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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
В Україні приймуть ряд рішень, які в Росії можуть бути сприйняті як ворожі.
Президент Петро Порошенко подав до Верховної Ради проект конституційних змін,
які передбачають закріплення зовнішньополітичного курсу на членство в ЄС і в
НАТО. Крім того, пропонується внести поправки до статті української Конституції
про Крим.
Ивженко, Татьяна Черноморский флот РФ уберут из Конституции Украины :
Киев готов создать правовые условия для размещения баз НАТО = [Чорноморський флот
РФ приберуть з Конституції України. Київ готовий створити правові умови для
розміщення баз НАТО] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 04.09.
(http://www.ng.ru/cis/2018-09-04/1_5_7303_ukraine.html)

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Від будь-якого порівняння протестів у Вірменії з українськими майданами,
зокрема з останнім, з його численними жертвами, організатори, учасники і
прихильники майдану в Вірменії будуть категорично відхрещуватися, особливо з
огляду на відому заяву на Міжнародній бізнес-конференції по Україні в Вашингтоні
13 грудня 2013 року Вікторії Нуланд (Victoria Nuland), яка була у той час помічником
держсекретаря США у справах Європи і Євразії про те, що „США вклали близько 5
мільярдів долларів в Україну з 1991 року, з тих пір, як вона знову стала незалежною
державою після розпаду Радянського Союзу. Ці гроші були витрачені на підтримку
прагнень українського народу, який хоче мати сильний, демократичний уряд, який
представляє його інтереси”. В Україні і під час першого, і під час другого майданів,
на думку автора статті, все було складно. У 2004 році для обов’язкового обрання саме
Віктора Ющенка довелося в президентських виборах придумати... третій тур, не
передбачений ні Конституцією, ні виборчим законодавством, а в 2014 році Верховна
Рада України від 22 лютого конституційною більшістю в 328 голосів, прийняла
постанову № 4193 „Про самоусунення Президента України від виконання
конституційних повноважень і призначення позачергових виборів Президента
України”. Природно, що ні Конституції, ні з чинниму законодавству ця постанова
ніяк не відповідала, але і іншого способу позбавити повноважень законно обраного
чинного Президента, щоб призначити дострокові президентські вибори, теж не було,
тим більше, що на той момент ВРУ виявилася єдиним легітимним органом влади в
Україні, – вважає автор публікації.
Яковлев, Фѐдор,ИА REGNUM Майдан в Армении накануне решающих событий –
взгляд с Украины = [Майдан в Вірменії напередодні вирішальних подій – погляд з України]
/
Ф. Яковлев
//
Еркрамас. –
Ереван,
2018. –
14.09.
(http://www.yerkramas.org/article/143716/majdan-v-armenii-nakanune-reshayushhix-sobytij--vzglyad-s-ukrainy)

***
Президент України Петро Порошенко може вийти до другого туру
президентських виборів. Навесні і на початку літа його ім’я в списку потенційних
кандидатів було на 5-7-му місці. До осені рейтинг дозволив йому піднятися на 3-ю
сходинку. Але лідер „Батьківщини” Юлія Тимошенко, яка міцно зайняла лідируючу
4
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позицію, теж наростила підтримку. У підсумку, не виключив головний редактор
журналу „Капітал” В’ячеслав Чечіло, якого цитує видання „Країна”, до другого туру
можуть вийти Тимошенко і Порошенко. „Вихідна позиція перед виборами у
Порошенко, мені здається, дещо краще. Чому? Тому що ставлення до Порошенка – це
щось типу презирства навпіл з байдужістю. А до Тимошенко – недовіра навпіл з
ненавистю. Начебто одне і те ж... Але десь у цих відтінках точно ховається шанс
Петра Олексійовича”, – написав він.
Ивженко, Татьяна Украинцы будут выбирать между безразличием и ненавистью
: Во второй тур могут выйти Порошенко и Тимошенко = [Українці будуть вибирати
між байдужістю і ненавистю. До другого туру можуть вийти Порошенко і Тимошенко]
/ Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 05.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-0905/1_5_7304_ukraine.html)

***
Основні політичні сили займають жорсткі позиції і не готові розглядати так
звані ЛНР і ДНР в якості рівноправних партнерів на переговорах, що зводить
нанівець виконання Мінських домовленостей, спрямованих на врегулювання
конфлікту, – вважає автор публікації. Головною проблемою всіх кандидатів на
президентських виборах є високий антирейтинг. Незважаючи на низький рівень
підтримки серед виборців, Президент України Петро Порошенко розраховує
перемогти на виборах. Перш за все за рахунок обмеження діяльності опозиційно
налаштованих політиків, що орієнтуються на електорат східних областей. Чинному
Президенту, лідеру „Батьківщини” і іншим кандидатам не уникнути жорсткого
пресингу з боку націоналістичних сил, які виступають проти поліпшення відносин з
Росією і відновлення торговельно-економічних відносин.
Жильцов, Сергей Сергеевич, доктор политических наук, руководитель Центра
СНГ Института актуальных международных проблем Украина готовится к выборам
президента = [Україна готується до виборів Президента. У потенційних кандидатів
невисокий рівень підтримки] / С.С. Жильцов // Независимая газета. – М., 2018. – 02.09.
(http://www.ng.ru/dipkurer/2018-09-02/11_7301_ukraine.html)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Лист Олексія Левака з Києва до редакції Financial Times: „Дякую, що звернули
увагу на Україну та нагадали читачам про цю „забуту війну” (стаття „Україна: на
передовій лінії забутої Європи”, від 7 вересня). Автор дійсно намагається бути
об’єктивним, розуміючи думки різних людей і не беручи жодного боку. Тим не менш,
існує одна класична помилка, яку багато західних спостерігачів продовжують робити:
використовуючи російську або українську мову як певний диференціатор
проросійського або проєвропейського ставлення українців. Насправді причини, через
які багато українців (включаючи мене) мають російську як свою рідну мову, набагато
складніші та беруть коріння в радянській та імперській російській історії. Це не має
нічого спільного з симпатією до Росії чи Путіна. Застосовуючи той же недбалий
зв’язок мовлення з поглядами людей, можна запідозрити, що мільйони
іспанськомовних американців мають тісні емоційні зв’язки з Іспанією і мріють про
приєднання Каліфорнії до Королівства Іспанія.”

5
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Language is not always an indicator of loyalties = [Мова не завжди є показником
лояльності] / Letter From Alex Levak, Kyiv, Ukraine // Financial Times. – London, 2018. –
12.09. (https://www.ft.com/content/3e21550e-b5c5-11e8-bbc3-ccd7de085ffe)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Офіційний Київ називає трудову міграцію другою в списку загроз національній
безпеці України після військових дій. За даними опитування, проведеного в кінці
минулого року Київським міжнародним інститутом соціології, близько 33 відсотків
українців мріють виїхати з країни, а кожен четвертий з респондентів висловив думку,
що „Україна не зможе стати незалежною державою”. Разом з тим, за прогнозами
експертів, тенденція масової втечі українців на заробітки в сусідні країни триватиме
по наростаючій.
Васильев,
Андрей
Климкин
назвал
отток
населения
с
Украины
катастрофическим = [Клімкін назвав відтік населення з України катастрофічним] /
А. Васильев // Российская газета. – М., 2018. – 04.09. (https://rg.ru/2018/09/04/klimkinnazval-situaciiu-s-ottokom-naseleniia-s-ukrainy-katastroficheskoj.html)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Президент Франції Еммануель Макрон закликав ЄС оновити відносини з
Росією. Чи готовий ЄС прийняти простягнуту Кремлем руку дружби? Безумовно, ні, і
ось чому, – пише литовський журналіст Русланас Іржікевічус. Це країна, в якій
править агресивний режим, країна, яка звеличує Радянську імперію, використовує
свої війська проти сусідів і захоплює їх території. Кремль насаджує нестабільність,
особливо в колишніх республіках СРСР. Грузія була дестабілізована в 2008, Україна –
в 2014. Всі дії Кремля вказують на те, що він бажає кінця ЄС. Президенту Макрону
слід задуматися, як посилити військовий потенціал ЄС з НАТО з урахуванням істотно
скорочення присутності США в Європі, замість того, щоб будувати плани про нові
стосунки з явним противником.
Иржикевичус, Русланас Кремль не заинтересован в стабильности, о которой
говорит Макрон = [Кремль не зацікавлений в стабільності, про яку говорить Макрон] /
Р. Иржикевичус
//
День
за
днем. –
Таллинн,
2018. –
11.09.
(https://rus.postimees.ee/6402279/kreml-ne-zainteresovan-v-stabilnosti-o-kotoroy-govoritmakron)

***
Про миротворців РФ на зустрічі в резиденції президента Молдови говорили
глава республіки Ігор Додон і лідер Придністров’я Вадим Красносельський.
Співголова ОКК від Придністров’я Олег Бєляков пояснив чому Красносельський
підняв тему миротворчості. „Ми добиваємося зміцнення заходів довіри сторін”,
підтвердження ефективності миротворчої операції (в Кишиневі постійно вимагають
перетворення військової миротворчої місії в громадянську), а також створення
сприятливих умов для діяльності миротворців. Вони повинні залишитися, тому що
зберігають мир в регіоні… Відомо, що миротворчий батальйон РФ формується зі
складу Оперативної групи російських військ (ОГРВ), так як провести ротацію МС за
допомогою солдат з Росії неможливо: Україна закрила військовий транзит для РФ, а
Молдова не пропускає заміну блакитних касок через кишинівський аеропорт. Так що,
6
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говорячи про збереження миротворців РФ, ми маємо на увазі і ОГРВ. Кишинів
повинен прийняти цю умову, тим більше що вона відображає волю придністровців,
висловлену на референдумі в 2006 році ”, – сказав Бєляков.
Гамова, Светлана Додон обещает Приднестровью сохранить российских
миротворцев : Молдавия может опять стать президентской республикой = [Додон
обіцяє Придністров’ю зберегти російських миротворців. Молдова може знову стати
президентською республікою] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2018. – 06.09.
(http://www.ng.ru/cis/2018-09-06/1_6_7305_moldova.html)

***
США, Канада, Великобританія, Франція і Німеччина анонсували нову висилку
російських шпигунів. Про це йдеться в спільній заяві лідерів п’яти держав, яку
опубліковано на сайті британського кабінету міністрів. Прем’єр-міністр Тереза Мей
заявила: „Хімічна атака на нашій території – лише один з епізодів політики Росії, яка
весь час прагне підірвати безпеку – нашу і наших союзників по всьому світу. Росія
розпалювала конфлікт на Донбасі, незаконно анексувала Крим, багаторазово
порушувала повітряний простір європейських країн і розгорнула системну кампанію
кібершпіонажу і втручання у вибори. Вона стояла за спробою збройного перевороту в
Чорногорії. і російська ракета, запущена з території, підконтрольної проросійськими
сепаратистами, збила Boeing „Малайзійських авіаліній”.
Западные страны анонсировали самую массовую высылку российских шпионов =
[Західні країни анонсували наймасовішу висилку російських шпигунів] // Грани.Ру. –
Москва, 2018. – 06.09. (https://graniru.org/Politics/World/US/m.272563.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Багато європейських фірм використовують торгівельні та інвестиційні
можливості, створені відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
стверджує автор публікації. Комерційний трафік жодним чином не є одностороннім.
За розрахунками аналітичного центру Київського інституту економічних досліджень
та політичних консультацій Вероніки Мовчан, з 2014 по 2017 роки українські
компанії почали експортувати до ЄС близько 265 продуктів, які вони не продавали на
європейських ринках до того. До них відносяться масло, сало і птиця, а також
проектори зображень, снігоходи та пральні машини. В цілому, торгівля товарами між
ЄС та Україною в минулому році збільшилася на 24% до приблизно 37 млрд. євро.
Barber, Tony Ukraine reaps benefits of trade deal with EU : Exports and labour go west
as door to Russia closes = [Україна отримує переваги торгівлі з ЄС. Експорт та праця
йдуть на захід, оскільки двері в Росію закриваються] / T. Barber // Financial Times. –
London, 2018. – 12.09. (https://www.ft.com/content/d9f0d16a-9038-11e8-9609-3d3b945e78cf)

***
Україна за нинішнього стану її економіки, суспільства і влади абсолютно
несумісна з інтеграцією в Євросоюз, незважаючи на наявність скромних здобутків.
Таку думку висловив київський політолог Сергій Толстов, коментуючи підписану три
з половиною роки тому угоду про асоціацію з ЄС: „Навіть без урахування
найгострішого конфлікту з Росією, ситуації на Донбасі і втрати Криму, Україна
сьогодні абсолютно непридатна для інтеграції в європейські структури. На жаль,
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наше суспільство сьогодні побудовано на абсолютно інших принципах і просто
ігнорує багато європейських правил”.
Украинский политолог признал несовместимость Киева и ЕС = [Український
політолог визнав несумісність Києва і ЄС] // Известия. – М., 2018. – 08.09.
(https://iz.ru/786925/2018-09-08/ukrainskii-politolog-priznal-nesovmestimost-kieva-i-es)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Апеляційний суд Києва заарештував акції українських Промінвестбанку
(„дочка” ЗЕБа), Ощадбанку і ВТБ за позовом ряду підприємств Ігоря Коломойського
в рамках виконання рішення арбітражного суду Гааги про стягнення з РФ компенсації
за майно в Криму. Суд заборонив банкам, чиї акції арештовані, здійснювати
ліквідацію або реорганізацію, але вони можуть продовжувати господарську
діяльність. Росія рішення арбітражного суду Гааги не визнала і оскаржить, юристи
впевнені: арешт акцій їхніх українських „дочок” неправомірний. Шанси російських
банків скасувати арешт в українських судах невеликі. „Тут велику роль відіграють
політичні питання щодо статусу Криму, – пояснює партнер юридичної компанії
Herbert Smith Freehills Олексій Паніч. – Але російські банки, чиє майно заарештували,
можуть звернутися в інвестиційний арбітраж, наприклад, в тій же Гаазі в зв’язку з
порушенням Україною їхніх прав як іноземних інвесторів”.
Дементьева, Ксения Российские госбанки арестовали на Украине : Акции
дочерних структур ВЭБа, Сбербанка и ВТБ поплатились за Крым = [Російські
держбанки заарештували в Україні. Акції дочірніх структур ЗЕБа, Ощадбанку і ВТБ
поплатилися за Крим] / К. Дементьева, А. Занина // КоммерсантЪ. – М., 2019. – 13.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3739328)

***
Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції та активи українських дочірніх
компаній російських державних банків. В активи Сбербанку, ВТБ та Промінвестбанку
було залучено 5 млрд. доларів, або 7,6% загальних активів українських банків чи 4,4%
чистих активів. Рішення ухвалено через заяву про забезпечення позову ПриватБанку і
ще 17 компаній, що мали активи в Криму, про визнання та виконання рішення
Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про стягнення з РФ компенсації за нерухоме
майно. Після захоплення Криму, Росія захопила всі українські активи півострова, у
тому числі 86 об’єктів, що належать Коломийському, – нагадує видання.
Trusewicz, Iwona Ukraina aresztowała akcje rosyjskich banków = [Україна арештувала
акції російських банків] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 12.09.
(https://www.rp.pl/Banki/309129933-Ukraina-aresztowala-akcje-rosyjskich-bankow.html )

***
Уряд вніс до Держдуми проект поправки до закону „Про статус
військовослужбовців”, яка забороняє військовим публікувати в ЗМІ та інтернеті
„інформацію (в тому числі фото-, відеоматеріали, дані геолокації і іншу інформацію)
про себе та інших військовослужбовців. Документ підписаний заступником міністра
оборони Миколою Панковим. Публікації російських кадрових військових, а також
найманців приватних військових компаній в соцмережах надали неоціненну допомогу
в розслідуванні злочинів Москви, зокрема в Україні і в Сиірії. Так, багато в чому
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завдяки цим публікаціям вдалося довести причетність Росії до удару по
малайзійському Boeing-777, збитому в липні 2014 року над Донецькою областю
України.
Военным хотят запретить публиковать информацию в интернете =
[Військовим хочуть заборонити публікувати інформацію в інтернеті] // Грани.Ру. –
Москва, 2018. – 11.09. (https://graniru.org/Politics/Russia/Cabinet/m.272747.html)

***
Що стосується санкцій, їх можна було б уникнути, якби в Росії на висоті була
дипломатія, – пише автор публікації. Захід, як відомо, наклав санкції через політику
по відношенню до України. А ще треба було не сидіти на нафтовій трубі, а розвивати
країну, щоб вона була привабливою для амбітної молоді країн СНД. При підписанні
Біловезьких угод в 1991 році російська сторона погодилася з тим, що колишні
радянські союзні республіки стають незалежними країнами в існуючих кордонах, а 5
грудня 1994 року в ході зустрічі в Будапешті в обмін на відмову України від ядерної
зброї Великобританія, Росія і США зобов’язалися „поважати незалежність,
суверенітет та існуючі кордони України”. Але перед винесенням питання про Крим на
розгляд Генеральної Асамблеї ООН 27 березня 2014 року, дипломати і ЗМІ повинні
були наполегливо роз’яснювати нейтральним і дружнім країнам, що Крим був
переданий Українській РСР під адміністративне управління, не більше того. Але
цього явно не робилося, – вважає автор.
Кива, Алексей Васильевич, доктор исторических наук, политолог Страна
невыученных исторических уроков : России необходимо умерить свои геополитические
амбиции = [Країна навивчених історичних уроків. Росії необхідно обмжити свої
геополітичні амбіції] / А. В. Кива // Независимая газета. – М., 2018. – 10.09.
(http://www.ng.ru/ideas/2018-09-10/5_7307_ideas.html)

