [Тягар незалежності.
Політолог Олег Немєнський – про те, чи вийде у Києва створити нову православну
церкву] / О. Неменский // Известия. – М., 2018. – 28.08. (https://iz.ru/781990/olegnemenskii/bremia-nezavisimosti)

СПОРТ
Міністерство молоді та спорту України оголосило, що українським
спортсменам, які вирішать поїхати на змагання в Росію, не будуть виплачені ніякі
призові, а досягнуті ними результати не будуть враховувати при присвоєнні
спортивних звань. Про це йдеться в заяві міністерства. Приводом для попередження
стала інформація, яка з'явилася в українських ЗМІ, що жіноча збірна України з шахів
може взяти участь в чемпіонаті світу, який пройде в Ханти-Мансійську.
Волков, Константин. Минспорта Украины не заплатит спортсменам за участие
в соревнованиях в РФ = [Мінспорту України не заплатить спортсменам за участь в
змаганнях в РФ] / К. Волков // Российская газета. – М., 2018. – 28.08.
(https://rg.ru/2018/08/28/minsporta-ukrainy-ne-zaplatit-sportsmenam-za-uchastie-vsorevnovaniiah-v-rf.html)
***

Серед тих спортсменів, які після спортивної кар’єри пішли у велику політику
названо Віталія Кличка. Відомий боксер досягнув висот боксерської кар'єри, так ні
разу і не пострадавши в нокдауні, до лідера українського протесту на Євромайдані та
нинішнього мера Києва. Його завжди сприймали як спокійного інтелектуала на
світовій схемі боксу, борець вільно володіє кількома мовами, є кандидатом наук з
фізичного виховання і спорту, який любить розслабитися за читанням роману Ф.
Достоєвського. Як прихильник демократичної Помаранчевої революції він став
головною фігурою на часто підступній арені української політики, і в кінцевому
підсумку переміг у виборах мера Києва в 2014 році.
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Imran Khan and other sports stars turned politicians = [Імран Хан та інші спортивні
зірки, які перетворилися на політиків] // The News. – Karachi, 2018. – 19.08.
(https://www.thenews.com.pk/latest/356951-batting-for-ballots-imran-khan-and-other-sportsstars-turned-politicians)
***

Гравець збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко може
продовжити кар'єру в іспанських футбольних клубах "Бетісі" або "Жироні". Обидві
команди хочуть взяти українця в оренду на сезон. Про це інформують іспанські ЗМІ.
Агент Зінченко вже нібито відвідав Іспанію і провів переговори з керівництвом
"Бетіса".
Latest news and gossip including Arsenal, Liverpool, Chelsea and Manchester United =
[Останні новини та плітки, включаючи "Арсенал", "Ліверпуль", "Челсі" та
"Манчестер
Юнайтед"]
//
Daily
Mirror.
–
London,
2018.
–
17.08.
(https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/transfer-news-live-liverpool-arsenal13042657)

ТУРИЗМ
Ізраїльтяни, які прямували до Умані на традиційне паломництво, були зняті з
рейсу через бешкетування, влаштоване під час посадки. Вони кричали, нападали на
екіпаж літака і чинили опір співробітникам поліції, які прибули для їх утихомирення.
Через інцидент виліт рейсу був відкладений більш ніж на 3 години. "Щорічно ми
стикається з численними інцидентами, пов'язаними з масовим паломництвом хасидів
до Умані, – сказав представник Бен-Гуріона. – Нерідко паломники прибувають на
рейс в стані сильного алкогольного сп'яніння. З цієї причини вони не можуть знайти
свої квитки, забувають валізи по шляху на посадку або засипають в автобусах, які
підвозять пасажирів до літаків".
Саде, Дани. 8 пьяных дебоширов на три часа задержали вылет самолета из БенГуриона в Киев : Паломничество в Умань закончилось для перепивших пассажиров в
полицейском участке = [8 п'яних дебоширів на три години затримали виліт літака з
Бен-Гуріона в Київ. Паломництво до Умані закінчилося для п'яніих пасажирів в
поліцейській дільниці] / Д. Саде // Вести. – Иерусалим, 2018. – 29.08.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5337248,00.html)
***

