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ВЕРХОВНА РАДА
Президент України Петро Порошенко виступив з щорічним посланням
депутатам Верховної Ради. У своїй програмній промові Президент України пообіцяв
боротися за збереження санкційних обмежень проти Росії і повернення контролю над
Донбасом і Україною. Виступ Петра Порошенка у Верховній Раді тривав близько
години. Президент запевнив депутатів: ситуація в країні не так драматична, як в 2014
або 2015 роках, але закінчити війну поки не вдалося, і це багато в чому пояснює
нинішні проблеми в Україні.
„После того как вернем Крым, российской базы Черноморского флота там
больше не будет” : Петр Порошенко выступил перед депутатами Верховной рады =
[„Після того як повернемо Крим, російської бази Чорноморського флоту там більше не
буде”. Петро Порошенко виступив перед депутатами Верховної Ради ] // КоммерсантЪ.
– М., 2018. – 20.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3746122)
***
Президент України Петро Порошенко звернувся до Верховної Ради з щорічним
посланням про стан справ в країні. У Києві промова була сприйнята, на думку авторів
публікації, як старт його передвиборної кампанії. Пан Порошенко постарався зробити
упор на успіхи, досягнуті країною в період його президентства. Намітив Президент і
плани на майбутнє. Втім, не виключено, що завдання „рухати Україну вперед”
незабаром буде покладено на іншу команду. Як розповів директор українського
Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий, лідерами передвиборної гонки в
Україні залишаються екс-прем’єр країни, глава партії „Батьківщина” Юлія
Тимошенко та колишній міністр оборони Анатолій Гриценко.
Соколовская, Янина. Президент Украины взял Раду в свою кампанию : Петр
Порошенко рассказал о достижениях и планах на будущее = [Президент України взяв
Раду в свою кампанію. Петро Порошенко розповів про здобутки та плани на майбутнє] /
Я. Соколовская, П. Тарасенко // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 20.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3746438)

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Українське уявлення про плани Росії стало однією з головних тем щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради. Петро Порошенко запропонував
політикам і суспільству згуртуватися, щоб протистояти загрозам. У цьому контексті
виклав тези своєї передвиборчої програми. Депутати тут же приступили до реалізації:
почали процедуру внесення поправок до Конституції. Українська влада вписала курс
на європейську та євроатлантичну інтеграцію до законів „Про основи національної
безпеки”, „Про основи внутрішньої і зовнішньої політики”, у Військову доктрину і в
інші документи. Необхідність закріплення цієї стратегії ще й в Конституції Петро
Порошенко пояснив загрозою реваншу проросійських сил за підсумками
парламентських виборів восени 2019 року.
Ивженко, Татьяна. Порошенко сменил риторику : За полгода до президентских
выборов основные кандидаты соревнуются в антироссийских лозунгах = [Порошенко
змінив риторику. За півроку до президентських виборів основні кандидати змагаються в
4
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антиросійських гаслах] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 20.09.
(http://www.ng.ru/cis/2018-09-20/5_7315_ukraine.html)

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Букмекери вже приймають ставки на перемогу рок-зірки Святослава Вакарчука
в майбутніх президентських виборах в Україні. Офіційно рокер не підтверджує своїх
планів балотуватися, але і не спростовує їх. Зокрема, на щорічній зустрічі
„Ялтинської європейської стратегії”, на запитання про намір балотуватися, Вакарчук
ухилися від запитання, відповівши, що необхідно „мати терпіння”. Більш того,
незважаючи на це, співак, здається, робить все, щоб підтверджувати чутки: він читав
лекції студентам з політології та відвідував курси в Єльському університеті в США.
Una rockstar alla conquista dell’Ucraina = [Рок-зірка готується до завоювання
України]
//
La
Repubblica.
–
Roma,
2018.
–
18.09.
(https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2018/09/18/una-rockstar-allaconquista-dellucraina15.html?ref=search)