***
Новий політичний сезон в Україні стартує з ряду гучних обіцянок
високопоставлених політиків про намір безповоротно, в цей раз „точно назавжди”
розірвати відносини з Росією. Лінії розриву позначені різні. Петро Порошенко (і
слідом за ним український МЗС) анонсував розірвання так званого Великого договору
– Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською
Федерацією – і вніс до Верховної Ради проект змін до Конституції країни, що
закріплює курс України в НАТО і ЄС. У Міністерстві інфраструктури обіцяють
швидке скасування взагалі будь-якого пасажирського транспортного сполучення з
Росією. А ще кажуть про цілий пакет законодавчих ініціатив (рахунок йде на
десятки), який готується депутатами Ради і зачіпає буквально всі сфери двосторонніх
відносин (аж до заборони на російські книги і пісні). Наскільки реальні ці загрози, чи
можливо розірвати „раз і назавжди” і навіщо про це в Києві говорять саме тепер?
Ткачев, Юрий Путь несообщения : Возможен ли окончательный разрыв
российско-украинских отношений? Юрий Ткачев – из Одессы = [Шлях несполучення. Чи
можливий остаточний розрив російсько-українських відносин? Юрій Ткачов – з Одеси] /
Ю. Ткачев // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 10.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3731409)

***

9

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 вересня 2018 р.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про заходи, які
повинен прийняти Київ у відповідь на „провокації” Москви в Азовському морі. Пан
Клімкін однозначно впевнений, що Чорноморський флот Росії обов’язково буде
висаджувати десант на українську територію. До речі, саме відбиття російської агресії
– головна легенда навчань „Шторм-2018” в Україні. Крім того, і у Верховній Раді
заговорили про необхідність посилити військову присутність на Азовському морі.
Рискин, Андрей Министр Климкин нашел способ победить Россию в Азовском
море = [Міністр Клімкін знайшов спосіб перемогти Росію в Азовському морі] / А. Рискин
// Независимая газета. – М., 2018. – 04.09. (http://www.ng.ru/columnist/2018-0904/100_azov0409.html)

***
Верховна Рада України, повернувшись з канікул, відкриває дев’яту сесію VIII
скликання. Депутати мають намір розглянути не менше 20 законопроектів, в яких
Росія називається „агресором”. Спікер Верховної Ради повідомив, що до нинішньої
сесії підготовлено понад 50 законів. Основними завданнями депутатів стануть
безпека України від Росії, зміцнення союзу з НАТО, євроінтеграція і створення
потужної української армії. Міністерству оборони України хочуть дозволити
безпосередньо співпрацювати з Пентагоном з питань закупівлі озброєння з США.
Депутати мають намір змінити Конституцію України, щоб надати НАТО можливість
розміщувати свої військові бази на її території.
Украина начинает атаку на Россию по всем фронтам = [Україна починає атаку
на Росію по всіх фронтах] // Бизнес&Балтия. – Рига, 2018. – 04.09.
(http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9167001-ukraina-nachinaet-ataku-na-rossiyu-po-vsemfrontam?utm_source=vesti&utm_medium=news-widget&utm_campaign=Links-in-partner-sites)

***
Майже відразу після вибуху, в результаті якого загинув ватажок
самопроголошленої ДНР, з’явилася реакція МЗС РФ – в убивстві Захарченка
прогнозовано звинуватили Київ. Глава відомства Сергій Лавров смерть ватажка
окупантів Донецька назвав провокацією щодо зриву Мінських угод. У Міністерстві
закордонних справ України вважають, що така швидка реакція МЗС РФ на вбивство
ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка свідчить про „бажання прикрити
маріонеток, підконтрольних Кремлю”.
Moskau legt Friedensplan für Ostukraine auf Eis = [Московський політ мирного
плану для східної України] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 02.09.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/nach-mord-an-rebellenchef-moskau-legt-friedensplan-fuerostukraine-auf-eis/22986204.html)

***
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що після смерті ватажка
самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка про зустріч „нормандської четвірки”
не може бути й мови. „У нинішній ситуації неможливо розмовляти про найближчі
зустрічі в нормандському форматі як цього хочуть наші європейські партнери”, –
сказав він. Крім того, він висловив думку, що „вбивство Захарченка – провокація,
спрямована на зрив Мінських домовленостей”.
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Kreml nennt Anschlag in Donezk eine „Provokation” = [Кремль назвав вибух у Донецку
„провокацією”]
//
Die
Welt. –
Berlin,
2018. –
01.09.
(https://www.welt.de/politik/ausland/article181386862/Alexander-Sachartschenko-Kreml-nenntAnschlag-auf-ihn-Provokation.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Дводенна виставка економічного і культурного співробітництва Sail of Shanghai
пройшла в українській столиці. Участь в ній взяли понад 100 компаній з Китаю, що
розглядають торговельні та інвестиційні можливості в Україні, в тому числі і такі
відомі шанхайські підприємства, як Moshida, Nuoyiman і GW Industry.
Цянь, Ян В Киеве проходит выставка экономического и культурного
сотрудничества Sail of Shanghai = [В Києві проходить виставка економічного і
культурного співробітництва Sail of Shanghai] / Я. Цянь, Д. Цзе // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2018. – 14.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0914/c31519-9500512.html)

***
Розвиток транспортної сфери України сприятиме посиленню ролі країни в
китайській ініціативі „Пояс і шлях”. Про це заявив міністр інфраструктури
Володимир Омелян. Він нагадав, що Україна ставить перед собою мету
перетворитися на потужний логістичний хаб на шляху товарних потоків між Європою
та Азією. Для цього українська влада має намір створити високоефективну систему
мультимодальних контейнерних перевезень і розвивати залізничне і автомобільне
сполучення. В. Омелян також зазначив, що всі перетворення планується здійснювати
в рамках Національної транспортної стратегії України.
Украина хочет укрепить свою роль в „Поясе и пути” посредством развития
транспортной сферы = [Україна хоче зміцнити свою роль в „Поясі і шляхи” через
розбудову транспортної сфери] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 11.09.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0912/c31519-9499598.html)

***
В Києві відбувся круглий стіл, в якому взяли участь представники
Національної академії наук України та Академії наук провінції Гуандун (Південний
Китай). Сторони обговорили сучасний стан і перспективи взаємного співробітництва.
перспективи взаємного співробітництва. „НАН України підтримує широкі міжнародні
зв’язки з 120 науковими установами з 50 країн світу, при цьому співпраця з КНР є
одним з наших пріоритетів”, – заявив віце-президент НАН України Анатолій
Загородній. НАН вже багато років плідно співпрацює з Академією наук провінції
Гуандун. Одним з найважливіших досягнень цього партнерства А. Загородній назвав
створення спільного Китайсько-українського інституту зварювання ім. Є.О. Патона,
який увійшов в структуру Академії наук провінції Гуандун. За словами
А. Загороднього, за роки існування спільного інституту зварювання обидві країни
отримали чимало цінного досвіду.
Ученые Украины и Китая обсудили двустороннее сотрудничество = [Вчені
України і Китаю обговорили двостороннє співробітництво] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2018. – 06.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0907/c31519-9498316.html)

***
11

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 вересня 2018 р.

Україна виграла тендер на ремонт і модернізацію 17 вертольотів Мі-17, що
належать турецькій жандармерії. Реалізовувати цей проект будуть Конотопський
авіаремонтний завод „Авіакон” (Сумська область, Північно-Східна Україна) і
компанія „Мотор Січ” – один з найбільших світових виробників авіаційних двигунів.
Загальна сума тендеру становить 40 млн доларів.
Украина модернизирует для Турции 17 вертолетов = [Україна модернізує для
Туреччини 17 вертольотів] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 05.09.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0906/c31519-9497968.html)

***
Україна хоче розвивати Карпатський регіон разом з Польщею, Угорщиною та
Словаччиною. За словами першого віце-прем’єра України Степана Кубіва, раніше
чотири країни підписали в польському місті Криниця-Здруй декларацію про намір
розробити макрорегіональну стратегію, спрямовану на вирішення проблем розвитку
Карпат. Цей системний документ в майбутньому дозволить спільними зусиллями
реалізовувати проекти в таких областях, як інфраструктурне будівництво,
поновлювані джерела енергії, туризм, захист навколишнього середовища, сільське
господарство, збереження культурної спадщини.
Украина намерена развивать Карпатский регион вместе с Польшей, Венгрией и
Словакией = [Україна має намір розвивати Карпатський регіон разом з Польщею,
Угорщиною та Словаччиною] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 05.09.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0906/c31519-9497971.html)

***
Авіакомпанія „Wizz Air” скоротила кількість вильотів з аеропорту Хана.
Зокрема, польоти до Києва були перенесені на Франкфурт-на-Майні, як повідомив
агентству німецької прес-служби прес-секретар „Wizz-Air” Андрас Радо.
Авіакомпанія планує розпочати авіарейси до Львова.
„Wizz Air” streicht Verbindungen vom Flughafen Hahn = [„Wizz Air” скорочує
вильоти з аеропорту Хана] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 02.09.
(https://www.welt.de/regionales/rheinland-pfalz-saarland/article181391990/Wizz-Air-streichtVerbindungen-vom-Flughafen-Hahn.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Сотні тисяч українців виїхали за безвізу в Європу, але кинулися не в паризький
Лувр, а на роботу. Найбільше заробітчан у Польщі. Однак життя в сусідній країні не
таке райдужне, як видається до переїзду. Працювати багатьом доводиться по 12-16
годин на добу, мігрантів штрафують за найменшу провину, нерідко „кидають” на
гроші, буденними стали напади на приїжджих. Портал iz.ru розбирався в
особливостях трудових відносин Польщі та України.
Кармазин, Игорь „Паны относятся как к рабам”: украинцы рассказали о работе в
Польше : Сколько получают гастарбайтеры из незалежной = [„Пани відносяться як до
рабів”: українці розповіли про роботу в Польщі. Скільки отримують гастарбайтери з
незалежної] / И. Кармазин // Известия. – М., 2018. – 13.09. (https://iz.ru/788354/igorkarmazin/pany-otnosiatsia-kak-k-rabam-ukraintcy-rasskazali-o-rabote-v-polshe)
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РЕФОРМИ
Президент України Петро Порошенко попередив, що прозахідні реформи в
його країні знаходяться під загрозою через наближення президентських та
парламентських виборів і, на його думку, російське втручання у кампанію. В інтерв’ю
Financial Times у Києві пан Порошенко зазначив, що тривалий конфлікт з Росією та
сепаратистами, що підтримуються Москвою, в регіоні Донбасу на південному сході
України був серйозним випробуванням на єдність його країни. Але, всупереч намірам
Володимира Путіна, президента Росії, Україна в результаті стала більш сильною та
більш проєвропейською. Пан Порошенко заявив, що основні досягнення його
президентства, на п’ятому році, включають посилення України на шляху до
європейської та трансатлантичної інтеграції, відмови від російського тиску та
прийняття реформ у сфері освіти, охорони здоров’я, пенсій, банківському секторі та
державному управлінні.
Barber, Tony Petro Poroshenko warns over threat to Ukraine reforms : President says
resolve will be tested by election campaign and Russian interference = [Петро Порошенко
попереджає про загрозу реформам України. Президент каже, що рішучість буде
перевірена виборчою кампанією і втручанням Росії] / T. Barber // Financial Times. –
London, 2018. – 24.08. (https://www.ft.com/content/dd7d5314-a6a7-11e8-8ecf-a7ae1beff35b)

***
Уряд Києва може справедливо стверджувати, що протягом чотирьох років він
досяг більшого прогресу у структурній реформі, ніж будь-яка адміністрація, з часів
отримання країною незалежності у 1991 році, – пише автор публікації. Незважаючи
на конфлікт з російськими сепаратистами в південно-східному регіоні Донбасу,
економіка поступово зростає, починають текти інвестиції – хоча і все ще нижчі за
рівень, який Україна потребує.
Buckley, Neil Ukraine’s painful reforms start to bear fruit : The country’s economy has
been overhauled but vested interests remain a challenge = [Болісні реформи в Україні
починають приносити плоди. Економіка країни була реорганізована, але проблемою
залишаються корисливі інтереси ] / N. Buckley ; Special Report „Investing in Ukraine” //
Financial Times. – London, 2018. – 12.09. (https://www.ft.com/content/3bfd84d2-9405-11e895f8-8640db9060a7)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Україні вдалося частково оскаржити спрощений порядок розгляду її спору з
Росією про повернення позичених в 2013 році 3 млрд. дол. Апеляційний суд Англії та
Уельсу визнав, що довід України про економічний і політичний тиск з боку Росії,
який змусив її погодитися на російське фінансування в обмін на відмову від
зближення з ЄС, заслуговує розгляду в повноцінному судовому процесі. Незалежні
юристи вважають, що це рішення політизоване і, судячи з усього, затягне суперечку
на роки – але Україні рано чи пізно доведеться повернути РФ суму позики, навіть
якщо факт тиску буде встановлений.
Занина, Анна Принуждение по-английски : Британский суд решил рассмотреть
политические взаимоотношения России и Украины = [Примус по-англійськи.
Британський суд вирішив розглянути політичні взаємини Росії і України] / А. Занина,
А. Райский // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 15.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3743568)
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***
У 2017 році Високий суд Лондона зобов’язав Україну погасити єврооблігації
перед Росією на 3 мільярди доларів. У червні Україна оскаржила дане рішення.
Апеляційний суд Англії та Уельсу виніс рішення по апеляції України з обов’язку
перед Росією в розмірі 3 мільярдів доларів, ставши на бік Києва. Після цього
Високому суду Лондона доведеться повернутися до розгляду цієї справи. Як розповів
„Вістям” експерт-економіст Андрій Блінов, Україна все ж визнає борг перед Росією,
але в даний момент не готова виплачувати його повністю. За словами Блінова, суд
прийняв рішення в тому числі і з політичних мотивів. Жодна сторона не може
використати на свою користь порушення міжнародного права. Тобто, Лондонський
суд фактично визнав апеляцію України і вирішив повернути справу на новий судовий
розгляд.
Украину заставят вернуть России 3 миллиарда долларов = [Україну змусять
повернути Росії 3 мільярди доларів] // Вести. – Рига, 2018. – 15.09.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/15/ukrainu-zastavyat-vernut-rossii-3-milliardadollarov)

***
Уряд України і Міжнародний валютний фонд досягли угоди про продовження
кредитування в обмін на чергове підвищення цін на газ для населення. Однак умови
надання кредиту будуть змінені – „довгих” грошей Київ більше не отримає.
П’ятирічна програма розширеного кредитування, термін дії якої закінчується в квітні
2019 року і по якій Україна отримала лише 8,7 мільярда доларів з 17,5 обіцяних, буде
достроково завершена. Замість неї МВФ нібито погодився надати від 4 до 5 мільярдів
доларів на умовах stand-by (програма SBA) терміном на півтора року.
Дульман, Павел Дотянут до выборов : МВФ даст „короткие” деньги Киеву =
[Дотягнуть до виборів. МВФ дасть „короткі” гроші Києву] / П. Дульман // Российская
газета. – М., 2018. – 12.09. (https://rg.ru/2018/09/12/mezhdunarodnyj-valiutnyj-fondpredostavit-korotkie-dengi-kievu.html)

***
Експерти японської Nomura розробили індекс „раннього оповіщення” про
валютні кризи, який вони назвали Damocles („Дамокл”). Індекс, ранжує 30 ринків, що
розвиваються за ступенем близькості до валютних катаклізмів, буде оновлюватися на
щоквартальній основі. Станом на початок третього кварталу (липень 2018 року)
відповідно до індексу Nomura, найбільшим ризикам піддаються сім emerging markets:
Шрі-Ланку криза може накрити в будь-який момент, Аргентину і Туреччину він уже
охопив, в ПАР, Пакистані, Єгипті та в Україні він може статися в найближчі 12
місяців. Економісти Nomura відзначають, що Аргентина, Єгипет, Шрі-Ланка і Україна
вже звернулися за допомогою до МВФ або беруть участь у фінансовій програмі.
Какие страны столкнутся с валютным кризисом в ближайшее время, рассказали
аналитики = [Які країни зіткнуться з валютною кризою найближчим часом, розповіли
аналітики]
//
Казахстанская
правда. –
Астана,
2018. –
11.09.
(https://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/kakie-strani-stolknutsya-s-valutnim-krizisom-vblizhaishee-vremya-rasskazali-analitiki)