У 2018 році кількість іноземних туристів, які відвідали Київ, може перевищити
рівень докризового 2013 року і досягти 2 млн осіб проти тодішніх 1,8 млн. На
брифінгу начальник Управління туризму та промоцій Київської міської
держадміністрації Антон Тараненко повідомив, що в першій половині поточного року
столицю України відвідали 850 тис. туристів з-за кордону, тоді як за підсумками
січня-червня 2013 року цей показник склав 660 тис. чоловік. Збільшенню припливу
туристів багато сприяло проведення в Києві цілого ряду спортивних і розважальних
заходів, включно з фіналом Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-2018 років, музичні
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фестивалі й торгові ярмарки. Найбільший інтерес до Києва виявили туристи з
Білорусі, Ізраїлю, США, Німеччини та Туреччини.
В 2018 году количество иностранных туристов, посетивших Киев, может
превысить докризисный уровень = [У 2018 року кількість іноземних туристів, що
відвідали Київ, може перевищити докризовий рівень] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018.
– 27.08. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0828/c31519-9494554.html)
***

Кількість українських туристів, що приїжджають до Криму, росте. Це
відбувається всупереч прагненню влади України блокувати можливість відвідування
півострова жителями країни. Про це заявив керівник Федерального агентства з
туризму Олег Сафонов. "Для туристів Крим є дуже популярним, українці активно
їдуть. На жаль, ми змушені констатувати факт певних спроб блокування українською
державою можливості в'їхати українським громадянам у Крим", – сказав він,
уточнивши, що частка українських туристів на російському півострові зростає.
Сафонов додав, що туризм повинен перебувати поза політикою.
Ростуризм заявил о росте числа украинских туристов в Крыму = [Ростуризм
заявив про зростання числа українських туристів у Криму] // Известия. – М., 2018. –
16.08. (https://iz.ru/778586/2018-08-16/rosturizm-zaiavil-o-roste-chisla-ukrainskikh-turistov-vkrymu)

ІМІДЖ КРАЇНИ
Посол України при ООН поскаржився, що росіяни пишуть російською і не
вважаютьна правила правопису України. Володимир Єльченко заявив, що офіційний
Київ намагається змусити російську службу переказів писати "в Україні" замість "на
Україні". Але там упираються, посилаючись на російські правила. Суперечка на тему
"на Україні" або "в Україні" виникла через те, що Україна вирішила, що її
незалежність страждає в результаті застосування до України деяких винятків із
правил, прийнятих у російській мові. Відсутність прийменника "в" в Україні
сприймають, як навмисне приниження цієї країни з боку росіян, наполягаючи, що
необхідно говорити "в Україні", за аналогією з "в Росії", "в США" тощо. Люди, які
говорять "на Україні", стали сприйматися в Україні як вороги.
"В Украину" или "на Украину" = ["В Україну" або "на Україну"] // Литовский
курьер. – Вильнюс, 2018. – 31.08. (http://www.kurier.lt/v-ukrainu-ili-na-ukrainu/)

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Вибори в самопроголошених ДНР і ЛНР цієї осені можуть не відбутися.
Ситуацію прокоментував міжнародний оглядач "Комерсанту" Максим Юсін,
зазначивши, що "Москві ці вибори зараз абсолютно не потрібні. Москва грає
серйозну дипломатичну партію з Францією, з Німеччиною. Ставки занадто великі.
Москва – на словах, як мінімум – виступає за реалізацію Мінських угод. На думку
огладача, "один з важливих пунктів Мінських угод – проведення виборів на Донбасі
за українським законодавством і навколо цього ведуться зараз переговори".
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"Москве эти выборы сейчас абсолютно не нужны" : Максим Юсин – о переносе
сроков голосования в Донбассе = ["Москві ці вибори зараз абсолютно не потрібні".
Максим Юсін – про перенесення термінів голосування на Донбасі] / Ю. Абросимов //
КоммерсантЪ.
–
М.,
2018.
–
20.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3719270?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
У США і НАТО ведуться дослідження так званої "сірої зони" як стратегічного
середовища, в якому міжнародна система переформатується під правила нового
світопорядку. На думку автора, дії в "сірій зоні" втілюють одну з версій стратегії
примусового стримування, побудованих на сучасних технологіях гібридної війни.
Яскравим прикладом продуманої завчасної підготовки ТДГВ (сірої зони) на південносхідних кордонах Росії є цілеспрямована діяльність США і НАТО в Україні. Створені
на гроші Заходу мережеві структури за прямої підтримки дипломатів ряду західних
держав уже неодноразово активно втручалися в події в Україні в 2004 році, а також в
кінці 2013-2014 років і по теперішній час з метою створення "керованого хаосу" і
фактичного переведення країни під зовнішнє управління. Одним з центральних
завдань заходів, що проводяться в Україні та в деяких інших державах
пострадянського простору, є підрив впливу Росії, ослаблення економічних,
культурних і військових зв'язків, створення умов для просування підривних "клинів"
гібридної війни всередину російської території.
Бартош, Александр. Александрович,член-корреспондент Академии военных наук,
директор Информационного центра по вопросам международной безопасности при
Московском государственном лингвистическом университете Как США и НАТО
переводят гибридную войну на научную основу : Зачем у границ России формируется
опасная "серая зона" = [Як США та НАТО переводять гібридну війну на наукову основу.
Навіщо біля кордонів Росії формується небезпечна "сіра зона"] / А. А. Бартош //
Независимая
газета.
–
М.,
2018.
–
24.08.
(http://nvo.ng.ru/realty/2018-0824/4_1010_science.html)