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Офіційно президентська виборча кампанія в Україні починається в кінці
грудня, однак війни компроматів вже почалися, і на думку автора публікації, можна
тільки здогадуватися, якого небувалого напруження досягне політична боротьба до
дня голосування 31 березня. Тільки за останні дні депутати перейнялися доходами
Петра Порошенка, а у генерального прокурора Юрія Луценка виявився маєток на
Сейшельських островах, який явно не відповідає його рівню доходів. Місцеві
спостерігачі зробили висновок, що інформація про віллу на Сейшелах –
попередження з боку Порошенка своєму найближчому соратникові, який почав у
останні дні помітно дистанціюватися від свого патрона. Так, Луценко відмовився
очолити передвиборний штаб Порошенка, обіцяв піти з посади після виборів і почати
після цього самостійну політичну кар’єру, можливо – спільно з мером Києва Віталієм
Кличком.
Дульман, Павел. Сейшелы для генпрокурора : На Украине началась война
компроматов, связанная с избирательной кампанией = [Сейшели для ген прокурора : В
Україні почалася війна компроматів, пов’язана з виборчою кампанією] / П. Дульман //
Российская газета. – М., 2018. – 25.09. (https://rg.ru/2018/09/25/u-ukrainskogo-genprokuroraobnaruzhili-pomeste-na-sejshelskih-ostrovah.html)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
В Україні, на думку автора публікації, розгорається скандал навколо відео,
знятого в генеральному консульстві Угорщини в місті Берегово на Закарпатті. На
відео українські громадяни отримують угорські паспорти і приносять присягу на
вірність Угорщині. Глава МЗС України Павло Клімкін назвав роздачу паспортів
порушенням Віденської конвенції. Угорський консул може бути висланий з країни.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав реакцію українського уряду на відео і
заяву МЗС України про можливість висилки угорського консула в Берегово
„недружнім актом”. „Подвійне громадянство – це повсякденна практика в ЄС, і,
відповідно, українські заперечення не вказують на те, що Київ серйозно ставиться до
європейської інтеграції та вступу в НАТО”, – пояснив він.
5
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Соколовская, Янина. Будапешт и Киев не поделили граждан : Глава МИД
Украины возмутился выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья = [Будапешт
і Київ не поділили громадян. Глава МЗС України обурився видачею угорських паспортів
жителям Закарпаття] / Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 21.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3749891)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Етнічний портрет країн Балтії та Східної Європи в цілому в найближчі роки, на
думку автора, може кардинально змінитися за рахунок масового потоку українців, які
їдуть в європейські країни у пошуках кращої долі. Число українців, які приїжджають
на роботу, постійно зростає. Всього в 2017 р. литовський департамент міграції видав
громадянам України 6 тис. дозволів на тимчасове проживання, а за сім місяців цього
року українці отримали вже близько 18 тис. робочих віз. Як розповіла голова
міграційного відомства Евеліна Гудзінскайте, в наступному році число приїжджих
українців має збільшитися на 40-50%. Українці, яких сьогодні держави-європейці
активно вітають через брак власних робочих рук, можуть мати серйозний вплив на
політичну, національну, мовну і культурну ситуацію в тих країнах, які стають для них
новим місцем проживання.
Украинцы выгоняют жителей Латвии. Латыши под ударом = [Українці
виганяють жителів Латвії. Латиші під ударом] // Вести. – Рига, 2018. – 24.09.
(https://vesti.lv/statja/nasha-latvija/2018/09/24/ukraincy-vygonyayut-zhiteley-latvii-latyshi-podudarom)

***
У Латвії, на думку автора публікації, склалася парадоксальна ситуація. З
одного боку, місцеві націоналісти завзято виступають проти залучення іноземної
робочої сили. З іншого боку, темпи депопуляції такі, що без допомоги інших етнічних
груп не обійтися. Найм українців у прибалтійській республіці ускладнений
бюрократичними перешкодами. Експерти говорять про необхідність спрощення
законодавства. Політолог, регіональний віце-президент „Альянсу за європейську
демократію” Нормунд Гростіньш вважає, що процес не зупинити: – Литва і Латвія
стають більш слов’янськими державами. Зв’язок Латвії і Литви з Україною буде
проходити через територію Білорусі. Приплив гастарбайтерів очікується і при
відносно мирному розвитку подій в Україні. В іншому випадку біженців буде
набагато більше. Немає жодних передумов думати, що це „якось зупиниться”,
наголошує політолог.
Кармазин, Игорь. Язык до Риги доведет: в Латвии боятся нашествия украинских
мигрантов : Заробитчане обрушили зарплаты и ускорили отъезд латышей из страны =
[Язик до Риги доведе: в Латвії бояться навали українських мігрантів. Заробітчани
обрушили зарплати і прискорили від’їзд латишів з країни] / И. Кармазин // Известия. –
М., 2018. – 20.09. (https://iz.ru/791056/igor-karmazin/iazyk-do-rigi-dovedet-v-latvii-boiatsianashestviia-ukrainskikh-migrantov)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Навіть якщо офіційно Республіка Молдова є нейтральною державою і не
висловила наміри вступити в НАТО, здається, що НАТО проникне непомітно в
6

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 – 30 вересня 2018 р.

країну, і молдавани, що володіють румунським паспортом, можуть бути закликані до
зброї в разі участі Румунії у війні. Це передбачає законопроект, запропонований
Міністерством національної оборони Румунії. Безсумнівно, запропоновані зміни
можуть створити нову напруженість в регіоні, особливо в Україні, яка вкрай
стурбована зростанням володарів румунських і угорських паспортів у західних
регіонах. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в
Закарпатській області та в населених пунктах, де проживають румуни і болгари,
існують „ризики сепаратизму”.
Молдаван с румынским паспортом могут призвать к оружию = [Молдаван з
румунським паспортом можуть закликати до зброї] // Независимая Молдова. –
Кишинев, 2018. – 26.09. (https://noi.md/ru/obshhestvo/moldavan-s-rumynskim-pasportommogut-prizvati-k-oruzhiyu)