***
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До Києва з робочим візитом прибула місія МВФ. Завдання співробітників
фонду – оцінити виконання Києвом бюджету на поточний рік, а також ознайомитися з
проектом бюджету на наступний. Проаналізувати стан справ фонду потрібно для
того, щоб знову почати кредитувати Україну – офіційний Київ дуже розраховує на
черговий транш. Однак є і проблема – обставини в цьому році складаються не на
користь українських чиновників – країна потрапила в ідеальний шторм: у держави
просто немає грошей на обслуговування поточних зобов’язань. Чому так вийшло і на
що розраховує Київ – розбирався портал iz.ru.
Подгорный, Николай Берут штормом: почему миссия МВФ приехала в Киев в
разгар кризиса : Украине снова придется резко сокращать расходы = [Беруть штормом:
чому місія МВФ приїхала в Київ в розпал кризи. Україні знову доведеться різко
скорочувати витрати] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 10.09.
(https://iz.ru/786129/nikolai-podgornyi/berut-shtormom-pochemu-missiia-mvf-priekhala-v-kievv-razgar-krizisa)

ЕКОНОМІКА
Прихильники нової економіки, з ентузіазмом переливаючи свою українську
мову з англомовним технологічними словами, заявляють, що вони з часом
перетворять Україну на провідну країну Європи для інновацій з інформаційних
технологій, – пише автор публікації. „Три роки тому в Києві всі були банкірами і
фінансистами”, – говорить Роман Мотичак, радник інвестиційної компанії ICU.
„Тепер ви бачите футболки та кросівки в ліфті найдорожчих офісів, – каже пан
Мотичак. „Це змінило соціальну динаміку у центрі Києва”. За даними аналізу ринку
комерційної нерухомості, в першій половині 2017 р. на IT-компанії припало більше
половини всіх операцій з оренди офісів. У 33-поверховому бізнес-центрі Гулівер,
поруч із станцією метро Палац Спорту, технологічні компанії займають 60 відсотків
оренди офісів. Програмні компанії говорять про те, що військовий конфлікт у
Донбасі, повільні темпи реформ та непередбачуваний діловий клімат стримують
інвестиції. Однак вони бачать яскраве майбутнє.
Bender, Yuri Tech entrepreneurs see Ukraine as future IT leader : T-shirts and trainers
are becoming the new corporate uniform in the east European country = [Технічні підприємці
бачать Україну як майбутнього лідера ІТ. Футболки та кросівки стають новою
корпоративною формою у східноєвропейській країні] / Y. Bender // Financial Times. –
London, 2018. – 12.09. (https://www.ft.com/content/1a7e7ae4-91b4-11e8-9609-3d3b945e78cf)

***
Автор публікації починає з опису роботи 32-річного Євгена, який збирає та
тестує складні схеми електричної проводки для автомобілів Volkswagen та Audi. Ця
робота не менш трудомістка, ніж попередня робота Євгена як будівельника у сусідній
Польщі, але він радий повернутися додому, – пише автор. Економіка України
скоротилася на 17 відсотків протягом двох років після приєднання Криму Росією у
2014 році, та подальшого розгортання агресивної гібридної війни, що продовжується
в східних промислових регіонах України. Проте перспективи Євгена змінилися саме в
2015 році. Німецька компанія Kromberg & Schubert запропонувала роботу на
підприємствах автоконцерну в його рідному місті Житомирі. Аналогічні зусилля
проводяться і в інших містах України, де за останні три роки відкрито більше 120
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нових заводів. Збільшення кількості вироблених в Україні товарів, від взуття до
зубної пасти, звичайно помітно і на полицях магазинів, – пише автор.
Olearchyk, Roman Ukraine industries strive to bring migrant workers home : Car parts
manufacturing is thriving, but many workers have left = [Промисловість України прагне
повернути трудових мігрантів додому. Виробництво автомобільних деталей процвітає,
але багато працівників виїхали] / R. Olearchyk // Financial Times. – London, 2018. – 12.09.
(https://www.ft.com/content/27f943ac-91b4-11e8-9609-3d3b945e78cf)

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Salic, сільськогосподарська та тваринницька компанія Саудівської Аравії,
уклала угоду про придбання української компанії „Мрія”, збільшивши вчетверо
присутність в одній з найбагатших сільськогосподарських країн, що є одним з
найбільших експортерів зерна. Активи „Мрія”, що передадуть Salic, це близько 200
тисяч
гектарів
(494000
акрів)
орендованих
українських
земель
сільськогосподарського призначення та пов’язані з ними машини та інфраструктура.
Salic вже володіє меншою українською сільськогосподарською групою Continental
Farmers Group, яка працює у тому ж регіоні Західної України, де діє фермерське
господарство „Мрія”. Президент України Петро Порошенко зазначив, що інвестиції
Саудівської Аравії склали „сотні мільйонів доларів”.
Olearchyk, Roman Saudi Arabia’s Salic strikes deal to boost Ukraine farming = [Salic із
Саудівської Аравії має на меті посилити українське землеробство] / R. Olearchyk, H. Foy,
E. Terazono // Financial Times. – London, 2018. – 12.09. (https://www.ft.com/content/49fff8b8b664-11e8-bbc3-ccd7de085ffe)

***
Пишні поля стиглої кукурудзи, що вкривають ландшафт навколо Вінницької
птахоферми, незабаром будуть служити кормами для підприємства, що є найбільшим
у Європі за обсягом виробництва м’яса курятини, – пише автор публікації. Запущена
у 2012 році ферма щодня виробляє більше 900 тон м’яса, що переважно експортується
до ЄС, Близького Сходу та Азії. Завод є гордістю Миронівського хлібопродукту
(МХП), одного з найбільших сільськогосподарських підприємств України. Група,
акції якої котируються у Лондоні, вирощує власне зерно та перетворює його в корм
для домашньої курятини. М’ясо обробляється на місці та у Вінниці, а також на інших
об’єктах в Україні та ЄС. Україна історично відома як „кошик хліба” в Європі через
багаті сільськогосподарські землі, – пише автор.
Olearchyk, Roman Ukraine poultry farmer shows way ahead for ’Europe’s bread basket’
: London-listed agribusiness has made the most of links with the EU as rivals cry foul =
[Українська птахофабрика показує шлях до „Європейського хлібного кошика”.
Агробізнес, акції якого торгуються у Лондоні, налагодив найкращі зв’язки з ЄС, поки
конкуренти скаржаться на умови] / R. Olearchyk // Financial Times. – London, 2018. –
12.09. (https://www.ft.com/content/249e6002-91b4-11e8-9609-3d3b945e78cf)

***
Влада на півночі Румунії зробила нові заходи захисту в пунктах перетину
кордону, щоб уникнути розповсюдження вірусу африканської чуми свиней в повіті
Ботошань. Всі продукти харчування, привезені молдавськими або українськими
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громадянами, вилучені та знищені на очах їх власників, повідомляє агентство
Mediafax цитований IPN.
Молдавские мясные продукты конфискованы на румынской границе = [Молдавські
м’ясні продукти конфісковані на румунському кордоні] // Молдавские ведомости. –
Кишинев, 2018. – 01.09. (http://www.vedomosti.md/news/moldavskie-myasnye-produktykonfiskovany-na-rumynskoj-granic)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна може втратити 3% ВВП (близько 3 млрд дол.) в результаті будівництва
та запуску Росією газопроводу „Північний потік – 2”. З такою заявою виступив глава
українського „Нафтогазу” Андрій Коболєв. За його словами, проблема запуску
проекту стосується не тільки економіки країни, але і питання її безпеки. Коболєв
впевнений, що відсутність транзиту газу покладе початок повноцінного військового
вторгнення Росії в Україну. Також глава „Нафтогазу” зазначив, що всі їх розрахунки
показали повне припинення газового транзиту після запуску „Північного потоку – 2”.
Коболєв назвав ситуацію величезною втратою для країни.
„Нафтогаз” подсчитал убытки Украины от „Северного потока – 2” =
[„Нафтогаз” підрахував збитки України від „Північного потоку – 2”] // Известия. – М.,
2018. – 15.09. (https://iz.ru/789586/2018-09-15/naftogaz-podschital-ubytki-ukrainy-ot-severnogopotoka-2)

***
Росія десятиліттями направляла більше 75% свого газового експорту в Європу
через трубопроводи, розташовані в Україні. Після розпаду Радянського Союзу
відносини Москви з Україною погіршилися. Кремль побоюється можливих перебоїв з
поставками, які мали місце під час цінової суперечки з Україною в 2009 році. З тих
пір відносини між двома країнами ще більше погіршилися, і в підсумку в результаті
народного повстання в Україні був повалений проросійський Президент, а Росія
анексувала Кримський півострів. Насправді, проект „Північний потік” є
найважливішою складовою частиною московської стратегії диверсифікації
експортних маршрутів, що ведуть до Європи. Але американці і європейці дивляться
на цей проект з великою недовірою. Нещодавно Президент Петро Порошенко сказав:
„Це не комерційний проект – він неекономічний і нерентабельний. Це цілком і
повністю політичний проект. З економічної точки зору в його реалізації немає ніякого
сенсу. Це цілком і повністю геополітичний проект”.
Из-за „Северного потока – 2” страдают НАТО, США и Украина = [Через
„Північний потік – 2” страждають НАТО, США та Україна] // Вести. – Рига, 2018. –
15.09.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/15/iz-za-severnogo-potoka-2-stradayut-natossha-i-ukraina)

***
Держкомпанія „Нафтогаз” запропонувала продати за кордон до 49% в
статутному капіталі українського оператора газотранспортної системи для
збереження транзиту російського палива через Україну до Євросоюзу. У листі
виконуючого обов’язки голови правління держкомпанії Сергія Коновца на ім’я
прем’єр-міністра Володимира Гройсмана кажуть, що якщо міжнародний партнер
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заплатить за цю частку 7 млрд дол., то таку інвестицію можна розглядати як гарантію
„збереження доходів від транзиту на поточному рівні”. У зв’язку з чим держкомпанія
попросить винести це питання на розгляд Ради нацбезпеки і оборони.
„Нафтогаз” предложил продать часть газовой системы Украины за рубеж =
[„Нафтогаз” запропонував продати частину газової системи України за кордон] //
Известия. – М., 2018. – 10.09. (https://iz.ru/787605/2018-09-10/naftogaz-predlozhil-prodatchast-gazovoi-sistemy-ukrainy-za-rubezh)

***
Через вісім років після будівництва газопроводу „Північний потік” судно
італійської компанії „Саіп” починає підготовчі роботи до прокладання 1 230
кілометрів труб „Північного потоку – 2”, який належить Газпрому і оцінюється в
майже 9 мільярдів євро. Проект викликає суперечливу реакцію в Європі. Німеччина і
Австрія захищають його заради інтересів промисловості, тоді як Італія виступає
проти. „77 мільярдів кубометрів, які пройшли в Європейський союз з Росії через
Україну в минулому році, принесли українцям 2,6 мільярда євро. Якщо „Північний
потік – 2” буде побудований, а попит не буде активно рости, це може висушити
транзит”, – зазначає Тьєррі Брос з Оксфордського інституту енергетичних
досліджень. З огляду на те, що поточний договір на поставку газу через Україну
закінчується в кінці 2019 року, „Європейська комісія вважала за краще б, щоб ці
гроші йшли від Газпрому, а не з європейських субсидій”.
„Северный поток – 2”: США „в засаде”, а Европа спорит = [„Північний потік –
2”: США „в засідці”, а Європа сперечається] // Вести. – Рига, 2018. – 03.09.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/03/severnyy-potok-2-ssha-v-zasade-a-evropa-sporit)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
На військовому параді у Києві, присвяченому 27-річчю проголошення
незалежності України, з гордістю були показані протитанкові ракети „Javelin”, які
були отримані цього року від США, – пише автор публікації. Парад 24 серпня
підкреслив рішучість українського уряду надіслати повідомлення своїм громадянам
та усьому світу про те, що Київ не відмовляється від того, що її лідери сприймають як
жорстку боротьбу за життя та захист національної свободи, яка символізується з
демократичною революцією 2014 року, що скинула проросійського лідера Віктора
Януковича. „Головне завдання нашого покоління полягає в тому, щоб зробити нашу
незалежність незворотною, перетворити Україну на міцну та чудову країну, без
можливості повернення в зону російського впливу”, – заявив на параді Президент
України Петро Порошенко. Закриття дверей з Росією та відкриття його в ЄС через
торгівельну угоду – це благо вітчизняним компаніям України та іноземним
інвесторам у секторах від ІТ до виробництва. Але конфлікт з сепаратистами та
Москвою в південно-східному регіоні Донбасу вже п’ятий рік залишається серйозною
загрозою для відродження економіки, вважає автор.
Barber, Tony Conflict with Russia hangs over Ukraine’s recovery : Kiev fights to defend
hard-won liberty as sanctions make no dent on Moscow = [Конфлікт з Росією нависає над
відновленням України. Київ бореться, аби захистити тяжко завойовану свободу
оскільки санкції не зупиняють Москву] / T. Barber // Financial Times. – London, 2018. –
12.09. (https://www.ft.com/content/d69820b8-9038-11e8-9609-3d3b945e78cf)
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***
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні в закритому
режимі, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу РНБО, затвердила комплекс
заходів щодо посилення військової присутності в Азовському морі. Загалом,
залишилося вирішити тільки одне питання: за рахунок чого посилити цю саму
„військово-морську присутність у Азовському морі”? Схоже, в найближчі роки мало
що зміниться. Принаймні в Азовському морі, яке в даний час практично цілком
контролюється Росією, пише автор публікації.
Рискин, Андрей Украина решила стать великой морской державой : Для начала
Порошенко приказал усилить корабельную группировку ВМС в Азовском море = [Україна
вирішила стати великою морською державою. Для початку Порошенко наказав
посилити корабельне угруповання ВМС в Азовському морі] / А. Рискин // Независимая
газета. – М., 2018. – 07.09. (http://www.ng.ru/columnist/2018-09-07/100_azov070918.html)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Корупція є головним чинником, що стримує приплив капіталовкладень в
Україну. Про це свідчать результати опитування інвесторів, проведеного українською
інвесткомпанією „Dragon Capital” і Європейською бізнес асоціацією. Генеральний
директор „Dragon Capital” Томаш Фіала виступаючи перед журналістами відзначив,
що корупція очолює список основних перешкод на шляху інвестування в Україну вже
три роки поспіль, хоча її рівень дещо знизився. Другою за значимістю перешкодою
для капіталовкладень учасники опитування назвали недовіру до судової влади.
Замикає трійку негативних чинників нестабільність національної валюти України та
всієї фінансової системи на тлі погіршення ставлення міжнародних інвесторів до
країн, що розвиваються, додав гендиректор „Dragon Capital”.
Коррупция является главной преградой на пути инвестиций в Украину – опрос =
[Корупція є головною перешкодою на шляху інвестицій в Україну – опитування] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 11.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0912/c315199499594.html)

***
Ігри України з МВФ занадто затягнулися і склалася стійка злочинна група з
функціонерів з НБУ, декількох банків та інвестфондів, які під шумок „співпраці”
грають і на зовнішньому боргу, і коливаннях гривні в країні, вимиваючи з обороту до
70 млрд гривень, які повинні йти на кредитування реального сектора. В результаті на
грі „дефолт вже завтра” вони заробляють гроші і викручують руки Україні взагалі і
Кабміну зокрема.
Загородний, Тарас Дефолт Украины уже завтра = [Дефолт України вже завтра] /
Т. Загородний // Вести. – Рига, 2018. – 07.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/09/defoltukrainy-uzhe-zavtra)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
20 поліцейських з Ізраїлю направлені на допомогу українській поліції для
підтримки порядку під час паломництва релігійних євреїв з Ізраїлю до Умані”, –
повідомив „Вістям” майор Михайло Зінгерман, прес-секретар поліції, який перебуває
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зараз в Україні. Як і в минулому році, ізраїльські поліцейські будуть патрулювати
разом з місцевими колегами територію біля могили праведника Нахмана, а також
нести чергування в місті вдень і вночі. За традицією ізраїльські поліцейські
прибувають на всі виклики в Умані, пов’язані з проблемами хасидів. Знання івриту та
ментальності цієї групи людей допомагає краще зрозуміти і „розрулити” ситуацію.
Полиция Израиля приступила к охране порядка в Умани: ожидается 40 тысяч
паломников : В украинском городе Умань слышен иврит и видны люди в форме
израильской полиции: началось традиционное паломничество к могиле рабби Нахмана =
[Поліція Ізраїлю приступила до охорони порядку в Умані: очікується 40 тисяч
паломників. В українському місті Умань чути іврит і видно людей в формі ізраїльської
поліції: почалося традиційне паломництво до могили рабі Нахмана] // Вести. –
Иерусалим, 2018. – 07.09. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5342880,00.html)

***
Україна і Туреччина посилять співпрацю в сфері боротьби з тероризмом.
Відповідна декларація була прийнята в Анкарі. Підписи під документом поставили
глава українського МВС Арсен Аваков і його турецький колега Сулейман Сойлу.
Декларація передбачає нарощування співпраці між Україною і Туреччиною у протидії
торгівлі людьми, кіберзлочинності, відмиванню грошей, незаконному обігу
наркотиків.
Украина и Турция усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом = [Україна і
Туреччина посилять співпрацю в боротьбі з тероризмом] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2018. – 04.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0905/c31519-9497468.html)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Четвертого вересня Чеська лікарська палата розповсюдила інформацію про 400
іноземних лікарів, які працюють в Чехії без складання мовних і фахових випробувань.
Нібито 145 з них – українці, які працевлаштувалися за спрощеною процедурою,
нібито були зареєстровані випадки виявлення підроблених українських дипломів. 5
вересня міністерство охорони здоров’я Чехії опублікувало спростування. У ньому
підкреслюється, що дипломи всіх працюючих лікарів-іноземців не з країн ЄС
нострифіковані в чеських вузах. Згідно із законом, за кваліфікацію працівників
відповідає керівництво лікарень.
Минздрав опроверг данные о врачах-иностранцах, не сдавших экзамены = [МОЗ
спростувало дані про лікарів-іноземців, які не складуть іспити] // Пражский экспресс. –
Прага, 2018. – 05.09. (https://www.prague-express.cz/society/69478-minzdrav-oproverg-dannyeo-vrachakh-inostrantsakh-ne-sdavshikh-ekzameny)