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ опублікувала на YouTube відео, зняте
безпілотником далекого радіуса дії, який зафіксував колони вантажівок, що посеред
ночі в'їжджали з РФ в Україну і виїжджали з неї ґрунтовою дорогою. В ОБСЄ
зазначили, що в цьому районі немає прикордонно-пропускних пунктів. Пізніше
БПЛА виявив колону з восьми шестиколісних вантажівок із накритими брезентом
вантажними відсіками. Вони їхали дорогою за 62 км на схід від Донецька і приблизно
за 3,5 км від кордону між Україною і РФ повернули на схід на ґрунтову дорогу, що
проходить через кордон. Після цього БПЛА зафіксував другу колону, яка прямувала в
західному напрямі від кордону з РФ тією самою ґрунтовою дорогою.
Russian-made arms in rebel-held east Ukraine = [Російська зброя на повстанському
сході
України]
//
The
News.
–
Karachi,
2018.
–
16.08.
(https://www.thenews.com.pk/print/355251-russian-made-arms-in-rebel-held-east-ukraine)
43

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 31 серпня 2018 р.

КРИМ
На сьогодні на Кримському півострові, окупованому Росією, українських шкіл,
більше немає. Русифікація також торкається корінних народів – кримських татар.
Після приєднання Криму в березні 2014 року президент Росії Володимир Путін
запевнив, що Москва "дбатиме про права всі народів, які проживають в Криму". Тоді
формально українська і кримськотатарська мови отримали такий же статус, як і
російська. На практиці, більше чотирьох років після приєднання послідовно російська
мова виштовхує всі інші мови з публічного простору.
Szoszyn, Rusіan. Na Krymie zostaі juї tylko rosyjski = [У Криму залишилося тільки
російське]
/
R. Szoszyn
//
Rzeczpospolita.
–
Warsaw,
2018.
–
28.08.
(https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/308289930-Na-Krymie-zostal-juz-tylko-rosyjski.html)
***

У президентську Раду з прав людини звернулося Об'єднання
військовослужбовців запасу Севастополя. Його представники стверджують, що їх
незаконно позбавляють пенсій. Проблема в тому, що це колишні офіцери армії
України, які пішли зі служби ще до приєднання Криму до Росії. Зараз вони
скаржаться на те, що "випали з російського законодавства", яке начебто гарантує
кримчанам збереження всіх колишніх українських пільг.
Трифонова, Екатерина. Крым опять выбивается из правовой системы РФ :
Бывшие украинские офицеры пожаловались на невыплату российских пенсий = [Крим
знову вибивається з правової системи РФ. Колишні українські офіцери поскаржилися на
невиплату російських пенсій] / Е. Трифонова // Независимая газета. – М., 2018. – 27.08.
(http://www.ng.ru/politics/2018-08-27/3_7297_krym.html)
***

В інтерв’ю іспанському виданню, екс-керівник-комуніст Криму Леонід Грач,
заявив, що він не бачить майбутнього для Криму, якщо буде продовжуватися нинішня
політика. Наразі Грач очолює рух на захист конституційних прав громадян і керує
кримським відділенням партії "Комуністи Росії". У 2014 році він прийняв в своєму
будинку групу російських високопосадовців, надісланих з Москви з місією знайти
якусь місцеву фігуру, яка була б готова очолити сецессіоністський рух Криму. Грач
був готовий його очолити і сказав про це міністру оборони Росії Сергію Шойгу, однак
вибір Москви впав на керівника міноритарної проросійської організації Сергія
Аксьонова. Тепер Грач посилає в Кремль, в уряд і до високих інстанцій Росії десятки
скарг, які залишаються без відповіді або удостоюються формальної відповіді. Він
висловлює думку, що Аксьонова та оточуючих його "бандитів" слід змістити.
Bonet, Pilar. "Si se vierte sangre en Crimea tendremos un conflicto internacional" =
["Якщо в Криму проллється кров, ми будемо мати міжнародний конфлікт"] / P. Bonet //
El
Paнs.
–
Madrid,
2018.
–
16.08.
(https://elpais.com/internacional/2018/08/16/actualidad/1534415134_266817.html)