***
Офіційних звернень з боку Києва про вихід із Співдружності Незалежних
Держав у виконком СНД не надходило. Тому де-юре Україна досі залишається
партнером організації. Про це в інтерв’ю „Известиям” заявив голова виконавчого
комітету – виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв. На його думку, розрив відносин
із Співдружністю завдасть удару, в першу чергу ,по українському народові. Тема про
ситуацію в Україні та про її участь в діяльності Співдружності в тій чи іншій мірі
зачіпається на всіх засіданнях вищих органів СНД з моменту початку кризи в Україні.
Всі держави Співдружності беззастережно виступають за якнайшвидше
врегулювання ситуації в сусідній країні.
Лару, Дмитрий. „Архитектура СНГ в случае выхода Украины не изменится” :
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев – о предстоящем саммите в Душанбе и
стремлении Киева покинуть Содружество = [„Архітектура СНД у разі виходу України
не зміниться”. Виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв – про майбутній саміт в
Душанбе і прагненні Києва залишити Співдружність] / Д. Лару, А. Забродин // Известия.
– М., 2018. – 25.09. (https://iz.ru/792475/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/arkhitektura-sng-vsluchae-vykhoda-ukrainy-ne-izmenitsia)

***
Україна має намір вирішити питання з виселенням угорського консула, який
працює в Закарпатській області. Причиною стало зняте прихованою камерою відео,
на якому закарпатці отримують угорське громадянство всупереч вимогам
українського законодавства. Глава МЗС Павло Клімкін планує обговорити нову
конфліктну ситуацію в двосторонніх відносинах з угорським міністром закордонних
справ Петером Сійярто. Глава МЗС України в інтерв’ю виданню заявив: „Я вважаю,
що Закарпаття – це дуже схильний до ризиків регіон з точки зору гібридних методів...
Є й інші регіони, де у нас проживають нацменшини – румунські, болгарські. Ми
прекрасно розуміємо, як Росія працює з цими меншинами”. В Україні найчастіше
виходять з того, що Угорщина діє в руслі російських інтересів.
Между Киевом и Будапештом разгорается новый скандал : Из Закарпатья
собираются выдворить венгерского консула = [Між Києвом і Будапештом розгорається
новий скандал. Із Закарпаття збираються видворити угорського консула] // Независимая
газета. – М., 2018. – 23.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-09-23/1_5_7316_ukraine.html)
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***
У скандалі, що виник навколо передбачуваної змови між співробітниками
виборчого штабу президента США Д. Трампа і Росією, не менше трьох разів фігурує
Ізраїль. Останній за часом випадок вказує на те, що якийсь високопоставлений
ізраїльський чиновник (можливо, міністр оборони Авігдор Ліберман) співпрацював з
Полом Манафортом (екс-главою штабу Д. Трампа), щоб очорнити лідера української
опозиції Юлію Тимошенко і підтримати проросійського Президента України Віктора
Януковича. План полягав у тому, щоб звинуватити в антисемітизмі Ю. Тимошенко та
тодішнього держсекретаря США Х. Клінтон, яка критикувала В. Януковича;
кінцевою метою було – зближення Києва з Вашингтоном.
Pardo, Pablo. De la trama rusa al Israelgate = [Від змови з Росією до „Ізраільгейта”] /
P.
Pardo
//
El
Mundo.
–
Madrid,
2018.
–
20.09.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/09/20/5ba1f295ca474129498b45ad.html)

***
Уряд США розкритикував заклики до виборів у Донецьку та Луганську,
сепаратистських регіонах східної України, звинувачуючи Росію у порушенні
міжнародних стандартів. „Зважаючи на те, що повний контроль над цими
територіями здійснюється Росією, реальні вибори немислимі”, – заявив у своїй заяві
Державний департамент. Викликаючи „помилкові” виборчі процеси, Росія „ще раз
демонструє своє нехтування міжнародними нормами, руйнуючи зусилля, спрямовані
на досягнення миру на сході України”, – наголосили у Вашингтоні.
Lusa. Washington critica Rússia por convocar eleições em Donetsk e Lugansk : Russos
acusados de violar „mais uma vez” as normais internacionais = [Вашингтон критикує Росію
за підтримку виборів у Донецьку та Луганську: Росіян звинуватили у „ще одному”
порушенні міжнародних стандартів] / Lusa // Correio da Manhã. – Lisboa, 2018. – 16.09.
(http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/washington-critica-russia-por-convocar-eleicoes-emdonetsk-e-lugansk)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
За останні п’ять років кількість учнів з України у Польщі зросла майже в
чотири рази, складаючи понад 35 тис. школярів. „Проте нам ще потрібно багато чого
зробити, щоб допомогти їм у житті та освіті”, – пише полька, авторка публікації.
Błaszczak, Anita. Student z Ukrainy – szansa dla polskich uczelni i polskich firm =
[Студенти з України – шанс для польських університетів та польських компаній] / A.
Błaszczak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 30.09. (https://www.rp.pl/Rynekpracy/309309994-Student-z-Ukrainy---szansa-dla-polskich-uczelni-i-polskich-firm.html)