***
145 з 400 лікарів-іноземців потрапили до Чехії завдяки проекту „Україна”, що
дозволяє медикам з цієї країни працевлаштуватися в Чехії за спрощеною процедурою.
Спочатку уряд хотів скасувати проект на вимогу профспілок і ряду медичних
об’єднань, але потім передумав, посилаючись на прохання властей Устецького і
Карловарського країв. Саме регіональні лікарні найбільше страждають від нестачі
кваліфікованих лікарів і медперсоналу. Чеська лікарська палата планує подати скаргу
на міністерство охорони здоров’я. У палаті наголошують, що були зареєстровані
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випадки виявлення підроблених українських дипломів. Іноземні лікарі часто
працюють без знання чеської, їх знання не перевірені згідно із законом.
В Чехии работает 400 врачей-иностранцев, не сдавших экзамены = [В Чехії
працює 400 лікарів-іноземців, які не складали іспити] // Пражский экспресс. – Прага,
2018. – 04.09. (https://www.prague-express.cz/society/69475-v-chekhii-rabotaet-400-vrachejinostrantsev-ne-sdavshikh-ekzameny-2)

***
Іспанське консульство з недавніх пір закрило видачу виїзних документів для
новонароджених і не дозволяє іспанським батькам реєструвати своїх дітей, що
з’явилися на світ в українських пологових будинках від місцевих мам, як іспанських
громадян. Посольство Іспанії в Києві випустило коментар, в якому міститься порада
не користуватися послугами сурогатного материнства на території України, так як „в
останні місяці розкрилися випадки шахрайства і обману в українських клініках
репродуктивного здоров’я”. Швидше за все, бізнес на жінках-інкубаторах
українською владою буде призупинен до моменту, поки не з’явиться закон, що
регламентує норми сурогатного материнства. Європейські ЗМІ реагують на ситуацію
з великою часткою песимізму, вважаючи, що „майбутній закон може виявитися
таким, що закриє двері і іноземцям до українського ринку матерів по найму”.
Добрынин, Владимир Фертильная незалежность: дети суррогатных матерей
оказались вне закона : Младенцам, рожденным „арендованными” украинками, уготована
непростая судьба = [Фертильна незалежність: діти сурогатних матерів опинилися
поза законом. Немовлятам, народженим „орендованими” українками, уготована
непроста доля] / В. Добрынин // Известия. – М., 2018. – 04.09. (https://iz.ru/783083/vladimirdobrynin/fertilnaia-nezalezhnost-deti-surrogatnykh-materei-okazalis-vne-zakona)

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Верховний суд України визнав незаконним припинення виплат пенсій жителям
Донбасу, які не проживають на підконтрольній Києву території. Донецький політолог
Роман Манекін висловив надію, що рішення суду дійсно зможе полегшити життя
пенсіонерів. „Українські пенсії набагато більше тих, які видають в так званих ДНР і
ЛНР, – сказав він „Комерсанту”. Проте мені відомі випадки, коли люди, які все-таки
домагалися української пенсії, отримували лише мінімум, без надбавок. Тепер, як я
розумію, і ці обмеження будуть зняті. В цілому ж рішення суду дуже логічно: виплату
соціальних допомог визначають лише Конституція України і закони, а не постанови
уряду”.
Кривошеев, Кирилл Пенсионерам из Донбасса присудили украинские компенсации
: Верховный суд признал незаконной приостановку выплаты пенсий жителям ДНР и
ЛНР = [Пенсіонерам з Донбасу присудили українські компенсації. Верховний суд визнав
незаконною припинення виплати пенсій жителям так званих ДНР і ЛНР] /
К. Кривошеев,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
05.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3732747?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Трудова міграція до Польщі з країн Азії в 2018 році зросла в рази. Українці
змушені шукати роботу в інших країнах. Про це повідомляє польська газета Dziennik
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з посиланням на дані міністерства сім’ї, праці і соціального захисту. Зростання
трудової міграції з Азії відбувається, незважаючи на те що польські підприємці
можуть наймати громадян України, Білорусії, Грузії, Вірменії та Росії на спрощених
умовах. Однак в умовах рекордно низького безробіття і п’ятивідсоткового зростання
польської економіки громадяни цих країн вже не можуть компенсувати брак робочої
сили в країні, відзначає видання.
Украинцев в Польше вытесняют рабочие из Азии = [Українців в Польщі
витісняють робочі з Азії] // Литовский курьер. – Вильнюс, 2018. – 05.09.
(http://www.kurier.lt/ukraincev-v-polshe-vytesnyayut-rabochie-iz-azii/)

СУСПІЛЬСТВО
В Україні збираються дозволити подвійне громадянство. Глава МЗС Павло
Клімкін уточнив, що кілька паспортів не стануть нормою для українців, оскільки
друге громадянство буде легалізовано „за певних умов”. Норма, ймовірно, не
торкнеться українців, які отримують російське громадянство за затвердженою рік
тому спрощеною процедурою. Конституція України проголошує єдине громадянство
для громадян країни. Отримати паспорт іншої держави можна, це формально не
відстежується українськими органами влади. І не підлягає покаранню, хоча закон
„Про громадянство” надає Президенту України право позбавити громадянства особу,
яка отримала паспорт іншої держави. Але цей механізм на ділі практично не
використовується.
Ивженко, Татьяна В Украине будет двойное гражданство, но не для всех : В
Киеве собираются упростить жизнь обладателям паспортов западных стран = [В
Україні буде подвійне громадянство, але не для всіх. У Києві збираються спростити
життя власникам паспортів західних країн] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М.,
2018. – 03.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-09-03/1_5_7302_ukraine.html)

***
Жодна міжнародна норма не регламентує цю форму вагітності,
підпорядковується різним законам та залучає довгий ланцюжок посередників. Роза
виявила, що вона мала рак яєчників, коли намагалася завагітніти. Лікування полягало
в тому, щоб видалити матку і, разом з цим, біологічну можливість бути матір’ю. Це
було дев’ять років тому. Сьогодні вона перебуває в готелі в Києві з дитиною, яку вона
має намір забрати, і яка має гени її чоловіка та донора яєць. Дитину, яку народила
українка Наталія три тижні тому, Роза називає ангелом. Все відбувалося точно так, як
це передбачалося контрактом, який пара підписала. Але останній крок – отримання
іспанського паспорту для новонародженого, з яким можна повернутися додому, все
ще літає в повітрі. Близько тридцяти сімей в тій же ситуації, не знаючи, як цей
непевний шлях закінчиться на цей раз.
Blanco, Silvia El viaje incierto de los vientres de alquiler = [Невизначена подорож
орендних животиків] / S. Blanco // El País. – Madrid, 2018. – 01.09.
(https://elpais.com/politica/2018/09/01/actualidad/1535813739_232579.html)

***
BioTexCom – найбільший в Україні центр сурогатного материнства. На сайті
компанії запропоновано кілька варіантів з різним цінником: найдешевший пакет
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послуг коштує 29900 євро, а VIP-пакет – 49900. Однак уже кілька тижнів ця компанія,
до якої звертається більшість іспанців, які наймають сурогатних матерів в Україні,
більше не приймає замовлень. На своєму сайті вона називає таку підставу:
розглядається закон про заборону послуг сурогатного материнства для іноземних пар.
Про ці зміни до законодавства ніхто не чув, зате чули про судове розслідування, яке
зачіпає цю компанію, розслідування, через яке українська влада відкликала у неї
ліцензію на діяльність в країні. Компанію звинувачують в торгівлі неповнолітніми і
внутрішніми органами, в підробці документів, шахрайстві при заплідненні і
податкових злочинах. Зазначається, що саме ця клініка стоїть за більшістю
контрактів, укладених іспанськими парами, які зараз застрягли в Києві. Іспанці
опинилися в безвихідному становищі через те, що посольство їхньої країни
відмовляється видавати паспорти дітям, народженим від сурогатних матерів.
Zuil, María ’Offshore’, hepatitis y tráfico de bebés: la clínica de subrogación tras el caos
de Kiev = [Офшори, гепатит і торгівля немовлятами: клініка сурогатного материнства,
яка стоїть за пригодами іспанських подружніх пар в Києві] / M. Zuil // El Confidencial. –
Madrid, 2018. – 01.09. (https://www.elconfidencial.com/espana/2018-08-31/biotexcom-traficobebes-clinica-gestacion-subrogada_1609912/)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Україна повідомила ООН, ОБСЄ, Всесвітню організацію охорони здоров’я та
Міжнародний комітет Червоного Хреста про кризову ситуацію на Кримському
півострові. На думку української влади, є порушення прав людини, спричинені
екологічною катастрофою. Концентрація діоксиду сірки в повітрі в північній частині
Криму перевищила норму, але поки що невідомо наскільки. Окупаційна влада в особі
Сергія Аксьонова оголосила, що робота Кримського Титану, найбільшого виробника
пігментного діоксиду титану в Східній Європі, було припинено на 2 тижні.
Mikulski, Jakub Ukraina oskarża władze okupacyjne na Krymie o wywołanie katastrofy
ekologicznej = [Україна звинувачує окупаційну владу Криму у наслідках екологічної
катастрофи]
/
J. Mikulski
//
Rzeczpospolita. –
Warsaw,
2018. –
05.09.
(https://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/180909662-Ukraina-oskarza-wladze-okupacyjne-naKrymie-o-wywolanie-katastrofy-ekologicznej.html)

ІСТОРІЯ
26 червня 1918 року Росія втратила найпотужнішу фортецю Азії – Карс. Карс
був місцем бойової слави російської зброї, поступався хіба що Севастополю. Але
чому тоді про Карс не знають не тільки обивателі, а й переважна більшість наших
істориків? Та тому, що писати про нього з 1920-х років було вкрай невигідно і
червоним, і білим. Але писати про Карс треба. Будь-яка біла пляма в нашій історії
легко може стати брендом русофобської пропаганди. «Невже нашим історикам мало
Конотопської битви 1659 року і взяття Меншиковим Батурина в 1708 році, які стали
основою нової, русофобської версії історії України?», – бідкається автор публікації.
Широкорад, Александр Борисович,писатель, историк Слава и позор Карса : О
тайнах самой мощной крепости в Азии, потерянной Россией 100 лет назад = [Слава і
ганьба Карса. Про таємниці найпотужнішою фортеці в Азії, втраченої Росією 100 років
тому] / А. Б. Широкорад // Независимая газета. – М., 2018. – 07.09.
(http://nvo.ng.ru/history/2018-09-07/14_1012_kars.html)
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КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Чеське телебачення показало польський художній фільм „Волинь”. Його показ
в Україні так і не відбувся на прохання МЗС України. „Деякі фрагменти фільму не
правдиві і вводять в оману, українці вважають їх образливими”, – сказав в інтерв’ю
Aktuálně.cz посол України в Чехії Євген Перебийніс. Він додав, що вже отримав від
Чеського телебачення відповідь, яку він вважає гідною, і сподівається, що голос
українців буде частіше звучати на телеканалі.
Посол Украины отреагировал на показ в Чехии фильма „Волынь” = [Посол
України відреагував на показ в Чехії фільму „Волинь”] // Пражский экспресс. – Прага,
2018. – 09.09. (https://www.prague-express.cz/culture/69490-posol-ukrainy-otreagiroval-napokaz-v-chekhii-filma-volyn)

***
Верховна Рада збирається прийняти закон про застосування державної мови в
Україні. Всі норми нового закону поки що під питанням. Їх розгляд у Верховній Раді
може бути конфліктним, незалежно від змісту. Партія „Опозиційний блок” вважає,
що українська влада утискає російськомовне населення. Вона подала свій
законопроект – про захист російської мови в Україні. Однак його розгляд поки навіть
не планується.
Ивженко, Татьяна В Киеве ожидаются новые языковые баталии : Верховная
рада хочет принять закон о государственном языке до старта кампании по выборам
главы Украины = [У Києві очікуються нові мовні баталії. Верховна Рада хоче прийняти
закон про державну мову до старту кампанії з виборів глави України] / Т. Ивженко //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
06.09.
(http://www.ng.ru/cis/2018-0906/1_6_7305_ukraine.html)

***
Український режисер Сергій Лозниця показав варварство у східній Україні в
своєму фільмі „Донбас”. Автор статті вважає, що немає режисера, який аналізує
конфлікти в країнах колишнього Радянського Союзу з більш радикальною точністю,
ніж українець Сергій Лозниця. І тому, що він завжди зображує дійсність, він
регулярно в Каннах, Берліні та Венеції з такими фільмами як „В тумані” (гірка історія
партизана), „Майдан” (кращий документальний фільм про революцію в Україні),
„Аустерліц” (де камера в Освенцімі спостерігає за відвідувачами) або „Ніжний”
(одіссея російської дружини в пошуках її ув’язненого чоловіка). Автор статті називає
фільм „Донбас” гротескним, жорстоким і смішним.
Rodek, Hanns-Georg „Wir erleben die Folgen von 1917” = [„Ми відчуваємо наслідки
1917
року”]
/
Н. -G.
Rodek
//
Die
Welt. –
Berlin,
2018. –
01.09.
(https://www.welt.de/kultur/kino/article181364258/Ukrainischer-Regisseur-Wir-erleben-dieFolgen-von-1917.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

РЕЛІГІЯ
Священний синод РПЦ виступив з безпрецедентно жорсткою заявою на адресу
Вселенського патріарха Варфоломія, оголосивши про обмеження контактів з
представниками Константинопольського патріархату. Приводом стало направлення
Константинополем двох екзархів до Києва для підготовки надання незалежності
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Українській православній церкві. Більш того, в РПЦ пригрозили повною забороною
євхаристійного спілкування „в разі продовження антиканонічної діяльності”.
Експерти кажуть, що церковний мир перебуває на межі найбільшого за всю новітню
історію розколу.
Коробов, Павел В обстановке Вселенского непоминания : Москва ответила
Константинополю = [В обстановці Вселенського непомінанія. Москва відповіла
Константинополю] / П. Коробов, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 15.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3743564)

***
Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з послом США з
особливих доручень з питань міжнародної релігійної свободи Семюелем Браунбеком
обговорив кроки по створенню Української автокефальної православної церкви. „У
свою чергу, посол Браунбек запевнив, що Сполучені Штати і надалі
підтримуватимуть Україну в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної
цілісності і право мати єдину Українську автокефальну православну церкву”, –
йдеться в повідомленні. „Відповідні кроки з боку Московського патріархату
обов’язково будуть” і вони будуть „вкрай жорсткими”, запевнили в РПЦ.
Вашингтон обещал поддерживать Киев в борьбе за право на автокефалию
Украинской православной церкви = [Вашингтон обіцяв підтримувати Київ у боротьбі за
право на автокефалію Української православної церкви] // Литовский курьер. – Вильнюс,
2018. – 12.09. (http://www.kurier.lt/vashington-obeshhal-podderzhivat-kiev-v-borbe-za-pravo-naavtokefaliyu-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-podrobnee-https-www-newsru-com-world11sep2018-ukr-html/)

***
Православна церква на межі розколу: Московський і Константинопольський
патріархат посварилися через Україну. Останній відряджає до Києва своїх
представників для підготовки автокефалії Української церкви, РПЦ готує жорстку
відповідь. Політичний оглядач „Коммерсанту FM” Дмитро Дрізе вважає, що
церковний конфлікт слід розглядати в рамках великого протистояння Росії і Заходу.
РПЦ вже безпосередньо звинувачує США у впливі на Константинопольський
патріархат. Звичайно, зрозумілі і амбіції Москви бути першими в православному
світі, тим більше на пострадянському просторі, який вона вважає своїм.
Використання релігії для досягнення політичних цілей було і, мабуть, завжди буде
протягом історії прогресивного людства. Але зараз це новий удар по Росії. І,
найголовніше, обидва народи все далі і далі віддаляються один від одного. Вірніше, їх
віддаляють політики, оскільки саме вони і стоять за нинішнім церковним конфліктом,
– вважає автор статті.
„За церковным конфликтом стоят политики” : Дмитрий Дризе – о ситуации
вокруг УПЦ = [„За церковним конфліктом стоять політики”. Дмитро Дрізе – про
ситуацію
навколо
УПЦ]
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
11.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3738206)