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
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Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що країна більше не буде приймати
біженців, які "переправляються в Євросоюз" через Середземне море, передає "Radio
Praha". "Чехія не прийме більше жодного біженця так, як приймає людей з України",
– заявив глава чеського уряду.
Чехия отказалась принимать африканских беженцев из-за наплыва украинцев =
[Чехія відмовилася приймати африканських біженців через наплив українців] //
Литовский курьер. – Вильнюс, 2018. – 29.08. (http://www.kurier.lt/chexiya-otkazalas-prinimatafrikanskix-bezhencev-iz-za-naplyva-ukraincev/)
***

У Литві збільшилася кількість скарг на невиплачену заробітну плату серед
місцевих жителів та іноземних громадян. Основну їх частину становлять українці.
"Найчастіше це далекобійники з України, Білорусі, а також робочі будівельного
сектора", – зазначила прес-секретар державної інспекції з питань праці Марія
Черешкявічюте. "У найближчі кілька років число громадян України, які прибувають в
Литву, має продовжувати рости. Це обумовлено браком робочої сили в Литві та
безвізовим режимом для громадян України. Якщо міграція буде рости такими ж
темпами, як зараз, то можна очікувати, що в наступному році українців буде на 3050% більше, ніж у цьому році", – заявила глава Департаменту міграції Евеліна
Гудзінскайте.
Украинцы рвутся в Литву, а им не платят = [Українці рвуться в Литву, а їм не
платять] // Литовский курьер. – Вильнюс, 2018. – 27.08. (http://www.kurier.lt/ukraincyrvutsya-v-litvu-a-im-ne-platyat/)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Після того як Мінфін США ввів жорсткі санкції проти Олега Дерипаски і його
компаній, наслідки для соратника Володимира Путіна настали швидко і були
важкими. Але санкції викликали втрати і далеко за межами Росії. Це повчальна
історія, враховуючи, що США готують проти Росії нові санкції. У порівнянні з
іншими країнами, що знаходяться під санкціями США, Росія відіграє більш значну
роль в світовій торгівлі, тому санкції можуть бути більш болючими як для тих, для
кому вони призначені, так і для сторонніх спостерігачів у США і Європі.
Whalen, Jeanne. Too big to sanction? U.S. struggles with punishing large Russian
businesses. = [США мають проблеми з введенням санкцій проти великих російських
компаній] / J. Whalen // The Washington Post. – Washington, 2018. – 26.08.
(https://www.washingtonpost.com/business/economy/too-big-to-sanction-us-struggles-withpunishing-large-russian-businesses/2018/08/26/c797e294-9fd6-11e8-8e87c869fe70a721_story.html?noredirect=on&utm_term=.148b9207b0b8)
***

Юристи, бухгалтери і лобісти, які консультують потрапили під санкції
російських олігархів і їх компанії в США і Британії, можуть піддати фінансовим
стягненням, передає кореспондент "The Times" Таббі Кіндер. У квітні після заяви
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Британії про те, що Москва, можливо, стояла за отруєнням Сергія Скрипаля та його
дочки, адміністрація Трампа оголосила санкції проти ряду російських магнатів,
чиновників і корпорацій. Тепер співробітники Мінфіну в Вашингтоні роз'яснили, що
санкції можуть поширюватися і на їх консультантів-постачальників професійних
послуг.
Kinder, Tabby. Advisers may be hit by US sanctions = [США можуть ввести санкції
проти консультантів російських олігархів] / T. Kinder // The Times. – Washington, 2018. –
24.08. (https://www.thetimes.co.uk/article/advisers-may-be-hit-by-us-sanctions-d26fk0pzx)
***

Новий глава британського МЗС Джеремі Хант під час візиту до Вашингтона в
публічному виступі закликав президента США і Євросоюз посилити антиросійські
економічні санкції, повідомляє "The Guardian". Політика Володимира Путіна,
підкреслив дипломат, "зробила світ більш небезпечним місцем". Міністр також
закликав НАТО "чіткіше позначити" "червоні лінії" для Росії – заявити про
неприпустимість застосування хімічної зброї та вторгнень на територію інших країн –
таких, як анексія Криму.
Лондон призывает ужесточить санкции против России = [Лондон закликає
посилити
санкції
проти
Росії]
//
Грани.Ру.
–
М.,
2018.
–
21.08.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.272239.html)
***