***
Україна втрачає мільярди євро через шахрайства з податками. Різні українські
підприємства і концерни застосовують сумнівні схеми ухиляння від податків і тим
самим елементарно „грабують виснажену кризою Україну”, пише Der Spiegel. „У
свою чергу, Європейський Союз просто спостерігає – і раз у раз надає нові кредити і
фінансову допомогу”, – дивуються автори статті Петер Мюллер і Крістіан Райерман.
У Брюсселі засумнівалися, чи розумно було інвестовані гроші європейських
платників податків, продовжують журналісти Der Spiegel, де „більшість депутатів
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закривають очі на те, що відбувається в Україні: зокрема тому, що через російську
агресію не хочуть критикувати уряд в Києві занадто сильно”.
СМИ: Украину грабят с согласия Евросоюза! = [ЗМІ: Україну грабують за згодою
Євросоюзу!] // Вести. – Рига, 2018. – 24.09. (https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/24/smiukrainu-grabyat-s-soglasiya-evrosoyuza)

НАТО
„Це Україні визначати свій шлях – хоче вона вступати в НАТО чи ні” –

підкреслив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. Війна змінила настрої
великої кількості людей – але навіть зараз їх все ще недостатньо, щоб розраховувати
на успіх референдуму про вступ до НАТО. Більш того, на думку автора публікації, як
тільки ситуація на фронті заспокоюється, йде з пріоритетних новин, кількість
прихильників НАТО в Україні починає зменшуватися. Від вступу в НАТО залежить
збереження української державності як такої. Якщо ми хочемо цього збереження, як
вважає автор, нам потрібно відповідати стандартам НАТО, переконати українське
суспільство і домогтися компромісу з сусідами-членами НАТО.
Портников, Виталий. Сохранение Украины зависит от НАТО = [Збереження
України залежить від НАТО] / В. Портников // Вести. – Рига, 2018. – 28.09.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/28/sohranenie-ukrainy-zavisit-ot-nato)

***
Переговори є єдино вірним шляхом врегулювання ситуації навколо України. З
такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг. За його
словами, Сполучені Штати прийняли рішення надати Україні додаткову матеріальну
допомогу. НАТО підтримує прагнення в пошуку політичного рішення за допомогою
переговорного процесу. Також Й. Столтенберг зазначив, що всі союзники
підтримують Україну та її територіальну цілісність, відмовляючись визнавати
„анексію” Криму.
НАТО выступает за политическое урегулирование ситуации вокруг Украины =
[НАТО виступає за політичне врегулювання ситуації навколо України] // Известия. – М.,
2018. – 17.09. (https://iz.ru/789879/2018-09-17/nato-vystupaet-za-politicheskoe-uregulirovaniesituatcii-vokrug-ukrainy)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Президент України Петро Порошенко під час проведення 73-й сесії
Генасамблеї ООН, переплутав приміщення і випадково зайшов в переговорну кімнату
російської делегації. В приміщенні президент України пробув недовго – не більше 15
секунд. Проте один з російських журналістів моментально зреагував і встиг
поставити Петру Порошенку питання про пропозицію розмістити миротворців на
Донбасі. Петро Порошенко не став відповідати, але вже виходячи з кімнати сказав:
„Ніяких відповідей російським ЗМІ, ви – фейкньюс”.
Mikulski, Jakub. Poroszenko w krępującej sytuacji. Przypadkiem wszedł do pokoju Rosjan
= [Порошенко в незручній ситуації. Він випадково зайшов до російської кімнати] / J.
Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 26.09. (https://www.rp.pl/Dyplomacja/180929542Poroszenko-w-krepujacej-sytuacji-Przypadkiem-wszedl-do-pokoju-Rosjan.html)
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***
Кораблі Військово-морських сил України пройшли під Кримським мостом в
Керченській протоці й направляються в Азовське море, – повідомило ТАСС джерело
в силових структурах республіки. В цій події, зрозуміло, немає нічого неординарного.
В економічній зоні РФ, згідно з міжнародним правом, можуть перебувати кораблі
будь-якої країни. Інша справа – інтерпретація цього факту. „Український військовий
портал” з посиланням на свої джерела стверджує, що „Донбас” і „Корець”
направляються в Азовське море, де планується створення військово-морської бази
України. Більш того, за словами голови правління Українського збройного центру
Тараса Чмута, затіяна українськими військовими провокація дозволила їм перехопити
ініціативу і почати „свою гру” на морі.
Рискин, Андрей. ВМС Украины без боя “прорвались” в Азовское море через
Керченский пролив = [ВМС України без бою „прорвалися” в Азовське море через
Керченську протоку] / А. Рискин // Независимая газета. – М., 2018. – 23.09.
(http://www.ng.ru/armies/2018-09-23/100_azov230918.html)