***
На думку автора публікації надання Константинопольським патріархом
автокефального статусу розкольницькому і не визнаному в світовому православ’ї
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Київському патріархату – це оголошена провокація, після якої в Україні відкриється
кривава безодня, і світовому православ’ю доведеться визначатися, з ким воно –
вірними християнами або позбавленими благодаті торговцями. Про те, що насправді
сьогодні означає Константинополь і яким „всесвітом” править Вселенський патріарх
Варфоломій, „РГ” розповідає відомий богослов, церковний аналітик Сергій Худієв.
Дульман, Павел Сколько стоит раскол : Порошенко купил автокефалию, но
продал Украину = [Скільки коштує розкол. Порошенко купив автокефалію, але продав
Україну]
/
П. Дульман
//
Российская
газета. –
М.,
2018. –
11.09.
(https://rg.ru/2018/09/11/zachem-poroshenko-kupil-avtokefaliiu-dlia-raskolnicheskoj-cerkvi-naukraine.html)

***
Чим ближче вибори Президента України, тим вище ймовірність запеклого
релігійного протистояння. Вселенський патріарх Варфоломій анонсував надання
автокефалії. Все це викликало обурення в найбільшій Українській православній
церквці. Портал IZ.ru розбирався в можливих наслідках конфлікту. Рейтинг чинного
глави держави наближається до нуля, – вважають російські пропагандисти. В таких
умовах необхідно відвернути громадян від соціально-економічних проблем. Велика
спокуса вдатися до улюбленої технології – викрити внутрішнього ворога, яким може
стати, наприклад, Українська православна церква, і розв’язати конфлікт. Його останні
заяви свідчать про готовність до такого сценарію. Спроба створення єдиної
національної церкви призведе до силового захоплення церков і монастирів, зіткнень
віруючих. Глава Київського патріархату Філарет анонсував відторгнення від УПЦ
Києво-Печерської та Почаївської лавр. Очевидно, що зіткнення почнуться на рівні
кожного регіону. Про громадянський мир доведеться забути.
Кармазин, Игорь Варфоломеевская ночь. Украина на грани религиозной войны :
Как Константинопольский патриарх провоцирует кровопролитие в Киеве =
[Варфоломіївська ніч. Україна на межі релігійної війни. Як Константинопольський
патріарх провокує кровопролиття в Києві] / И. Кармазин // Известия. – М., 2018. – 11.09.
(https://iz.ru/787533/igor-karmazin/varfolomeevskaia-noch-ukraina-na-grani-religioznoi-voiny)

***
Патріарх Константинопольський Варфоломій, який досить довгий час тримався
в рамках пристойності, раптом всі пристойності потоптав і став з якимось диким
натхненням розпалювати церковну смуту в Україні, – пише автор публікації. В ході
Архієрейського собору Константинопольської церкви в Стамбулі патріарх
Варфоломій заявив, що бере на себе ініціативу щодо подолання українського розколу,
„оскільки Росія як відповідальна за нинішню болючу ситуацію в Україні не здатна
вирішити проблему”. Підставою для такої важливої ініціативи були прохання
П.А. Порошенко і М.А. Денисенко (колишнього митрополита Філарета, в 1997 році
підданого анафемі РПЦ).
Соколов, Максим На Украине разжигают церковную смуту = [В Україні
розпалюють церковну смуту] / М. Соколов // Вести. – Рига, 2018. – 11.09.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/11/na-ukraine-razzhigayut-cerkovnuyu-smutu)

***
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В Києві обговорюють заяву єрусалимського патріарха Феофіла ІІІ про надання
українській церкві автокефалії. На думку українських політиків, єрусалимська
патріархія підтримала намір київської влади домогтися від константинопольської
отримання томосу про створення української церкви і відхід з Московського
патріархату. При цьому заяви представників церков більш стримані, вважає авторка
публікації. На їхню думку, Єрусалим висловився в стилі „і нашим, і вашим”.
„Православні народи сьогодні піддаються особливим випробуванням, але тим не
менш не повинні втрачати надії”, – заявив патріарх Єрусалима і всієї Палестини
Феофіл III під час зустрічі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою в
Єрусалимі.
Соколовская, Янина Иерусалим озадачил Киев : Патриарх Феофил ІІІ высказался
о возможной автокефалии украинской церкви = [Єрусалим спантеличив Київ. Патріарх
Феофіл ІІІ висловився про можливу автокефалію української церкви] / Я. Соколовская //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 11.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3738442)

***
Один з найдосвідченіших російських дипломатів Юрій Дубінін говорив:
«Розширення НАТО в Україну для РФ є неприйнятним, але ще страшніше і
небезпечніше розкол православної церкви в Україні». Він стався одночасно з
розпадом СРСР, але зараз церковне протистояння на Дніпрі переходить в якісно іншу
стадію, погрожуючи при цьому розколом всьому світовому православ’ю. Рішення
патріарха Варфоломія призначити двох своїх екзархів (представників) для підготовки
надання автокефалії Української православної церкви має явний геополітичний зміст:
він відкрито підтримав одну із сторін в ширшому конфлікті. „Гібридна війна”, яку
вже п’ятий рік ведуть Росія і США і одним з майданчиків якої з самого початку стала
Україна, придбала ще один – церковний – вимір, вважає автор публікації.
Тренин, Дмитрий,директор Московского центра Карнеги Раскол по церковному
признаку : Дмитрий Тренин – о том, как „гибридная война” между Россией и США
приобрела новое измерение = [Розкол за церковною ознакою. Дмитро Тренін – про те, як
„гібридна війна” між Росією і США придбала новий вимір] / Д. Тренин // КоммерсантЪ. –
М., 2018. – 11.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3737775)

***
Синод РПЦ висловив протест проти дій Константинопольського патріархату,
який призначив двох своїх екзархів (представників) в Києва для підготовки надання
автокефалії Українській православній церкви. У Московському патріархаті розцінили
дії Вселенського патріарха як попрання церковних канонів і втручання у внутрішнє
життя РПЦ. Представники УПЦ (Московського патріархату) також засудили крок
Константинополя. Опитані „Комерсантом” експерти вважають високим ризик
розриву спілкування між Константинополем і Москвою, але підкреслюють, що деталі
надання автокефалії українським православним поки не ясні, а „зв’язуватися з
взаємними відлученнями Москви і Константинополя нікому не цікаво”.
Коробов, Павел Неканоническое направление : Русская православная церковь
осудила назначение константинопольских экзархов в Киев = [Неканонічний напрямок.
Російська православна церква засудила призначення константинопольських екзархів в
Київ] / П. Коробов, Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 10.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3737339)
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***
„Суть же греци льстивы даже до сего дни”. Таку характеристику видав
Константинопольській єпархії в кінці XI століття монах Нестор, укладач „Повести
временных лет”. Через без малого тисячоліття оцінка літописця не втратила своєї
актуальності. Особливо зараз, коли патріарх Константинопольський Варфоломій,
який досить довгий час тримався в рамках пристойності, раптом ці пристойності
зовсім потоптав і став з якимось диким натхненням розпалювати церковну смуту в
Україні, – пише автор статті.
Обличение льстивых греков = [Викриття улесливих греків] // Грани.Ру. – Москва,
2018. – 10.09. (https://graniru.org/blogs/funnycouple/entries/272726.html)

***
Архієрейський синод Російської православної церкви Закордоном (РПЦЗ)
засудив заснування Вселенським (Константинопольським) патріархом Варфоломієм
інституту екзархів по Україні та призначення зкзархами архієпископа Памфільского
Данила (Зелінського) і єпископа Едмонтонського Іларіона (Рудник). Обидва архієрея
відносяться до українських православних церков США та Канади. РПЦ і РПЦЗ
вважають обидві українські церкви Західної півкулі розкольницькими угрупованнями
під омофором Константинополя.
Приймак, Артур Патриарх Иерусалимский бросил перчатку патриарху
Вселенскому : В РПЦЗ требуют от Константинополя покаяться за украинскую
автокефалию = [Патріарх Єрусалимський кинув рукавичку патріарху Вселенському. У
РПЦЗ вимагають від Константинополя покаятися за українську автокефалію] /
А. Приймак // Независимая газета. – М., 2018. – 10.09. (http://www.ng.ru/faith/2018-0910/2_7307_church.html)

***
Протистояння Московського і Константинопольського патріархів навколо
надання незалежності української церкви вилилося в публічний обмін образливими
словами і обіцяє зайти набагато далі. У передісторії конфлікту розбирався журнал
„Огонѐк”.
Филина, Ольга Клобуки раздора : Ольга Филина заглянула в предысторию
разногласий Константинопольского и Московского патриархатов по украинскому
вопросу = [Клобуки розбрату. Ольга Філіна заглянула в передісторію розбіжностей
Константинопольського та Московського патріархатів з українського питання] /
О. Филина // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 10.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3731408)

***
Активне прагнення Анкари позначити свій інтерес в сирійській провінції Ідліб
може привести до суттєвих ускладнень в російсько-турецьких відносинах. Анкара
рішуче налаштована зберегти свій вплив в провінції Ідліб і може впливати на Москву,
в тому числі, за допомогою Константинопольського патріарха Варфоломія, який
використовує в якості тиску на Кремль тему надання автокефалії Українській
православній церкві. Подібні плани вельми реалістичні і можуть бути болючими для
Росії, яка має великі претензії на те, щоб поставити Київ під протекторат РПЦ
Московського патріархату в особі патріарха Кирила, – пише автор публікації.
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Коркодинов, Денис Павлович,политический эксперт Россия и Турция рискуют
поссориться из-за Идлиба = [Росія і Туреччина ризикують посваритися через Ідліб] /
Д. П. Коркодинов // Независимая газета. – М., 2018. – 09.09. (http://www.ng.ru/vision/201809-09/100_rfturk0909.html)

***
„Судячи з усього, засоби церковної дипломатії на сьогодні вичерпані”, – заявив
головний дипломат РПЦ митрополит Іларіон (Алфєєв) в ефірі своєї телепередачі на
держканалі. Так Алфєєв відреагував на рішення Константинопольського
(Вселенського) патріарха Варфоломія направити в Україну своїх екзархів – в рамках
реалізації плану з надання цій країні церковної незалежності від Москви. План з
надання автокефалії глава дипломатії РПЦ назвав „підступним”, а останні дії
константинопольців – „підлими і віроломними”. Одночасно було оприлюднено заяву
Синоду РПЦ. У більш м’яких виразах єпископи Московського патріархату
пригрозили „діями у відповідь”.
Русский мир после „вероломного нападения” Константинополя : Московский
патриархат перестает быть посредником в международных отношениях = [Русскій мір
після „віроломного нападу” Константинополя. Московський патріархат перестає бути
посередником в міжнародних відносинах] // Независимая газета. – М., 2018. – 09.09.
(http://www.ng.ru/editorial/2018-09-09/2_7306_red.html)

***
Російська православна церква (РПЦ) може розірвати відносини з Вселенським
патріархатом в Константинополі, якщо той надасть автокефалію (незалежність)
майбутній об’єднаній православній церкві України. Про це заявив глава відділу
зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату митрополит Волоколамський
Іларіон. Константинопольський патріархат виходить з того, що Україна є його
канонічною територією, тому він має повне право надати українській церкві
незалежність. Москва, заперечуючи це право, заявляє, що Україна – канонічна
територія РПЦ. Коріння цієї суперечки лежать в подіях 1686 року, коли
Константинополь передав Київську митрополію в управління Російській церкві.
„Средства дипломатии исчерпаны”: РПЦ угрожает расколом в православии =
[„Засоби дипломатії вичерпані”: РПЦ загрожує розколом в православ’ї] // День за днем. –
Таллинн, 2018. – 09.09. (https://rus.postimees.ee/6400772/sredstva-diplomatii-ischerpany-rpcugrozhaet-raskolom-v-pravoslavii)

***
Між православними патріархатами назріває серйозний конфлікт через статус
Української церкви. Константинопольський патріарх Варфоломій призначив своїх
представників в Україні, щоб запустити процес. У РПЦ різко розкритикували таке
рішення і натякнули на розрив відносин з Константинопольською церквою.
Представник Московського патріархату митрополит Іларіон заявив, що дипломатичні
методи вже не працюють: „Якщо вони рішення не переглянуть, то ми будемо змушені
шукати відповідні заходи. І ми зараз в складі нашого Священного синоду вже такі
заходи обговорюємо”. Чи прислухаються в Константинопольському патріархаті до
вимог Московського? І до чого може привести конфлікт? Керівник Центру з вивчення
проблем релігії і суспільства Інституту Європи РАН Роман Лункін вважає, що в
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Україні може початися переділ церковної власності. Крім того, що відбувається
загрожує розбратами по всьому світу, вважає експерт.
Шадрин, Петр УПЦ обещают независимость : К чему приведет конфликт
между патриархатами = [УПЦ обіцяють незалежність. До чого призведе конфлікт між
патріархатами]
/
П. Шадрин
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
09.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3737128)

***
На офіційному сайті Константинопольського (Вселенського) Патріархату
з’явилося повідомлення, що патріарх Варфоломій призначив своїми екзархами в
Україні архієпископа Памфілійського Данила (Зелінського), ієрарха Української
православної церкви в США, і єпископа Едмонтського Іларіона (Рудника), ієрарха
Української православної церкви в Канаді (обидві юрисдикції знаходяться під
омофором Вселенського патріарха). У повідомленні сказано, що таким чином
Константинополь реалізує схему надання автокефалії українській церкві. Про що
патріарх Варфоломій нібито повідомив патріархові Московському і всієї Русі Кирилу
під час їх зустрічі в Стамбулі. Голова Синодального відділу із взаємин Церкви з
суспільством і ЗМІ Московського Патріархату Володимир Легойда відреагував на
заяву Вселенського патріархату: „Призначення Константинопольським Патріархом
своїх представників-єпископів в Україні – без узгодження з Патріархом Московським
і всієї Русі і Блаженнішим Митрополитом Київським і всієї України – є не що інше, як
безпрецедентно грубе вторгнення на канонічну територію Московського Патріархату.
Такі дії не можуть залишитися без відповіді”.
Мельников, Андрей Патриарх Варфоломей создает в Киеве свой экзархат :
Константинополь запустил процесс предоставления независимости украинской церкви
= [Патріарх Варфоломій створює в Києві свій екзархат. Константинополь запустив
процес надання незалежності українській церкві] / А. Мельников // Независимая газета. –
М., 2018. – 07.09. (http://www.ng.ru/faith/2018-09-07/100_exarkhat.html)

***
Вселенський патріарх, предстоятель Константинопольської Православної
Церкви Варфоломій I закликав Московський патріархат не втручатися в рішення
української церковної проблеми, визнавши його прерогативою Константинопольської
церкви. За його словами, „ніякі церковні порушення не виправдовують неканонічні
втручання Москви у справи Києва і терпимість до цього з боку Вселенського
патріархату в попередні роки”. Коментарів від представників Московського
патріархату з цього приводу поки не надходило.
Вселенский патриарх отстранил РПЦ от Украины = [Вселенський патріарх
усунув РПЦ від України] // Вести.- 04.09.2018. – 04.09.2018. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/09/04/vselenskiy-patriarh-otstranil-rpc-ot-ukrainy)

***
В даний час православні віруючі Республіки Корея знаходяться під омофором
Константинопольського
(Вселенського)
патріарха
Варфоломія.
Патріарх
Московський і всієї Русі Кирил зазначив, що у Російської церкви „є намір” відновити
свій храм в Сеулі „з тим, щоб православні віруючі могли вносити спільний внесок у
мирне об’єднання своєї батьківщини”. Найдивовижніше – глава РПЦ сказав про свої
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плани напередодні візиту в Стамбул, де йому належить домовлятися з патріархом
Константинопольським Варфоломієм з українського питання. Кирило намагається
зайвий раз налякати Варфоломія, щоб той був поступливішим на українському
напрямку, по-справжньому важливому для великої церковної політики.
Мельников, Андрей РПЦ вступает в битву за Сеул со Вселенским патриархатом :
Православие на полуострове поделено по 38-й параллели = [РПЦ вступає в битву за Сеул
зі Вселенським патріархатом. Православ’я на півострові поділено по 38-й паралелі] /
А. Мельников // Независимая газета. – М., 2018. – 04.09. (http://www.ng.ru/ng_religii/201809-04/11_449_korea.html)

***
„Все добре”, – відповів патріарх Московський і всієї Русі Кирило на питання
журналістів про те, як пройшла в Стамбулі його зустріч з Константинопольським
(Всесвітнім) патріархом Варфоломієм. Очікувалося, що Варфоломій на цій зустрічі
роз’яснить Кирилу: отримає чи ні Україна томос (указ) Вселенського патріарха про
дарування Українській церкві автокефалії. Вже після повернення до Москви, після
богослужіння в Успенському соборі Кремля, патріарх Кирило порівняв діяльність
нинішніх автокефалістів зі спробами нав’язати Україні унію з Римом в XV столітті.
На його думку, єдність Церкви – це „і понині велике надбання, яке визначає духовний
шлях народів всієї Русі”, і якщо воно буде розірвано, то „невідомо, що буде взагалі з
православною церквою”.
Приймак, Артур Константинополь предлагает Киеву „томос Шредингера” :
Патриарх Варфоломей отказал РПЦ в праве определять будущее Украинской церкви, но
и своего решения пока не вынес = [Константинополь пропонує Києву „томос
Шредінгера”. Патріарх Варфоломій відмовив РПЦ в праві визначати майбутнє
Української церкви, але і свого рішення поки не виніс] / А. Приймак // Независимая
газета. – М., 2018. – 04.09. (http://www.ng.ru/ng_religii/2018-09-04/9_11_patriarh.html)