США можуть ввести санкції у відношенні компаній, причетних до будівництва
газопроводу "Північний потік-2", в найближчі тижні. Про це повідомляє "The Wall
Street Journal" з посиланням на колишніх і діючих американських чиновників. За
словами неназваного американського чиновника, зараз розробка санкцій відносно
учасників споруди газопроводу знаходиться на фінальній стадії – в підготовці
обмежень беруть участь Білий Дім, Держдепартамент, міністерства енергетики і
торгівлі. В Держдепартаменті у черговий раз пригрозили учасникам проекту
санкціями, підкресливши, що "Північний потік-2" "повністю підриває енергетичну
безпеку Європи і її стабільність, оскільки надає Росії ще один засіб тиску на
європейські країни, особливо на Україну, а Москва "розуміє, що цей проект розколює
Європу, і саме тому його і реалізує".
WSJ: США могут ввести санкции за "Северный поток-2" в ближайшие недели =
[WSJ: США можуть ввести санкції за "Північний потік-2" в найближчі тижні] //
Грани.Ру. – М., 2018. – 19.08. (https://graniru.org/Politics/World/US/m.272214.html)
***

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" закликав
Німеччину "запитати у дідусів" про діалог з позиції сили – вести такий діалог з
Москвою закликала німецький міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн. За словами
міністра, вона б хотіла мати кращі відносини з Росією, але бачить "анексований Крим,
спроби задушити східну Україну, похований під килимовими бомбардуваннями
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сирійський Алеппо, постійні кібератаки на Заході". Німецький міністр закликала
зберегти антиросійські санкції до виконання Москвою своїх зобов'язань по
врегулюванню конфлікту в Україні.
Шойгу призвал Германию "спросить у дедушек" о диалоге с позиции силы =
[Шойгу закликав Німеччину "запитати у дідусів" про діалог з позиції сили] // Грани.Ру. –
М., 2018. – 12.08. (https://graniru.org/Politics/Russia/m.272090.html)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Ув’язнений у Росії Олег Сенцов представлений у ЗМІ як режисер, потерпілий
за свої переконання, діяч культури, який ціною свого життя домагається звільнення з
російських в'язниць українських політв'язнів, об'єднаних у так званий "список
Сенцова". Однак, на думку автора, в умовах інформаційної війни дуже багато речей
можуть виявитися зовсім не тим, чим здається. Зокрема, автор наголошує, що у
"списку Сенцова" чомусь записані явні кримінальники, а сама "кампанія Сенцова" все
більше схожа на "безпрограшну спецоперацію Києва, в якій російській владі буде
гарантований політичний збиток".
Сергеев, Михаил. Кампания Сенцова оказалась дискредитированной : В списке
украинских "политзаключенных" – агенты и боевики = [Кампанія Сенцова виявилася
дискредитованою. У списку українських "політичних в'язнів" – агенти і бойовики] / М.
Сергеев // Независимая газета. – М., 2018. – 27.08. (http://www.ng.ru/columnist/2018-0827/100_2708_sentsov.html)
***

Художня рада та Академічний сенат факультету кіно і телебачення Академії
музичних мистецтв закликали міністрів закордонних справ, юстиції і культури
допомогти звільнити Олега Сенцова дипломатичним шляхом. Прохання було
передано в день чергової річниці незалежності України. "Випадок Олега Сенцова
показує нам, як важливо для правової та демократичної держави дотримуватися права
на справедливий процес», – сказав у інтерв'ю "Tyden.cz" декан FAMU і глава худради
Зденек Голи. Факультет планує підтримати Олега Сенцова і показом його фільму
"Гамер", який відбудеться в кінозалі FAMU в палаці Лажанських.
FAMU призвал министров поспособствовать освобождению Сенцова = [FAMU
закликав міністрів посприяти звільненню Сенцова] // Пражский экспресс. – Прага, 2018.
– 24.08. (https://www.prague-express.cz/culture/69436-famu-prizval-ministrov-posposobstvovatosvobozhdeniyu-sentsova)
***

Французький режисер-документаліст Ніколя Філібер став одним з підписантів
петиції за звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова, який відбуває термін
у Росії і тримає голодовку вже 102-й день. Він так пояснює причини свого
заступництва: "Я не знайомий ні з Олегом Сенцової, ні з його роботами. Але яке це
має значення? Його рішучість і мужність служать виправданням того, що ми
мобілізуємо свої сили на його захист. Він знаходиться при смерті, і ми відчуваємо
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себе абсолютно безпорадними і безсилими перед лицем цієї драми. У мене таке
враження, що для Путіна це можливість продемонструвати свою всемогутність. Він,
як і раніше, невблаганний. Судячи з усього, Еммануель Макрон і Ангела Меркель з
ним про це розмовляли. Марно». На думку режисера, не треба відмовлятися від битви
на захист Олега Сенцова, в якій він бореться поруч з багатьма режисерами, в їх числі
Жак Одіар, Мішель Хазанавічус і Бертран Бонелло, і з такими письменниками, як
П'єр Леметр, Лейла Слімане і Еммануель Каррер.
Tranchant, Marie-Noлlle. Nicolas Philibert: "Le rйalisateur Oleg Sentsov se met en
danger pour nous tous" = [Ніколя Філібер: "Кінорежисер Олег Сенцов ставить себе під
загрозу заради всіх нас"] / M. -N. Tranchant // Le Figaro. – Paris, 2018. – 23.08.
(http://www.lefigaro.fr/cinema/2018/08/23/03002-20180823ARTFIG00100-nicolas-philibertlerealisateur-oleg-sentsov-se-met-en-danger-pour-nous-tous.php?redirect_premium)
***