***
Конфлікт на перший погляд здається незначним: маса води площею 39 тисяч
квадратних кілометрів, не особливо багата рибними або енергетичними ресурсами і
має єдиний вихід до Чорного моря. Адже дві єдині прибережні держави – Україна та
Російська Федерація – в 2003 році уклали угоду про спільне використання Азовського
моря. Але коли цей конфлікт веде до найбільшого після воєн у колишній Югославії
військового протистояння в Європі, згубного за своєю природою, картина змінюється.
До вищесказаного слід додати, що води Азовського моря омивають півострів Крим,
анексований Росією, що має стратегічне значення.
Iriarte, Daniel. Qué pasa en el mar de Azov? Rusia compite con Ucrania por el control de
sus aguas : En los últimos meses, la marina rusa ha impuesto controles marítimos para disuadir
a otos barcos de adentrarse en la zona. El objetivo, exitoso, es debilitar económicamente a los
puertos ucranianos = [Що відбувається на Азовському морі? Росія і Україна прагнуть
встановити контроль над його акваторією: За останні місяці ВМС Росії встановили
морський контроль, щоб сторонні кораблі не входили в Азовське море. Завдання, яке
полягає в тому, щоб економічно послабити українські порти, успішно вирішується] / D.
Iriarte // El Confidencial. – Madrid, 2018. – 22.09. (https://www.elconfidencial.com/mundo/201808-22/mar-azov-tension-naval-rusia-ucrania_1606702/)

***
Геополітична напруга займе центральне місце в судах Лондона після того, як
юридичне рішення відкрило двері до справи, яка може мати серйозні наслідки для
державних боргових ринків, вважають автори публікації. Англійський апеляційний
суд ухвалив, що суперечка між Україною та Росією у розмірі 3 млрд. дол. за несплату
облігацій повинна перейти до повного судового розгляду. Справа уважно
спостерігається як інвесторами, так і емітентами суверенних облігацій через її
можливі наслідки для довгострокової, але юридично неперевіреної концепції
„одіозного боргу” – коли непристойний режим чи правитель запозичує гроші на
власну користь, але переносить його тягар на людей країни. „Немає ніякої можливості
довести цю справу до суду, – вважає професор права Гулаті, – Росія звернеться до
Високого Суду [Великобританії], але чи можете ви уявити собі, що Росія фактично
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розглядає справу та надає докази свого вторгнення до України? Це перемога для
українців”.
Wigglesworth, Robin. UK ruling sets stage for Ukraine-Russia ’odious debt’ battle : Legal
dispute over default opens door for courts to revisit the behaviour of sovereigns = [Велика
Британія встановлює етап для бою між Україною та Росією за „одіозний борг”. Судовий
спір щодо дефолту відкриває двері судам для перегляду рішень щодо суверенного боргу.] /
R. Wigglesworth, K. Allen // Financial Times. – London, 2018. – 20.09.
(https://www.ft.com/content/0149e0a2-bb46-11e8-94b2-17176fbf93f5)

***
За словами директора російського Центру політичної кон’юнктури Олексія
Чеснакова, непродовження договору про дружбу, співробітництво і партнерство між
Україною і РФ „підтверджує курс на подальше погіршення відносин” між Москвою і
Києвом. „Цей крок провокує безліч варіантів подальшого розвитку, наприклад
наближає до розриву дипломатичних зв’язків”, – зауважив він в бесіді з
„Комерсантом”. За словами члена Ради федерації Франца Клінцевича, своїми діями
Петро Порошенко „виконує пряме замовлення певних кіл Заходу” і „працює на себе
улюбленого, розраховуючи на хвилі русофобії знову стати Президентом”.
Коростиков, Михаил. Украина победила дружбу : Администрация Петра
Порошенко объявила о расторжении договора о дружбе и сотрудничестве с РФ =
[Україна перемогла дружбу. Адміністрація Петра Порошенка оголосила про розірвання
договору про дружбу і співробітництво з РФ] / М. Коростиков // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 18.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3744377)

***
Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії
Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ. Київ
вважає, що РФ порушила всі пункти договору. МЗС РФ заявив, що рішення
Президента України розірвати договір про дружбу з Росією демонструє його
готовність „з легкістю руйнувати все те, що напрацьовувалося роками і
десятиліттями”. МЗС висловив упевненість, що нинішня криза у відносинах Росії і
України „неминуче буде подолана”. Але коли це станеться, не знає ніхто. І тому в
країнах Співдружності багатовекторність зовнішньої політики стане формулою
виживання.
Разрыв отношений Украины с Россией ускорит разворот на Запад стран СНГ =
[Розрив відносин України з Росією прискорить розворот на Захід країн СНД.
Багатовекторність стає формулою виживання для ближнього кола Москви] //
Независимая газета. – М., 2018. – 18.09. (http://www.ng.ru/editorial/2018-0918/2_7313_red.html)

***
Україна відмовилася продовжувати дію Договору про дружбу, співпрацю і
партнерство з Росією, укладеного в 1997 році. Україна твердо має намір переглянути
всі угоди з Росією, але так, щоб цей перегляд не зашкодив позиції Києва в
міжнародних судових суперечках з Москвою, заявив міністр закордонних справ
України Павло Клімкін.
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Bonet, Pilar. Ucrania pondrá fin al tratado de amistad con Rusia : El pacto, que entró en
vigor en 1999, contempla el respeto a la integridad territorial de ambos Estados = [Україна
припиняє дію договору про дружбу з Росією: Договір, який набув чинності в 1999 році,
передбачає повагу до територіальної цілісності обох держав] / P. Bonet // El País. –
Madrid,
2018.
–
17.09.
(https://elpais.com/internacional/2018/09/17/actualidad/1537206102_445106.html)