***
„Лідери мусульманських організацій Польщі вчать, як і коли потрібно вбивати
немусульман в ім’я Аллаха і про збройну боротьбу з правителями, які не допускають
поширення ісламу. Чим це відрізняється від інших тоталітарних систем?” – так
висловився недавно в Facebook український музикант Віктор Река, що проживає з
дружиною і дочкою в Варшаві. Подружжя – переконані українські націоналісти.
Учасник євромайдану Віктор Река був поранений в око під час снайперського
обстрілу на київській вулиці Грушевського в лютому 2014 року. Віктор неоязичник. У
його Facebook багато перепостів із товариства „Київська громада українських
рідновірів” і публікацій з аккаунта українського публіциста – неоязичника Віктора
Фіалковського. Фіалковський, він же „волхв Зореслав”, просуває в забороненому в
Росії „Правому секторі” та аналогічних українських організаціях войовниче
неоязичництво – з креном на повне знищення в Україні християнства, ісламу та
іудаїзму як „жидівських” релігій.
Приймак, Артур Участник евромайдана ополчился на исламистов в Польше :
Учеба в варшавской гимназии едва не довела его дочь до замужества в 14 лет = [Учасник
євромайдан ополчився на ісламістів в Польщі. Навчання у варшавській гімназії ледь не
довело його дочку до заміжжя в 14 років] / А. Приймак // Независимая газета. – М.,
2018. – 04.09. (http://www.ng.ru/ng_religii/2018-09-04/12_449_bander.html)
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***
«Всяке буває на білому світі, але щоб Константинопольський патріархат пішов
на руйнівні для Вселенського православ’я кроки – це досить малоймовірно. Навіщо?
Щоб насолити Москві?» – запитує автор статті. Зустріч двох патріархів –
Московського і Константинопольського, Кирила і Варфоломія викликала бурхливе
обговорення. Деякий час назад Президент України Петро Порошенко, страждаючи від
надзвичайно низького рейтингу, прислухався до поради деяких своїх наближених і
вирішив зіграти на церковному полі, – вважає автор статті. Він організував запит до
Константинопольського патріарха Варфоломія від імені української держави про
надання українській Церкві автокефалії – тобто самостійності. Власне, Томос – це
церковний документ, підписаний патріархом, який би її і проголошував.
Сумеет ли Порошенко легализовать церковный раскол = [Чи зуміє Порошенко
легалізувати церковний розкол] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 04.09.
(http://www.vedomosti.md/news/sumeet-li-poroshenko-legalizovat-cerkovnyj-raskol)

***
Від зустрічі в Стамбулі патріархів Кирила і Варфоломія чекали визначеності в
питанні надання автокефалії українській церкві. Найбільш розгорнутий коментар
представника Константинопольського патріархату митрополита Еммануїла Адамакіса
тлумачать і в Москві, і в Києві, але по-різному. Грек повідомив, що його церква шукає
шляхи надання автокефалії Києву. Українська православна церква Московського
патріархату (УПЦ МП) розповсюдила заяву, в якій запропонувала своє тлумачення
слів Адамакіса. „Чи вдалося Константинопольській патріархії з квітня місяця знайти
варіанти надання автокефалії, і якщо так, то якими вона їх бачить – поки в промові
митрополита Еммануїла не повідомляється. Як і не повідомляється авторитетним
ієрархом, чи ставить перед собою Константинопольська патріархія мету реалізувати
зазначені варіанти, якщо теоретично вони будуть знайдені”, – йдеться в заяві
Київської митрополії РПЦ. Офіціальне рішення може прийняти тільки Синод
Константинопольської церкви.
Мельников, Андрей Патриархи Кирилл и Варфоломей продолжают торг... :... а
под папой Франциском шатается Святой престол = [Патріархи Кирило і Варфоломій
продовжують торг...... а під папою Франциском хитається Святий престол] /
А. Мельников // Независимая газета. – М., 2018. – 02.09. (http://www.ng.ru/week/2018-0902/8_7301_weekrelig.html)

***
Інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви
Московського патріархату (УПЦ МП) опублікував заяву, в якій спростував
повідомлення українських ЗМІ про прийняте Константинопольським (Всесвітнім)
патріархом Варфоломієм рішення надати автокефалію українській церкві. Списи
ламаються навколо репліки митрополита Еммануїла Адамакіса, який в
Константинопольському патріархаті відповідає за українське питання. „У зв’язку з
масовим тиражуванням неправдивої інформації, яка спотворює слова представника
Константинопольського патріархату митрополита Гальського Еммануїла Адамакіас за
результатами зустрічі Константинопольського та Московського патріархів в Стамбулі
31 серпня 2018 року, слід роз’яснити наступне, – йдеться в заяві УПЦ МП. – У своїй
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промові митрополит Еммануїл жодним чином не повідомляв про те, ніби
Константинопольський патріархат прийняв рішення надати автокефалію церкві в
Україні.
Мельников, Андрей Патриарх Варфоломей окончательно запутал и РПЦ, и Киев :
Стороны ломают голову над смыслом заявлений Константинопольского патриархата =
[Патріарх Варфоломій остаточно заплутав і РПЦ, і Київ. Сторони ламають голову над
сенсом заяв Константинопольського патріархату] / А. Мельников // Независимая
газета. – М., 2018. – 01.09. (http://www.ng.ru/faith/2018-09-01/100_patriarh_0109.html)

СПОРТ
У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, про своїх
суперників дізнався і єдиний представник України на цій стадії. „Шахтар” зіграє з
англійським „Манчестер Сіті”, французьким „Ліоном” і німецьким „Хоффенхаймом”.
Донецький футбольний клуб „Шахтар” є постійним учасником європейського
чемпіонату, де в попередньому сезоні у другому турі на виїзді програв римській
„Ромі” й залишив чемпіонат. Через політичну ситуацію в східній Україні
одинадцятикратний чемпіон грає свої домашні ігри в даний час у Харкові.
Attraktive Lose für Hoffenheim beim Champions-League-Debüt = [Привабливі лоти
для дебюту „Хоффенхайму” у Лізі чемпіонів] // Die Welt. – Berlin, 2018. – 01.09.
(https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article181370096/Attraktive-Lose-fuerHoffenheim-beim-Champions-League-Debuet.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

ТУРИЗМ
Хоча релігійні євреї приїжджають сюди регулярно, а деякі і зовсім
влаштувалися там, українські журналісти не втомлюються писати про „екзотичне
видовище”. Слід зазначити, що серйозні українські ЗМІ пишуть про хасидів в цілому
доброзичливо, можливо, навіть більш поблажливо, ніж деякі з їх ізраїльських колег.
Але широкий резонанс, в тому числі в соціальних мережах, отримують саме
„полуничні” тексти.
Айхнер, Итамар „Творят, что хотят”: как украинские СМИ пишут о
паломниках из Израиля : Груды мусора, „попирание национальных символов” и даже
„изнасилование украинской девушки”, которой никогда не существовало. Взгляд из
Израиля на публикации в украинской прессе о происходящем в Умани = [„Творять, що
хочуть”: як українські ЗМІ пишуть про паломників з Ізраїлю. Купи сміття, „нехтування
національних символів” і навіть „згвалтування української дівчини”, якої ніколи не
існувало. Погляд з Ізраїлю на публікації в українській пресі про те, що відбувається в
Умані]
/
И. Айхнер
//
Вести. –
Иерусалим,
2018. –
12.09.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5348627,00.html)

***
Троє людей затримано за підозрою в шахрайстві і обмані тисяч ізраїльтян, яким
вони продали квитки в Умань, але скасували угоду за день до польоту. Два власника
ізраїльської компанії Europnim і один житель Гіватаїмі підозрюються в тому, що
напередодні нового року за єврейським календарем продали 2 тисячі квитків в
Україну за ціною 635 доларів за кожен, але напередодні вильоту повідомили, що
угода скасовується. При цьому гроші вони не повернули. За оцінками слідства,
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шахраї заробили на авантюрі 1,3 мільйона доларів. В результаті розслідування було
затримано двох підозрюваних – 29-річні власники компанії Europnim – жителі БейтарІліт і Бейт-Шемешу.
Афера по дороге в Украину: 2000 израильтян остались без билетов и денег :
Компания Europnim продавала людям дорогие авиабилеты, но за день до полета
отменила сделку и не вернула деньги = [Афера по дорозі в Україну 2000 ізраїльтян
залишилися без квитків і грошей. Компанія Europnim продавала людям дорогі
авіаквитки, але за день до польоту скасувала угоду і не повернула гроші] // Вести. –
Иерусалим, 2018. – 04.09. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5340841,00.html)

ІМІДЖ КРАЇНИ
Скільки гастарбайтерів з незалежної працює в ЛР? На це питання не здатна
відповісти жодна установа. Однак минулого літа, піддані Києва стали потроху
утворювати свою громаду. Групи українських трудівників можна зустріти в дешевих
готелях і недорогих супермаркетах. Можна не сумніватися: українці зможуть
заповнити будь-які вакансії в нашій країні. А ось чи будуть вони вивчати держмову?
В цьому відношенні характерний приклад знакової ризької лікарні, яка привернула
молодший медперсонал з ближнього зарубіжжя: білоруски через рік вже говорили
латиською, а українки вперто продовжували спілкуватися тією мовою, яку вважали
російською. Зате функціональних претензій немає – акуратні і працьовиті.
Кабанов, Николай Граждане Украины привезли в Латвию дешевый труд и суржик
= [Громадяни України привезли в Латвію дешеву працю і суржик] / Н. Кабанов // Вести. –
Рига, 2018. – 10.09. (https://vesti.lv/statja/segodnja/2018/09/10/grazhdane-ukrainy-privezli-vlatviyu-deshevyy-trud-i-surzhik)

ІНФОРМАЦІЯ
Колишній офіцер ЦАХАЛу, 36-річний Бар (Барі) Бонен, який добровільно
боровся на стороні української армії проти сепаратистів, був знайдений мертвим у
квартирі, яку він орендував в Києві. За попередньою версією, озвученою українською
поліцією, Бонен покінчив життя самогубством.
Айхнер, Итамар Воевавший на Украине израильский офицер найден мертвым в
Киеве : Смерть Бара Бонена, который служил в „Грузинском легионе”, его командир
считает убийством = [Ізраїльський офіцер, який воював в Україні, знайдений мертвим в
Києві. Смерть Бара Бонена, який служив в „Грузинському легіоні”, його командир
вважає вбивством] / И. Айхнер // Вести. – Иерусалим, 2018. – 12.09.
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5348369,00.html)

***
Українська телеведуча Оксана Марченко – дружина проросійського політика
Віктора Медведчука, кума Володимира Путіна, – контролює фірму, яка освоює
Гавріковське нафтогазове родовище в Югрі, одне з трьох найбільших в Росії. Про це
йдеться в розслідуванні програми „Схеми” – спільного проекту „Радіо Свобода” і
телеканалу „UA: Перший”. Журналісти відправили на завод в Новошахтинськ запит
про те, кому передбачається продавати продукти переробки видобутої в Югрі нафти,
однак відповіді не отримали. Аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр
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Сіренко не виключив, що ринком збуту можуть виявитися території України,
підконтрольні бойовикам так званих ДНР і ЛНР.
Фирма жены Медведчука осваивает одно из крупнейших нефтегазовых
месторождений России = [Фірма дружини Медведчука освоює одне з найбільших
нафтогазових
родовищ
Росії]
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
07.09.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.272574.html)

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Вбивство головного ватажка проросійських сепаратистів східної України
Олександра Захарченко – це „провокація”, яка підриває мирний процес, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Загибель Захарченко, безсумнівно, посилить
напруженість в регіоні та підірве мирний процес, започаткований Мінськими угодами
та опосередкований Німеччиною та Францією. 42-річний Захарченко, з початку
конфлікту в 2014 році на сході України став „президентом” самопроголошеної
сепаратистами ДНР. Його було вбито в центрі Донецька.
Rússia chama de ’provocação’ assassinato de líder separatista pró-Rússia da Ucrânia :
Para porta-voz, caso prejudica o processo de paz = [Росія називає „провокацією” вбивство
проросійського ватажка сепаратистів України: Прес-секретар Росії сказав, що це
шкодить мирному процесу] // O Globo. – Rio de Janeiro, 2018. – 01.09.
(https://oglobo.globo.com/mundo/russia-chama-de-provocacao-assassinato-de-lider-separatistapro-russia-da-ucrania-23030810)

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Рішення адміністрації Трампа схвалити збільшення військової допомоги
Україні, включаючи великі поставки летальної зброї – це нерозумна політика як по
стратегічним, так і з моральних міркувань, попереджає The American Conservative. Не
варто провокувати Москву і „підливати бензин в геостратегічну пожежу”, яка може
привести до повномасштабної кризи між США і Росією, підкреслюється в статті.
Незважаючи на всі дискусії в ЗМІ і конгресі щодо передбачуваних зв’язків і
домовленостей президента США Дональда Трампа з російським керівництвом, в
реальності американська політика щодо Росії залишається „такою же
конфронтаційною, як і завжди”, пише The American Conservative. Зокрема,
адміністрація Трампа задіяла американські сили у військових навчаннях НАТО на
території Польщі та інших східноєвропейських країнах у кордонів з Росією, а також у
військово-морських маневрах в Чорному морі неподалік від російської військовоморської бази в Севастополі. Більш того, Вашингтон направив американський
контингент на спільні військові навчання з українськими силами – і Москва
сприйняла це як „провокацію”, з огляду на її напружені відносини з Києвом,
відзначається в статті.
США провоцирует Москву поставками летального оружия на Украину = [США
провокує Москву поставками летальної зброї в Україну] // Вести. – Рига, 2018. – 12.09.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/12/ssha-provociruet-moskvu-postavkami-letalnogooruzhiya-na-ukrainu)

***
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Заяви розвідки США про те, що Росія нібито прагне ускладнити ситуацію в
Україні перед початком президентської кампанії, не мають під собою підстав, вважає
перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Євген
Серебренніков. Він також зазначив, що погіршити обстановку можуть якраз подібні
заяви, причому не тільки в Києві, а й на Донбасі. „Подібні заяви не сприяють
врегулюванню, навпаки, ускладнюють його, особливо зараз, коли висуваються
пропозиції відмовитись від реалізації мінських домовленостей”, – вважає
парламентарій.
Мисливская, Галина В Совфеде ответили США по вмешательству в выборы на
Украине = [У Совфеді відповіли США по втручанню в вибори в Україні] / Г. Мисливская //
Российская газета. – М., 2018. – 05.09. (https://rg.ru/2018/09/05/v-sovfede-otvetili-ssha-povmeshatelstvu-v-vybory-na-ukraine.html)

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
На території самопроголошеної Донецької народної республіки почав діяти
зв’язок в форматі 4G. У тестовому режимі до мережі четвертого покоління
республіканського мобільного оператора „Фенікс” вже підключилися понад 20 тисяч
абонентів. А оскільки мобільного інтернету в такому стандарті в Донецьку практично
не було ні при Україні, ні пізніше, ентузіазм місцевих зв’язківців цілком зрозумілий.
– Це справжній технологічний прорив. Тепер 4G в ДНР – це нова реальність, і жителі
республіки можуть відчувати себе повноцінною частиною цивілізації, – упевнений
виконуючий обов’язки міністра зв’язку так званої ДНР Віктор Яценко.
Мельников, Руслан В воюющем Донбассе запущена сеть 4G = [На Донбасі, який
воює, запущена мережа 4G] / Р. Мельников // Российская газета. – М., 2018. – 12.09.
(https://rg.ru/2018/09/12/v-voiuiushchem-donbasse-zapushchena-set-4g.html)

***
Вже другим після вбивства Олександра Захарченко виконуючим обов’язки
глави самопроголошеної ДНР замість Дмитра Трапезникова призначили Дениса
Пушиліна. Це ще одне свідчення триваючої боротьби між двома російськими
спецслужбами – ФСБ і ГРУ, а також спроба помічника президента РФ Владислава
Суркова зберегти свій вплив на окупованих українських територіях. Таку думку
висловив військовий експерт Олександр Коваленко. Для України призначення
Пушиліна не змінює нічого. Пушилін, як і Захарченко, не має повної влади в
самопроголошеній „ДНР” і є виключно маріонетковим персонажем Кремля. Він не
вирішує абсолютно нічого.
Пешка Кремля: Захарченко не убили, а сменили = [Пішак Кремля: Захарченко не
вбили, а змінили] // Вести. – Рига, 2018. – 10.09. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/09/10/peshka-kremlya-zaharchenko-ne-ubili-a-smenili)

***
В Донецьку зібралися десятки тисяч людей, щоб проститися з 42-річним
Олександром Захарченко. Проросійський ватажок сепаритистів України загинув від
вибуху, який наштовхнув Росію на припинення міжнародних переговорів про мир в
Україні, що проводилися під посередництвом Франції та Німеччини. Довга черга
людей чекала свого часу, щоб віддати останню данину ватажку самопроголошеної
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ДНР, убитого поряд з охоронцем під час нападу, яким було поранено і 12 інших
людей.
F.J.G. Funeral de líder pró-russo junta milhares de pessoas : Rebelde foi assassinado na
sexta-feira = [Похорони проросійського ватажка зібрали тисячі людей: Бойовика було
вбито в п’ятницю] / F.J.G. // Correio da Manhã. – Lisboa, 2018. – 03.09.
(http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/funeral-de-lider-pro-russo-junta-milhares-de-pessoasna-russia)