Голодування Олега Сенцова триває вже 100 днів. Українська влада хоче, щоб
Росія звільнила його або обміняла на кого-небудь з російських громадян,
заарештованих в Україні. Однак подібного обміну не буде. Уповноважений з прав
людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що обмін Олега Сенцова на російських
ув'язнених, які утримуються в Україні неможливий так, як він має громадянство і
Росії, і України. Але це юридична складова питання – а є ще й політичні, і моральні.
Справа Сенцова стала одним із інструментів тиску на Росію – причому як в контексті
російсько-українських відносин, так і російсько-європейських.
Торговля заложниками: обмен Сенцова невозможен = [Торгівля заручниками:
обмін
Сенцова
неможливий]
//
Вести.
–
Рига,
2018.
–
23.08.
(https://vesti.lv/statja/kino/2018/08/23/torgovlya-zalozhnikami-obmen-sencova-nevozmozhen)
***

Український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування на знак
протесту проти свого ув'язнення і політики Володимира Путіна. У дискусійній
рубриці "Le Figaro" Філіп Більжо, генеральний адвокат при апеляційному суді,
висловлює думку про те, що хоч якою би похвальною не була справа Сенцова в очах
його прихильників, необхідно його переконати стати більш поступливим. Трагічне
зіткнення між Олегом Сенцовим і Володимиром Путіним – незважаючи на підтримку
з боку багатьох колег-кінорежисерів на користь Сенцова – виходить за рамки
звичайних баталій. Виникає все більш фатальне відчуття того, що мова йде про
протистояння двох непохитних людей, природа яких явно відрізняється. У поведінці
Сенцова є мужність, опір і непохитність, якими можна захоплюватися, проте його
екстремізм призведе до смертельного результату, якщо в даному антагонізмі
непохитність Сенцова не погодиться поступитися небезпечній непохитності Путіна.
Автор вважає, що "треба переконати Сенцова покінчити зі своїм радикалізмом і
порадити йому відмовитися від самогубної стратегії, яка в кінцевому рахунку заподіє
зло лише йому самому".

48

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 31 серпня 2018 р.

Bilger, Philippe. Il faut sauver Oleg Sentsov de lui-mеme = [Треба врятувати Олега
Сенцова від нього самого] / P. Bilger // Le Figaro. – Paris, 2018. – 22.08.
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/08/22/31002-20180822ARTFIG00119-philippe-bilger-ilfaut-sauver-oleg-sentsov-de-lui-meme.php?redirect_premium)
***

Український кінорежисер Олег Сенцов відмовляється від прийняття їжі вже
понад 100 днів. "Рішення Сенцова носить політичний характер, це не самогубний
вчинок", – заявляють підписанти колективного листа на його підтримку,
опублікованого виданням "Le Monde". Таке твердження резюмує цілі й питання, що
піднімаються даним видом протесту, а саме, що спонукає людину наражати на
небезпеку свій організм. Олег Сенцов вимагає звільнення всіх українських
політв'язнів, які перебувають в тюрмах у Росії. Таке гасло може здатися недосяжним і
саме цим найчастіше докоряють страйкуючих. Тим часом співвідношення сил, що
створюється голодуванням, іноді дозволяє перейти до переговорів. Однак Володимир
Путін, який є кінцевою метою кінорежисера, не подав жодного знаку в потрібному
напрямі. Автор статті пише про те, що яким би не був результат протистояння,
одиничний страйк поклав початок пред'явленню звинувачень з приводу методів
російського режиму і самого Путіна. Зокрема, ставлячи під загрозу власне життя,
Олег Сенцов примикає до довгого списку голодувань, які увійшли в історію, з усім
розмаїттям їх результатів, резюмує автор.
Le Cain, Blandine. La grеve de la faim, un mode de protestation ancien, controversй mais
respectй = [Голодування, старий і спірний, але шанований вид протесту] / B. Le Cain // Le
Figaro. – Paris, 2018. – 22.08. (http://www.lefigaro.fr/international/2018/08/22/0100320180822ARTFIG00143-la-greve-de-la-faim-un-mode-de-protestation-ancien-controverse-maisrespecte.php?redirect_premium)
***