***
У своїй статті політолог Д. Денисов наголошує на тому факт, що для Президент
України Петро Порошенко, стає все більш актуальним створення інформаційного
фону, орієнтованого на антиросійський, радикальний електорат. І в цьому відношенні
розрив договору про дружбу – значний інформаційний привід в українському
політичному порядку денному. Разом з тим, зауважує Д. Денисов, трагікомічно в
черговий раз виглядає позиція української держави, яка однією рукою розриває
Великий договір, а другою намагається підписати новий контракт з Росією щодо
транзиту газу.
Денисов, Денис. На нет и друзей нет : Политолог Денис Денисов – о том, как
денонсация договора о дружбе между Украиной и Россией повлияет на будущее двух
стран = [На немає і друзів немає. Політолог Денис Денисов – про те, як денонсація
договору про дружбу між Україною і Росією вплине на майбутнє двох країн] / Д. Денисов
// Известия. – М., 2018. – 17.09. (https://iz.ru/790023/denis-denisov/na-net-i-druzei-net)

***
Міноборони Росії оприлюднило аудіозапис розмови українських військових,
який, як заявили у відомстві, доводить причетність Києва до катастрофи
малайзійського „Боїнга” (рейс MH17) над Донбасом у 2014 році. Ролик доступний в
Telegram-каналі радіостанції „Говорить Москва”.
Запись разговора украинских военных: „Долбанем еще один малайзийский „Боинг”
= [Запис розмови українських військових: „Довбанемо ще один малайзійський „Боїнг”] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 17.09. (https://noi.md/ru/v-mire/zapisi-razgovoraukrainskih-voennyh-dolbanem-eshhe-odin-malajzijskij-boing)

***
З вересня в Україні діє новий закон про освіту. Шкільні предмети російською
викладають тепер виключно в початкових класах. Щойно завершився XVIII
Міжнародний пушкінський конкурс „Мова без санкцій. Професіоналізм або мужність
потрібний педагогу-русисту в сучасному світі?”, організований „РГ”. На думку автора
публікації, для викладачів російської мови з України тема особливо болюча.
Кухтенкова, Елена. Как из Тараса Бульбы делают Джона Маккейна : Уроки
русского языка и русской литературы изгоняют из украинских школ = [Як з Тараса
Бульби роблять Джона Маккейна. Уроки російської мови і російської літератури
виганяють з українських шкіл] / Е. Кухтенкова // Российская газета. – М., 2018. – 16.09.
(https://rg.ru/2018/09/16/kak-uroki-russkogo-iazyka-i-literatury-izgoniaiut-iz-ukrainskihshkol.html)

***
Президент України Петро Порошенко „навесні наступного року збирається
переобиратися, а соцопитування показують, що українці в ньому розчаровані,
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особливо тому, що, як їм видається, він не зміг очистити країну від корупції”, пише
The Washington Post, випереджаючи інтерв’ю, яке Порошенко дав Леллі Уеймут,
старшому заступнику редактора цього видання. На сайті газети опубліковані
відредаговані витяги з розмови. „Остання за часом російська агресія, як видається,
має місце в Азовському морі поблизу Криму. Російська сторона намагається відрізати
ще один шматок України?” – запитала журналістка. Порошенко відповів: „Мета Росії
– зайняти Азовське море таким же чином, як вона зайняла Крим. Це жорстке
порушення міжнародного права, і ми не можемо з ним миритися. Ми зміцнюємо там
наші збройні сили і подаємо до Росії позов у міжнародну Постійну палату
третейського суду. Ми маємо в Азовському морі абсолютно ясний правовий статус.
Росія не має ніякого права атакувати або зупиняти наші суду, які транспортують
товари та пасажирів з двох важливих українських портів – Маріуполя та Бердянська.
Якщо Росія не припинить ці дії, у нас є тільки один інструмент, і це санкції”.
Whalen, Jeanne. Too big to sanction? U.S. struggles with punishing large Russian
businesses = [Росія знову насувається на Україну, а Україна не збирається йти покірно.] /
J.
Whalen
//
The
Washington
Post.
–
Washington,
2018.
–
16.09.
(https://www.washingtonpost.com/outlook/russia-is-advancing-on-ukraine-again--and-ukraineisnt-going-quietly/2018/09/13/90162764-b6cd-11e8-a2c53187f427e253_story.html?noredirect=on&utm_term=.219942699721)

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
У Среднечешському краї проходила спецоперація Поліції у справах іноземців,
Поліції Чехії та словацької поліції. В результаті акції за різні порушення закону було
затримано 75 іноземців, які будуть депортовані з Чехії. Сайт Поліції Чехії повідомляє,
що мова, в основному, йде про молдаван і українців. У Чехію вони потрапили завдяки
безвізовому режиму або на підставі польських віз.
Чешская полиция задержала десятки украинцев и молдаван = [Чеська поліція
затримала десятки українців і молдаван] // Пражский экспресс. – Прага, 2018. – 25.09.
(https://prague-express.cz/society/69542-cheshskaya-politsiya-zaderzhala-desyatki-ukraintsev-imoldavan)