***
На похоронах у Донецьку проросійського ватажка бойовиів східної України,
убитого під час вибуху, були присутні величезні натовпи плакальників. Олександр
Захарченко був смертельно поранений під час вибуху в кафе в Донецьку.
Міністерство закордонних справ Росії звинувачує Україну у вбивстві, а Київ пояснює
його смерть боротьбою серед сепаратистів. У прес-службі самопроголошеної ДНР
заявили, що 200 тисяч людей зібралися на похорони ватажка так званої „республіки”.
В оприлюдненому відео, жінка Наталя, яка описує себе як колишня сусідка
Захарченко, плачучи сказала: „Це така ганьба, така втрата. Він був для нас усім...
Немає слів”.
Tearful mourners queue to bid farewell to east Ukraine rebel chief = [Плакальники в
черзі прощалися з керівником бойовиків східної України] // Cyprus Mail. – Nicosia, 2018. –
02.09.
(https://cyprus-mail.com/2018/09/02/tearful-mourners-queue-to-bid-farewell-to-eastukraine-rebel-chief/?hilite=%27ukraine%27)

***
Жоден з трьох пістолетів, які він мав при собі, не змогли врятувати Олександра
Захарченко – ватажка проросійських сепаратистів в самопроголошеній ДНР.
Захарченко став жертвою замаху в Донецьку – загинув під час вибуху. Автор статті
згадує, що в березні 2017 року Захарченко показав їй ці пістолети, коли давав
інтерв’ю. Москва і сепаратисти зазвичай приписують такі смерті діям „агентів” і
„диверсантів” Києва, але є й інші гіпотези, які виказують політичні джерела з так
званої ДНР в неофіційних розмовах. Ці гіпотези вказують на осіб, пов’язаних з
якоюсь з „веж Кремля, замішаних в конфлікті” – тобто різних відділів російської
адміністрації, що мають інтереси на сході України.
Bonet, Pilar Las tres pistolas que no pudieron salvar a Alexander Zajárchenko = [Три
пістолета, які не змогли врятувати Олександра Захарченко] / P. Bonet // El País. –
Madrid,
2018. –
01.09.
(https://elpais.com/internacional/2018/08/31/actualidad/1535734752_778917.html)

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Після вбивства глави самопроголошеної Донецької Народної Республіки
Олександра Захарченко Україну в черговий раз стало трясти на пропагандистському
фронті. Визнаватися в причетності до теракту в Києві не стали. На думку автора
публікації, київська влада примудрилася звинуватити у вбивстві Захарченко ФСБ
Росії. «Через політику влади продовжує посилюватися розкол України за мовною
ознакою», – вважає автор публікації. «Порошенко всю ставку трохи більше ніж за
півроку до президентських виборів зробив на український націоналістичний
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електорат, який на ділі роздроблений. Важливою складовою політики керівництва
України з перших же днів державного перевороту стали пропаганда неофашизму,
виправдання українських поплічників гітлеризму», – пише автор публікації.
Григоров, Иван, „Голос Армении” „Цэ Европа” докатилась до прославления
Гитлера = [„Це Європа” докотилася до прославлення Гітлера] / И. Григоров //
Еркрамас. – Ереван, 2018. – 10.09. (http://www.yerkramas.org/article/143488/%C2%ABceevropa%C2%BB-dokatilas-do-proslavleniya-gitlera)

КРИМ
За чотири з гаком роки російської окупації, до кінця червня 2018-го, з Криму
було депортовано близько 2550 осіб, більшість – українські громадяни, які не
прийняли громадянства Росії. Такий висновок зробила в своєму опублікованому
дослідженні Кримська правозахисна група. Інформація про рішення про видворення
осіб, які не мають громадянства Росії, з Криму в публічний простір, як правило, не
потрапляє.
Правозащитники: За время оккупации из Крыма депортированы свыше 2500
человек = [Правозахисники: За час окупації з Криму депортовані понад 2500 осіб] //
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
01.09.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.272463.html)

***
На півночі Криму знову зафіксували перевищення гранично допустимої
концентрації шкідливих речовин в повітрі, розповіла глава регіонального управління
Росспоживнагляду Наталія Пеньковська. Вона зазначила, що в порівнянні з початком
тижня ситуація погіршилася. „Ми зареєстрували перевищення гранично допустимих
концентрацій по хлористому водню і сірчистому ангідриду. Перевищення
середньодобової концентрації відзначаються в дев’ять разів”, – сказала Пеньковська.
При цьому вона підкреслила, що здоров’ю жителів нічого не загрожує, що
підтверджують в Міністерстві охорони здоров’я. Керівник оперативного штабу, віцепрем’єр уряду Криму Ігор Михайличенко розповів, що влада півострова розглядає
шість причин забруднення атмосфери на півночі регіону. У тому числі скидання
невстановлених речовин з території України.
На севере Крыма произошел новый химический выброс = [На півночі Криму стався
новий хімічний викид] // Вести. – Рига, 2018. – 14.09. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/09/14/na-severe-kryma-proizoshel-novyy-himicheskiy-vybros)

***
В Києві заявили, що готові „за всяку ціну” не допустити поставки води в Крим
і згодні відновити водопостачання, тільки якщо Росія „визнає факт окупації”
півострова. Заступник міністра України з питань проблемних територій Юрій
Гримчак в ефірі одного з телеканалів висунув Росії дві умови відновлення постачань
води. „Перше – Москва повинна сама попросити про це. Друге, якщо є таке бажання,
то спочатку треба звернутися до України і визнати факт окупації Криму. Без цього
взагалі нема про що говорити”, – сказав чиновник. Питання з поставками води в Крим
знову набуло актуальності через ситуацію в Армянську, де перевищено гранично
допустиму концентрацію сірчистого ангідриду. Причина – випаровування
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кіслотонакопителя хімічного заводу „Кримський титан”. Не вистачило прісної води,
що надходила раніше з території України. Роботу підприємства на два тижні
зупинили, дітей вивезли з міста в санаторії.
Украина готовит дерзкий план по захвату Крыма = [Україна готує зухвалий план
по захопленню Криму] // Вести. – Рига, 2018. – 11.09. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/09/11/ukraina-gotovit-derzkiy-plan-po-zahvatu-kryma)

***
Делегація з Болгарії в складі 10 осіб, серед яких бізнесмени, політологи, вчені,
журналісти, прибула до Криму для участі у фестивалі болгарської культури
„Болгарські зустрічі”. «Не варто вірити „західній пропаганді”, що Росія нібито
„відрубала” Крим у України, оскільки кримчани самі вирішили жити, де їм хочеться»,
– заявив представник болгарської делегації, геополітичний аналітик Валентин Вацев.
Експерт підкреслив, що Крим „дуже давно вже російський, і так буде в майбутній
вічності”.
Болгарская делегация признала принадлежность Крыма России = [Болгарська
делегація визнала приналежність Криму Росії] // Известия. – М., 2018. – 09.09.
(https://iz.ru/787075/2018-09-09/bolgarskaia-delegatciia-priznala-vechnost-kryma-v-sostaverossii)

***
Представник американської делегації громадських працівників Сільвія
Демарест заявила, що Кримський півострів став частиною Росії законно. „Я юрист за
освітою. Я розумію, що те, що сталося в Криму в 2014 році було законним
волевиявленням народу і виразом законного права на самовизначення, що все було
проведено в рамках закону”, – сказала вона. Демарест додала, що після повернення в
США розповість співгромадянам про реальну обстановку на півострові.
Делегация из США назвала референдум в Крыму законным волеизъявлением
народа = [Делегація з США назвала референдум в Криму законним волевиявленням
народу] // Вести. – Рига, 2018. – 07.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/07/delegaciya-izssha-nazvala-referendum-v-krymu-zakonnym-voleizyavleniem-naroda)

***
Причину кислотного отруєння півночі Криму можна буде ліквідувати тільки
через кілька місяців. Випари з накопичувача отруйних відходів заводу „Кримський
титан” почалися через водну блокаду півострова з боку України. Українські
чиновники підтверджують, що проблема з висиханням відстійників існує вже кілька
років. І останнім часом забруднення відзначені не тільки на титановому заводі в
Армянську, а й на содовому і бромовому заводах в Красноперекопську. Російським
чиновникам тепер належить вирішити непросте завдання: чи варто зберігати старі
хімічні виробництва в Криму в умовах водної блокади.
Сергеев, Михаил Водная блокада Крыма привела к кислотному заражению :
Жителям пострадавшего Армянска чиновники подарили марлевые повязки = [Водна
блокада Криму привела до кислотного зараження. Мешканцям постраждалого
Армянська чиновники подарували марлеві пов’язки] / М. Сергеев // Независимая газета. –
М., 2018. – 05.09. (http://www.ng.ru/economics/2018-09-05/1_2_7304_crimea.html)
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***
Словацькі політики і підприємці, які відвідали в серпні Крим, зняли фільм про
свою поїздку і життя на півострові. Відео буде відправлено в українське посольство, а
також в МЗС України. Про це „Известиям” розповів словацький депутат Петро
Марчек, який очолював місію. Він додав, що фільм стане відповіддю на заяви
української сторони про неприпустимість відвідування півострова через порушення
прав людини в цьому регіоні. Співголова Ялтинського міжнародного економічного
форуму Андрій Назаров заявив „Известиям”, що подібні ініціативи допоможуть
прорвати інформаційну блокаду.
Лару, Дмитрий Словаки ответили на угрозы Украины : Делегация из Словакии
сняла фильм о поездке в Республику Крым, который отправит в посольство и
министерство иностранных дел Украины = [Словаки відповіли на погрози України.
Делегація зі Словаччини зняла фільм про поїздку в Республіку Крим, який відправить в
посольство і міністерство закордонних справ України] / Д. Лару // Известия. – М., 2018. –
04.09. (https://iz.ru/784800/dmitrii-laru/slovaki-otvetili-na-ugrozy-ukrainy)

***
Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді виключити
з Конституції країни положення про Чорноморський флот в Криму. В рамках, так би
мовити, віддаленого управління. І Верховна Рада не тільки негайно погодилася, але
ще і наполягає на негайній пропозиції країнам НАТО „замінити своїми машинами”
агресивний російський флот в українському місті Севастополі.
Лекух, Дмитрий Крым поделили пополам = [Крим поділили навпіл] / Д. Лекух //
Вести. – Рига, 2018. – 04.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/04/krym-podelili-popolam)

***
У Старому Криму поліція провела обшук в будинку Зекка Куламетова, батька
кримськотатарського активіста Герая Куламетова. Про це повідомляє „Кримська
солідарність”. Силовики пред’явили постанову, видану підконтрольним Росії
Київським райсудом Сімферополя. З документа випливає, що Ріана Куламетова,
дочка господаря будинку, проходить свідком у справі про екстремізм, за яким в
кримській столиці був затриманий активіст Марлен Мустафаєв. Прес-секретар МЗС
України Мар’яна Беца висловила протест у зв’язку з новими незаконними
переслідуваннями кримських татар.
Старый Крым: обыск у крымских татар = [Старий Крим: обшук у кримських
татар]
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
04.09.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.272510.html)

***
Американські ЗМІ проявили „чудеса розсудливості”, визнавши те, що Україна
не має жодних шансів повернути Крим. Таку думку озвучив заступник міністра
внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму Вадим Перших. Йдеться про
статтю в журналі The National Interest автора Дуга Бендоу. За його словами, більшість
населення Криму – росіяни – хотіли возз’єднання з Росією, тому Києву не вдасться
повернути півострів без згоди місцевих жителів.
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В Крыму похвалили американские СМИ за статью о полуострове = [У Криму
похвалили американські ЗМІ за статтю про півостров] // Известия. – М., 2018. – 03.09.
(https://iz.ru/784705/2018-09-03/v-krymu-pokhvalili-amerikanskie-smi-za-statiu-o-poluostrove)

***
Число росіян, які відпочили в Туреччині, зросло в цьому році на 30% і
перевищило 3 млн. Однак курорти Криму і Краснодарського краю взяли в три рази
більше туристів, ніж Туреччина. Такі попередні підсумки сезону-2018. Вибір
напрямку для відпочинку цього літа росіяни частіше робили по ціні.
„Платоспроможність громадян продовжує знижуватися. Вони скорочують кількість
днів відпочинку, шукають більш дешеві способи дістатися до курорту і змінюють
високий сезон на міжсезоння”, – пояснюють в турфірмах. На думку глави комітету
„Ділової Росії” по туризму Олени Кривенкової, на зростання потоку вплинуло
відкриття Кримського моста, який з’єднав півострів з материком.
Соловьева, Ольга Российские курорты победили Турцию : Экономия – главный
компас для отдыхающих = [Російські курорти перемогли Туреччину. Економія –
головний компас для відпочиваючих] / О. Соловьева // Независимая газета. – М., 2018. –
02.09. (http://www.ng.ru/economics/2018-09-02/4_7301_kurort.html)

***
Активістка Українського культурного центру, мешканка Сімферополя Ольга
Павленко, у якої пройшов обшук, виїхала на материкову Україну, повідомляє
„Громадське радіо”. Знайомі активістки пов’язували візит силовиків з
„журналістським розслідуванням” про діяльність УКЦ, що з’явилося на
антиукраїнському сайті News Front. Імовірно обшук проходив в рамках розслідування
чергової справи „Правого сектора”, про порушення якого оголосив центральний главк
СКР.
Украинская активистка Павленко уехала из Крыма после обыска = [Українська
активістка Павленко поїхала з Криму після обшуку] // Грани.Ру. – Москва, 2018. – 02.09.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.272485.html)

ДОНБАС
Призначені самопроголошеними квазіреспубліками на Донбасі вибори –
нелегітимні і порушують логіку мінських угод. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle
заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Високопоставлений
американський дипломат сумнівається, що в найближчі місяці вдасться досягти
скільки-небудь значного прогресу на переговорах з питань врегулювання ситуації на
сході України. Волкер вважає, що Москва зайняла вичікувальну позицію. „Думаю, що
росіяни, очевидно, вирішили поки не робити ніяких зусиль для миру, а почекати
результатів виборів в Україні”, – зазначив він.
Волкер назвал объявленные сепаратистами выборы в Донбассе нелегитимными =
[Волкер назвав оголошені сепаратистами вибори на Донбасі нелегітимними] // День за
днем. – Таллинн, 2018. – 12.09. (https://rus.postimees.ee/6403086/volker-nazval-obyavlennyeseparatistami-vybory-v-donbasse-nelegitimnymi)

***
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Україна і НАТО мають намір активізувати наповнення трастового фонду,
кошти якого призначені для розмінування Донбасу. У той же час Верховна Рада
готується прийняти закон „Про особливості державної політики в сфері протимінної
діяльності”. Передбачається, що він дозволить залучити до небезпечних робіт на
Донбасі іноземних фахівців.
Ивженко, Татьяна Киев хочет очистить от боеприпасов свою часть Донбасса :
К разминированию намерены привлечь специалистов НАТО = [Київ хоче очистити від
боєприпасів свою частину Донбасу. До розмінування мають намір залучити фахівців
НАТО] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 10.09. (http://www.ng.ru/cis/201809-10/1_7307_kiev.html)

***
У самопроголошеній ДНР офіційно стартувала підготовка до виборів голови та
депутатів так званої „Народної ради„ самопроголошеної республіки. Їх фаворитом
вважається так званий т.в.о. „голови ДНР” Денис Пушилін, але першим про свою
участь в гонці заявив колишній командир батальйону „Восток”, а ще раніше –
спецпідрозділу „Альфа” Служби безпеки України по Донецькій області Олександр
Ходаковський. На думку співрозмовників „Комерсанту”, у нього „є певна кількість
прихильників”, що надає виборам деяку інтригу. При цьому Євросоюз і українська
влада вже розкритикували сам факт виборів, назвавши їх порушенням мінських угод.
Кривошеев, Кирилл Донбассу придется выбирать : Несмотря на протесты
Брюсселя и Киева, в Донецке начинается избирательная кампания = [Донбасу
доведеться вибирати. Незважаючи на протести Брюсселя і Києва, в Донецьку
починається виборча кампанія] / К. Кривошеев // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 09.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3737341)

***
Загибель глави самопроголошеної ДНР Олександра Захарченко згуртувала
народ Донбасу перед зовнішньою загрозою, але в той же час актуалізувала проблеми
внутрішньої політики, – пише російський пропагандист. Головна проблема, яка зараз
з’явилася в політичному порядку, – хто очолить так звану „республіку”? На даний
момент можна говорити про цілий ряд кандидатів, що мають приблизно однакові
стартові позиції і ресурсну базу для виборчої кампанії.
Денисов, Денис, директор Института миротворческих инициатив и
конфликтологии Решающий фактор : Политолог Денис Денисов – о выборах главы ДНР
11 ноября и основных кандидатах = [Вирішальний фактор. Політолог Денис Денисов –
про вибори глави так званої ДНР 11 листопада і основних кандидатів] / Д. Денисов //
Известия. – М., 2018. – 07.09. (https://iz.ru/786482/denis-denisov/reshaiushchii-faktor)