Український режисер Олег Сенцов вже сто днів голодує з вимогою звільнення
всіх політв’язнів, утримуваних в Росії. Сенцов, який вважає себе українським
кримчанином, був затриманий на українському півострові в травні 2014 року, через
кілька тижнів після окупації, а згодом і анексії його Росією після референдуму. У
2015 році кінорежисер був визнаний винним у плануванні терактів у Криму та
"торгівлі зброєю". Сенцова було засуджено до 20 років ув'язнення під час суду, який
Міжнародна Амністія називає "сталінським". Його фізичний стан швидко
погіршується, хоча у в'язниці йому дають харчові добавки, щоб запобігти смерті.
Мати Сенцова, Людмила, висилала клопотання про помилування її сина російській
владі. У відповідь Кремль вказав, що відповідно до законодавства Російської
Федерації, "процес помилування починається із запита від засудженого на ім’я
президента Росії".
Colás, Xavier. El cineasta ucraniano encarcelado en Rusia cumple cien dіas de huelga de
hambre contra Vladimir Putin = [Український режисер, ув'язнений у Росії, тримає сотий
день голодування проти Володимира Путіна] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2018. –
21.08. (http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/21/5b7c1a31468aeb57128b459d.html)
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***

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович запропонувала звільнити з
гуманітарних міркувань затриманих або заарештованих у Росії українських громадян,
а також російських громадян в Україні. Про це йдеться в однакових листах,
направлених главам МЗС Росії і України. Комісар Ради Європи з прав людини
підкреслює, що "істотного прогресу у вирішенні цих питань" "критично важливо
досягти" в зв'язку з тим, що "положення деяких ув'язнених продовжує
погіршуватися".
Мареева, Екатерина. "Если вопрос не будет срочно урегулирован, последуют
необратимые последствия":: Комиссар Совета Европы обратила внимание глав МИД
РФ и Украины на проблемы заключенных = ["Якщо питання не буде терміново
врегульоване, підуть незворотні наслідки". Комісар Ради Європи звернула увагу глав МЗС
РФ і України на проблеми в'язнів] / Е. Мареева // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 21.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3719355?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
***

Весь світ мобілізується задля того, щоб домогтися звільнення Олега Сенцова.
Кожен сподівався на якийсь жест, якщо не справедливості, то милосердя з боку
Президента Росії Володимира Путіна. Але людина з КДБ залишається байдужою. "Не
так-то легко зворушити катів", – зазначено у публікації.
Oleg Sentsov se meurt. Poutine reste de glace. = [Олег Сенцов вмирає. Путін
залишається
байдужим]
//
Mediapart.
–
Paris,
16.08.
–
2018.
(https://blogs.mediapart.fr/pierre-haffner/blog/140818/oleg-sentsov-se-meurt-poutine-reste-deglace)
***

Чеські кінематографісти почнуть символічне "ланцюгове" (послідовне)
голодування на підтримку Олега Сенцова. Про це журналістам повідомив режисердокументаліст Віт Янечек з Асоціації режисерів, сценаристів і драматургів. У даний
час акцію підтримали 7 осіб з Асоціації. Для підтримки Олега Сенцова і
популяризації ідеї послідовного голодування з п'ятиденним циклом створено окремий
сайт.
Чешские кинематографисты поддержат Сенцова поочередной голодовкой =
[Чеські кінематографісти підтримають Сенцова почерговим голодуванням] //
Пражский экспресс. – Прага, 2018. – 20.08. (https://www.prague-express.cz/culture/69424cheshskie-kinematografisty-podderzhat-sentsova-poocherednoj-golodovkoj)
***

Незважаючи на численні заклики західних письменників, акторів та діячів кіно
в підтримку Олега Сенцова, супротивника анексії Криму, і пропозиції Еммануеля
Макрона Володимиру Путіну, Кремль зберігає мовчання з приводу цієї справи.
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Російська влада нагадує про тяжкість обвинувачень в "тероризмі", за якими Сенцов
був засуджений, і стверджує, що кінорежисер повинен подати прохання про
помилування, йдеться в редакційній статті французького видання "Ouest-France".
Emprisonnе en Russie, le cinйaste ukrainien Oleg Sentsov "perd espoir" = [Ув'язнений у
Росії український кінорежисер Олег Сенцов "втрачає надію"] // Ouest-France. – Paris,
2018. – 17.08. (https://www.ouest-france.fr/europe/russie/russie-le-cineaste-ukrainien-olegsentsov-perd-espoir-5925809)
***