***
Україна має намір домовитися з Грузією про поїздки громадян двох країн за
внутрішніми паспортами нового зразка – ID-картками з безконтактним електронним
носієм. Проект відповідної угоди, був схвалений українським урядом. У 2017 році
Грузію відвідали 111,98 тис. українських туристів, а Україну – 49,21 тис. грузинських
громадян.
Украина хочет договориться с Грузией о поездках граждан по ID-картам =
[Україна хоче домовитися з Грузією про поїздки громадян по ID-картками] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 19.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0920/c315199502026.html)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Білорусь має намір збільшити чисельність прикордонників за рахунок
перерозподілу загальних штатів силових відомств. Про це заявив державний секретар
Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась за підсумками зустрічі з президентом
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Олександром Лукашенком. За словами Зася, глава держави заявив про доцільність
зміцнення кордону з Україною.
Белоруссия собралась укрепить границу с Украиной = [Білорусь зібралася
зміцнити кордон з Україною] // Известия. – М., 2018. – 24.09. (https://iz.ru/792557/2018-0924/belorussiia-sobralas-ukrepit-granitcu-s-ukrainoi)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Україна має деякі шанси на отримання нового кредиту від Міжнародного
валютного фонду. Правда, як вважає автор статті, це не зовсім ті гроші й не зовсім ті
умови, на які розраховували в Києві. Це буде не „макроекономічна допомога”, а так
звана програма кредитування stand-by, у якій є гранично жорсткі цілі та умови,
незмінні з 1952 року, коли вона була прийнята. Влада країни, згідно з вимогами МВФ,
зобов’язана провести антикорупційну реформу, вимоги до якої все більш і більш
посилюються, прийняти збалансований бюджет і реорганізувати Державну фіскальну
службу. Причому, на думку автора публікації, крім реорганізації Державної
фіскальної служби, робити нічого з цього Петру Порошенку в нинішньому його
становищі абсолютно точно не можна.
Лекух, Дмитрий. МВФ будет деребанить Украину = [МВФ буде дерибанити
Україну]
/
Д.
Лекух
//
Вести.
–
Рига,
2018.
–
30.09.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/30/mvf-budet-derbanit-ukrainu)

***
Міжнародний валютний фонд висунув чотири умови для отримання Україною
нового кредиту. Серед нових умов називаються реорганізація Державної фіскальної
служби, прийняття збалансованого бюджету, подальше підвищення цін на газ на 23%,
а також антикорупційна реформа. Також наголошується, що зараз Україна змушена
домовлятися з МВФ про stand-by кредити на 5-6 млрд дол. терміном на 12-15 місяців
через нездатність виконати вимоги поточної програми фонду.
МВФ выдвинул Украине четыре новых условия для получения кредита = [МВФ
висунув Україні чотири нових умови для отримання кредиту] // Известия. – М., 2018. –
27.09.
(https://iz.ru/793720/2018-09-27/mvf-vydvinul-ukraine-chetyre-novykh-usloviia-dliapolucheniia-kredita)

***
Візит делегації Міжнародного валютного фонду в Київ не виправдав надій
української влади: черговий транш відкладається як мінімум до грудня. Представники
кредитора заявили, що транш перерахують тільки після того, як країна прийме
бюджет на 2019 рік. Тим часом обсяг зовнішнього боргу України досяг загрозливих
масштабів (76 мільярдів доларів), і як вибиратися з цієї ситуації, не знає ніхто. За
словами українського економіста Віктора Скаршевського, відрахування на
обслуговування держборгу – найбільша видаткова стаття бюджету.
Лесных, Александр. Занять, чтобы украсть: МВФ покупает Украину = [Зайняти,
щоб вкрасти: МВФ купує Україну] / А. Лесных // Вести. – Рига, 2018. – 24.09.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/24/zanyat-chtoby-ukrast-mvf-pokupaet-ukrainu)

***
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Зовнішекономбанк закликав Україну (ЗЕБ) вступити в переговори з
врегулювання ситуації з арештом акцій Промінвестбанку, які належить йому.
Держкорпорація вважає, що Україна порушила угоду з Росією про захист взаємних
інвестицій і розраховує на компенсацію. Однак добровільно Україна навряд чи
погодиться відшкодовувати ЗЕБу втрати, а виграти справу в міжнародному арбітражі
шансів мало, вважають юристи. Інвестиційна суперечка в рамках угоди від 1998 року,
на думку ЗЕБа, виникла через те, що Україна з 2014 року „робить дії, які носять
міжнародно-протиправний характер”. Санкції України проти російських держбанків
привели до того, що ПІБ був відрізаний від ринку цінних паперів і не зміг
переказувати кошти на користь пов’язаних з ним осіб (наприклад, повертати отримані
від ЗЕБа міжбанківські кредити). Українським держпідприємствам з березня 2017
року було заборонено розміщувати в ПІБі кошти.
Солдатских, Виталий. ВЭБ призвал Украину к диалогу : Госкорпорация
пытается вывести „дочку” из-под ареста с помощью письма = [ВЕБ закликав Україну до
діалогу. Держкорпорація намагається вивести „дочку” з-під арешту за допомогою
листа]
/
В.
Солдатских
//
КоммерсантЪ.
–
М.,
2018.
–
18.09.
(https://www.kommersant.ru/doc/3744544)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
За підсумками зустрічі лідерів Росії та Угорщини в Москві, було заявлено, що
сторони домовилися про постачання російського газу на 2020 рік так, як діючий
договір закінчується в 2019-му. Новий договір на поставку газу укладений поки
тільки на 2020 рік. Ймовірно, довгостроковий не був підписаний з кількох причин.
Якщо Росія не буде фінансувати будівництво відгалуження від „турпотоку” до
Угорщини, то Балканські країни з таким завданням самі швидко не впораються.
Зберігається невизначеність і з українською газотранспортною системою, по якій
через Словаччину приходить російський газ в Угорщину. Опозиційні Віктору Орбану
партії в Угорщині вважають, що довгостроковий контракт з Росією змушує угорських
споживачів отримувати російський газ дуже дорого.
Комраков, Анатолий. Венграм дадут газ на год : Кто заплатит за то, что
ответвление „Турецкого потока” дойдет до Будапешта = [Угорцям дадуть газ на рік.
Хто заплатить за те, що відгалуження „Турецького потоку” дійде до Будапешта] / А.
Комраков // Независимая газета. – М., 2018. – 18.09. (http://www.ng.ru/economics/2018-0918/7_7313_hungary.html)