***
10 років тому на Південному Кавказі вибухнула п’ятиденна війна, що отримала
своє цифрове позначення – 08.08.08. Ті події, судячи з усього, не послужили
повчальним уроком для Саакашвілі і для тих, хто його підтримував на Заході і в
Україні. Антураж тієї п’ятиденної війни багато в чому повторюється подіями, які
назрівають і на Донбасі, особливо після вбивства ватажка так званої ДНР Олександра
Захарченко, вважає автор статті. В опублікованому співчутті з приводу його вбивства
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президент РФ Володимир Путін кваліфікував це як акт міжнародного тероризму і
запевнив народ Донбасу, що Росія залишається з ним.
Медведко, Леонид Иванович, доктор исторических наук, член Союза писателей
РФ Возможна ли новая Ялта : Отношения Востока и Запада в новом измерении = [Чи
можлива нова Ялта. Відносини Сходу і Заходу в новому вимірі] / Л.И. Медведко //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
07.09.
(http://nvo.ng.ru/realty/2018-0907/2_1012_yalta.html)

***
Кінцевою метою Росії повинен бути територіальний демонтаж України,
причому домагатися цього треба невійськовими методами. Втім, давно і прекрасно
зрозуміло, що ніякої агресії проти України Москва не готує. Просто тому, що ми
економічно не потягнемо утримання розкраденої країни з вкрай озлобленим
населенням. Відповідно, навіть якщо війну спровокує Київ (цього виключати ніяк не
можна), необхідно буде реалізувати грузинський варіант десятирічної давності. Це
означає відновлення територіальної цілісності ДНР і ЛНР (по межах Донецької та
Луганської областей), їх дипломатичне визнання, відкрите розміщення російських
військ на їх територіях (спасибі США за прецедент, який вони прямо зараз
створюють, зберігаючи свою військову присутність в Сирії без згоди її уряду). І,
звичайно, повний розгром ВСУ, але без окупації хоча б невеликої частини української
території. Тобто, як в Грузії, розгромили і пішли. Далі розвалювати Україну треба
буде економічними і політичними методами, вважає російський націоналіст.
Храмчихин, Александр Анатольевич, заместитель директора Института
политического и военного анализа Начнется ли распад Украины : Почему Москве надо
срочно пересмотреть политику по отношению к Киеву = [Чи почнеться розпад України.
Чому Москві треба терміново переглянути політику щодо Києва] / А. А. Храмчихин //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
07.09.
(http://nvo.ng.ru/concepts/2018-0907/1_1012_ukraine.html)

***
Росія бачить сенс вести переговори по Донбасу тільки з США – заявив глава
МЗС РФ Сергій Лавров. Нагадаємо, після вбивства Захарченко 31 серпня Лавров
заявив, що зустрічі в Нормандські форматі не буде. Він назвав загибель глави так
званої „ДНР” „серйозною ситуацією”. Пізніше в Кремлі заявили, що Росія не
збирається виходити з мінського процесу через загибель Захарченко.
Россия видит смысл вести переговоры по Донбассу только с США – Лавров =
[Росія бачить сенс вести переговори по Донбасу тільки з США – Лавров] // Литовский
курьер. – Вильнюс, 2018. – 05.09. (http://www.kurier.lt/rossiya-vidit-smysl-vesti-peregovory-podonbassu-tolko-s-ssha-lavrov/)

***
Член Європарламенту від Естонії Урмас Пает сказав, що агресивні заяви на
адресу України з боку Росії після вбивства глави невизнаної ДНР – це, в тому числі,
знак того, що розмови щодо Мінських угод вже не йдуть, а в гіршому випадку –
створення ґрунту для ескалації військового конфлікту в східній частині України. На
думку політика, це робиться для посилення тиску на Європу і збільшення напруги
перед виборами Президента в Україні.
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Паэт: Россия не теряет надежды повлиять на внутренюю политику Украины =
[Пает: Росія не втрачає надії вплинути на внутрішню політику України] // День за
днем. – Таллинн, 2018. – 02.09. (https://rus.postimees.ee/6219890/paet-rossiya-ne-teryaetnadezhdy-povliyat-na-vnutrenyuyu-politiku-ukrainy)

***
Новина про вибух, в результаті якого загинув ватажок так званої ДНР, стала
приводом для десятків, а то й сотень саркастичних постів українських користувачів
соцмереж – в тому числі, наприклад, депутатів парламенту. Предметних коментарів з
цього приводу було значно менше. Раніше представники української влади
неодноразово
висловлювали
своє
зневажливе
ставлення
до
«голів»
самопроголошених республік, називаючи їх маріонетками Кремля. З цієї ж причини
Київ не погоджується на пропозиції російського президента Володимира Путіна вести
переговори про мирне врегулювання на Донбасі з так званими „керівниками ДНР і
ЛНР”. Тому київські коментатори переконані, що загибель Захарченко сама по собі
навряд чи якось вплине на хід мінських переговорів.
Что говорят в Киеве о гибели лидера ДНР Захарченко = [Що кажуть в Києві про
загибель ватажка ДНР Захарченко] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 02.09.
(https://rus.postimees.ee/6220484/chto-govoryat-v-kieve-o-gibeli-lidera-dnr-zaharchenko)

***
Ясно, що «пан-отаман» Захарченко був ліквідований російськими
спецслужбами. Я не поділяю оптимізму тих, хто вважає, що ця ліквідація може
справити позитивний вплив на розвиток ситуації навколо Донбасу. Ліквідація
Захарченко – це провокація, що дає привід для запуску плану „скидання мінських
кайданів”, які давно обтяжують Кремль, та й не тільки Кремль. Сценарій з офіційним
визнанням Москвою „незалежності” так званих ДНР-ЛНР за зразком Південної Осетії
і Абхазії (з відповідним „договором” про тимчасове перебування російських військ на
їх території) був за пазухою у Кремля завжди. Схоже, в Кремлі вирішили вийняти цей
сценарій із-за пазухи.
Скобов, Александр Ликвидация для эскалации = [Ліквідація для ескалації] /
А. Скобов
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
01.09.
(https://graniru.org/opinion/skobov/m.272468.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Санкції щодо Росії виявилися більш ефективними і подіяли швидше, ніж
сподівалися їх поборники. Росія не повернула Крим і не пішла з України, а її
економіка не завалилася. Але це ніколи і не було метою санкцій, вважає автор
публікації. Швидше вони розроблялися для трьох завдань: 1. відрадити Росію від
ескалації військової агресії; 2. підтвердити міжнародні норми і засудити їх
порушення; 3. спонукати Росію до досягнення політичної угоди, а конкретно, до
повної імплементації Мінських угод. В цьому сенсі санкції здебільшого спрацювали,
хоча в сфері Мінських угод результати незадовільні.
Iriarte, Daniel ¿Son efectivas las sanciones a Rusia? = [Чи ефективні санкції відносно
Росії?]
/
D. Iriarte
//
El
Confidencial. –
Madrid,
2018. –
01.09.
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(https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-03/rusia-sanciones-efectividad-ucrania-uetrump_1610797/)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова розповіла про права
людини учням Всеросійської академії зовнішньої торгівлі, а студенти задали питання.
Їх цікавив захист прав голодуючого 113 днів в таборі в ЯНАО українського режисера
Олега Сенцова. Омбудсмен закликала студентів звертати увагу на долю
співвітчизників, а не іноземних громадян. За її словами, в Україні в ув’язненні
перебувають близько 400 росіян, у тому числі політв’язні, в’язні совісті.
Курилова, Анастасия Узники совести с двойными стандартами : Омбудсмен
объяснила студентам, почему они должны интересоваться не Олегом Сенцовым, а
другими заключенными = [В’язні совісті з подвійними стандартами. Омбудсмен
пояснила студентам, чому вони повинні цікавити не Олегом Сенцової, а іншими
ув’язненими]
/
А. Курилова
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
03.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3731610?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Призначені вибори ватажків так званих ДНР і ЛНР можуть призвести до
різкого загострення ситуації на Донбасі. Мінські домовленості не виконані, але всі
сторони досі визнавали їх актуальність. Нові вибори на території ОРДЛО можуть
обнулити процес. Ця новина на відміну від колишніх повідомлень викликала різку
реакцію. Український МЗС традиційно звинуватив Росію. У заяві було сказано „про
намір окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій
і Луганській областях України провести так звані позачергові вибори. Український
МЗС вважає, що голосування стане „грубим порушенням зобов’язань РФ як сторони
Мінських домовленостей”.
Ивженко, Татьяна Леонид Кучма призвал отменить выборы глав ДНР и ЛНР : В
Украине опасаются кризисных сценариев, для разрешения которых потребуется Минск3 = [Леонід Кучма закликав скасувати вибори ватажків так званих ДНР і ЛНР. В Україні
побоюються кризових сценаріїв, для вирішення яких може знадобитися Мінськ-3] /
Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 09.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-0909/1_7306_kuchma.html)

***
Запланована зустріч лідерів „нормандської четвірки” не відбудеться. Мінський
процес може бути остаточно зірвано. Це – перші підсумки вбивства ватажка так
званої „ДНР” Олександра Захарченко. У Києві офіційно заявляють, що не мають
відношення до організації теракту. Неофіційно кажуть, що навколо Донбасу
починається нова гра, сценарій якої поки незрозумілий. Україна домагається
ліквідації так званих ДНР і ЛНР і в цьому бачить кінцеву мету виконання Мінських
угод. Вбивство Олександра Захарченко не наблизило цю мету.
Теракт в Донецке убивает Минские договоренности : В Киеве не исключают ни
нового витка войны, ни замораживания конфликта = [Теракт в Донецьку вбиває Мінські
домовленості. У Києві не виключають ні нового витка війни, ні заморожування
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конфлікту] // Независимая газета. – М., 2018. – 02.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-0902/1_6_7301_ukraine.html)

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
„Насильницька смерть” ватажка так званої ДНР утворила вакуум влади. В

результаті напруженість на Донбасі значно зростає”, – вважає журналіст німецького
видання Handelsblatt Андре Баллен. 42-річний Захарченко був центральною фігурою у
владній структурі проголошеної проросійськими бойовиками ДНР, продовжує
Баллен. Він діяв як військовий і політичний лідер самопроголошеної ДНР і побудував
за час свого перебування на посаді строго орієнтовану на нього систему управління.
Проте, прийняття великих політичних рішень було не в його владі. Для Кремля він
був „відносно добре керованим”, зазначає журналіст. Тим більше неясною є ситуація
сьогодні. Поки контактною особою для Кремля є Дмитро Трапезников, призначений
після теракту наступником Захарченко. Однак як довго він буде зберігати
повноваження, неясно. Він зовсім не володіє харизмою Захарченко, тому його успіх
на виборах, запланованих сепаратистами на листопад, явно не гарантований, вважає
Баллен.
Убийство Захарченко ослабит ополчение = [Вбивство Захарченко послабить
ополчення] // Вести. – Рига, 2018. – 03.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/03/ubiystvozaharchenko-oslabit-opolchenie)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Перші кроки нового ватажка самопроголошеної ДНР, «в.о. глави республіки»
Дмитра Трапезникова говорять про те, що посіяти хаос не вдалося. Симпатій до
київського режиму вбивство Захарченко у населення Донбасу не додало, а ось
ненависті все більше. Поки ситуація на фронті стабільно напружена, українська армія
продовжує посилювати свою військове угрупування. Президенту України Петру
Порошенко і його оточенню як повітря потрібні великомасштабні військові дії, які
знову дозволять голослівно звинуватити у всьому Росію, пише автор публікації.
Тільки так, впевнені в Києві, можна прикрити невміння управляти країною, її поразку
в усіх напрямках.
Григоров, Иван Курс Киева на войну: цинично убит лидер народа Донбасса = [Курс
Києва на війну: цинічно убитий лідер народу Донбасу] / И. Григоров // Еркрамас. – Ереван,
2018. – 03.09. (http://www.yerkramas.org/article/143151/kurs-kieva-na-vojnu-cinichno-ubitlider-naroda-donbassa)

***
Вбивство ватажка самопроголошеної ДНР Олександра Захарченко, незважаючи
на відсутність офіційного визнання організації цього теракту з боку Києва, повністю
вкладається в передвиборну програму Петра Порошенка, який взяв курс на фактичну
відмову від виконання Мінських угод і монополізацію націоналістичного,
мілітаристського порядку у внутрішній політиці, – пише проросійський пропагандист.
І значить, наступним його кроком має стати остаточна відмова від надання ОРДЛО
особливого статусу, описаного в законі № 1680 „Про особливий порядок місцевого
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самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей”. Цей крок
Президент і парламент України зроблять вже в жовтні, вважає автор.
Дульман, Павел Война по закону : Чего не сделает Киев после убийства
Захарченко = [Війна за законом. Чого не зробить Київ після вбивства Захарченко] /
П. Дульман // Российская газета. – М., 2018. – 03.09. (https://rg.ru/2018/09/03/chego-nesdelaet-kiev-posle-ubijstva-zaharchenko.html)

***
Виступаючи перед студентами МДІМВ, міністр закордонних справ Росії Сергій
Лавров висловив сподівання, на „дисциплінуючий вплив американців на Київ, тому
що більше нікого українці не слухають”. Втім, якщо судити по іншим заявам глави
МЗС РФ, Москва не виявляє оптимізму з приводу успіхів „виховної” місії Білого
дому. Навпаки, як стверджував російський міністр, „київська влада до
президентських виборів в Україні навряд чи зможе змінити деструктивну політику
щодо Донбасу”. Причина банальна – на даному етапі цю політику заохочує
адміністрація Трампа і американський істеблішмент. В інтерв’ю британській газеті
„Гардіан” спецпредставник США в Україні Курт Волкер підтвердив подальші плани
своєї країни надавати Києву допомогу летальною зброєю, а також допомагати йому з
організацією системи протиповітряної оборони і посиленням військово-морських сил.
Шестаков, Евгений Американцам нужна еще одна война? : По данным разведки
Донецкой республики военнослужащие США прибыли в зону боевых действий на
Донбассе = [Американцям потрібна ще одна війна?. За даними розвідки Донецької
республіки військовослужбовці США прибули в зону бойових дій на Донбасі] /
Е. Шестаков // Российская газета. – М., 2018. – 03.09. (https://rg.ru/2018/09/03/razvedkadnr-voennosluzhashchie-ssha-pribyli-v-zonu-boevyh-dejstvij.html)

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Білорусь глибоко віддана пошуку мирного врегулювання української кризи.
Про це на брифінгу заявив начальник Управління інформації і цифрової дипломатії –
прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз. За його
словами, хоча Білорусь не є учасником переговорів контактної групи з врегулювання
конфлікту на Донбасі і не втручається в них, але Білорусь не є і стороннім
спостерігачем. „Ми створюємо і створюватимемо умови для їх проведення, також як і
для реалізації будь-яких ініціатив, спрямованих на подолання конфронтації, на діалог,
на розвиток співпраці в регіоні. Тому вітаємо всі кроки по досягненню перемир’я в
рамках тристоронньої контактної групи”, – сказав А. Глаз
Беларусь глубоко привержена поиску мирного урегулирования украинского кризиса
– МИД = [Білорусь глибоко віддана пошуку мирного врегулювання української кризи –
МЗС]
//
Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2018. –
06.09.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0907/c31519-9498583.html)

***
Суд міста Екс-ан-Прованс, департамент Буш-дю-Рон на Лазурному березі,
відмовився відкликати державну реєстрацію у розташованого в Марселі
„представницького центру так званої ДНР у Французькій Республіці”. Про це
повідомляє „Радіо Свобода”. Директор „представницького центру” Юбер Файяр –
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власник шлюбного агентства, що пропонує зокрема наречених з Росії. Колишній член
ультраправого Національного фронту. Неодноразово відвідував анексований Крим,
брав участь у святкуванні так званого „Дня незалежності ДНР” в Донецьку. Після
вбивства ватажка самопроголошеної ДНР Олександра Захарченко Файяр заявився в
марсельський собор Нотр-Дам-де-ла-Гард, вивісив там прапор самопроголошеної
ДНР і, поставивши портрет убитого бойовика, запалив свічки.
Французский суд отказался закрыть „представительский центр ДНР =
[Французький суд відмовився закрити „представницький центр ДНР”] // Грани.Ру. –
Москва, 2018. – 06.09. (https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.272558.html)

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Російські книжкові видавці виявили сплеск контрафакту в Україні, де, за їхніми
оцінками, за останні два роки обсяг піратських книг зріс у кілька разів. Частина
видавців пов’язують це з ускладненням процедури імпорту російських книг, для
якого в Україні необхідний спеціальний дозвіл. Втім, юридичні механізми в країні все
ж працюють: видавництву „Ексмо” вдалося повернути права на товарний знак, через
втрату якого книги доводилося випускати під брендом „Видавництво Е”. Керуючий
партнер юридичної компанії „Лосєв і партнери” В’ячеслав Лосєв допускає, що
відстояти права на інтелектуальну власність в Україні складніше, ніж в Росії, хоча
нагадує, що вони там все ж захищаються і логіка законодавств обох країн схожа.
Макарова, Елизавета Издатели нашли двойников на Украине : Компании
столкнулись с ростом книжного пиратства = [Видавці знайшли двійників в Україні.
Компанії зіткнулися зі зростанням книжкового піратства] / Е. Макарова //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 10.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3737240)
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