Між Росією і Україною немає юридичних механізмів обміну засудженими. Їх
необхідно знайти за допомогою спеціальної угоди між двома країнами, вважає
російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Справа в тому, що зараз ні Конституція
України, ні Конституція Росії не дозволяє видавати засуджених громадян іншій
державі, заявила журналістам Тетяна Москалькова на Першому Всеросійському
конгресі спостерігачів.
Новоселова, Елена. Москалькова назвала варианты обмена заключенными между
РФ и Украиной = [Москалькова назвала варіанти обміну ув'язненими між РФ і
Україною] / Е. Новоселова // Российская газета. – М., 2018. – 17.08.
(https://rg.ru/2018/08/17/moskalkova-nazvala-varianty-obmena-zakliuchennymi-mezhdu-rf-iukrainoj.html)
***

В Україні сподіваються, що канцлер Німеччини Ангела Меркель переконає
президента РФ Володимира Путіна звільнити українців, яких у Києві вважають
"політв'язнями". У першу чергу говорять про режисера Олега Сенцова. Справа в тому,
що в Україні та Росії по-різному підходять до питання про обмін утримуваними
особами. У Мінських угодах є пункт про обмін "всіх на всіх", але цей пункт
поширюється на Україну і самопроголошені ДНР/ЛНР. Для повернення їх на
батьківщину потрібна спеціальна процедура. А в деяких випадках вона ускладнена
тим, що громадянство цих людей під питанням. Наприклад, кримський режисер Олег
Сенцов визнає себе громадянином України, він зберіг український паспорт. У Росії ж
його вважають громадянином РФ.
Ивженко, Татьяна. В Киеве надеются на освобождение Олега Сенцова: Если
президент РФ и канцлер Германии договорятся, то на следующей неделе в Минске
встретятся омбудсмены = [У Києві сподіваються на звільнення Олега Сенцова. Якщо
президент РФ і канцлер Німеччини домовляться, то на наступному тижні в Мінську
зустрінуться омбудсмени] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 16.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-08-16/5_7290_ukraina.html)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Питання про безпеку для мирного населення на південному сході України, як і
раніше, залишаються відкритими. Саме тому дотримання режиму припинення вогню і
загальна ситуація з безпекою в зоні конфлікту були в центрі уваги ТКГ і її робочої
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групи, нарада яких проходила в білоруській столиці. Гуманітарна робоча група
продовжила розгляд питань, "пов'язаних з обміном утримуваними в зв'язку з
конфліктом". Обговорювалася і підготовка до майбутньої поїздки в зону конфлікту
координатора групи Тоні Фріша. Очікується, що він "зустрінеться з утримуваними по
обидва боки лінії зіткнення і ознайомиться з умовами їх утримання".
Сизов, Юрий. Минск: Представитель ОБСЕ назвал текущее лето самым
спокойным в Донбассе = [Мінськ: Представник ОБСЄ назвав поточне літо
найспокійнішим на Донбасі] / Ю. Сизов // Российская газета. – М., 2018. – 22.08.
(https://rg.ru/2018/08/22/minsk-predstavitel-obse-nazval-tekushchee-leto-samym-spokojnym-vdonbasse.html)
***

Вибори в так званих ДНР і ЛНР можуть скасувати. Цієї осені там повинні
переобрати глав регіонів і депутатів. Однак голосування хочуть перенести на
невизначений термін. В апараті глави самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка
відмовилися від коментарів, так само вчинив і повпред так званої ЛНР Владислав
Дейнего.
"На войне демократия не действует"

Бывший министр обороны ДНР Игорь
Стрелков – об отмене выборов в самопровозглашенных республиках = ["На війні
демократія не діє". Колишній міністр оборони ДНР Ігор Стрєлков – про скасування
виборів у самопроголошених республіках] / А. Пестерева // КоммерсантЪ. – М., 2018. –
20.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3719073?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)
:

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Уряд України проголосував за заборону імпорту російського цементного
клінкеру. У разі нестачі країна має намір імпортувати цементний клінкер з країн
Європейського Союзу. У пояснювальній записці до проекту постанови йдеться, що
цей захід захистить економічні інтереси країни в зв'язку з забороною Росії на
ввезення низки українських товарів.
Украина запретила импорт цементного клинкера из России = [Україна
заборонила імпорт цементного клінкеру з Росії] // Известия. – М., 2018. – 29.08.
(https://iz.ru/783090/2018-08-29/ukraina-zapretila-import-tcementnogo-klinkera-iz-rossii)
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