***
НАК „Нафтогаз України” звернувся до прем’єр-міністра з пропозицією
розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони можливість передачі в
приватне управління 49% української „труби”, тобто газотранспортної системи.
„Газпром” підпирає дедлайн у вигляді 2020 року. І росіянам, вважає автор, украй
важливо після закінчення базового транзитного договору укласти новий на прокачку
газу по території України і зберігання його в російських підземних сховищах, але вже
не між „Нафтогазом” і „Газпромом”, а між „Газпромом” і „європейською компанією”,
яка отримає в управління 49% ГТС. Наступний рік – період великих виборів, саме
тому потрібно поспішати, тим більше що подібна угода може увійти у велику угоду за
участю західних посередників, тієї ж Німеччини.
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Украинская „труба” окажется под контролем России = [Українська „труба”
опиниться під контролем Росії] // Вести. – Рига, 2018. – 17.09.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/09/17/ukrainskaya-truba-okazhetsya-pod-kontrolem-ross)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
На узбережжі Азовського моря в південно-східній частині України пройшли
спільні тактичні навчання прикордонників і військових по відображенню і
стримування агресії з моря. Про це повідомила Державна прикордонна служба
України. Головною метою навчань стало підвищення рівня підготовки та координації
підрозділів, що входять до складу Об’єднаних сил. У навчаннях були задіяні екіпажі
бронеавтомобілів Держприкордонслужби та танкові підрозділи української армії.
Вони відпрацювали спільні дії по обороні узбережжя і знищення надводних цілей і
морського десанту умовного противника.
На юго-востоке Украины прошли учения по отражению агрессии с моря = [На
південному сході України пройшли навчання з відбиття агресії з моря] // Жэньминь
жибао. – Пекин, 2018. – 26.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0927/c315199503937.html)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Печерський районний суд Києва надав слідчим Генеральної прокуратури
України доступ до рахунків компаній групи „Приват” українського бізнесмена Ігоря
Коломойського. Доступ надано до рахунків „Укртатнафти”, авіакомпаній
„Дніпроавіа”, „Роза вітрів”, аеропорту Дніпропетровськ, нафтопереробного
комплексу „Галичина”, „1 + 1 Продакшн” та інших компаній. Ці рішення суд виніс у
рамках розслідування кримінальної справи про створення злочинної організації з
метою заволодіння протягом 2008-2016 років коштами Приватбанку в особливо
великих розмірах колишніми посадовими особами кредитної установи.
Суд в Киеве предоставил генпрокуратуре доступ к счетам компаний
Коломойского = [Суд у Києві надав Генпрокуратурі доступ до рахунків компаній
Коломийського] // Известия. – М., 2018. – 18.09. (https://iz.ru/790549/2018-09-18/sud-v-kievepredostavil-genprokurature-dostup-k-schetam-kompanii-kolomoiskogo)

***
Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав три головні джерела
корупції в країні – це надмірний державний сектор, митниця і сфера видачі ліцензій
на природні багатства. Про це він заявив на щорічній зустрічі Ялтинської
Європейської Стратегії. Протягом 2016 та 2017 років роках Україна отримала по
одному траншу від Міжнародного валютного фонду в мільярд доларів кожен. Для
отримання грошей уряд повинен виконати ряд вимог щодо посилення соціальної
політики, зокрема мова йде про прийняття заходів по боротьбі з корупцією, а також
зниження дефіциту бюджету.
Генпрокурор Украины призвал заткнуть дырки = [Генпрокурор України закликав
заткнути дірки] // Вести. – Рига, 2019. – 16.09. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/09/16/genprokuror-ukrainy-prizval-zatknut-dyrki)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
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У минулому році в Чехії було зареєстровано 505 випадків захворювання на
туберкульоз, зокрема 159 хворих – іноземці. З них 30 українців, 25 словаків, 23
в’єтнамця, 16 монголів і стільки ж румунів. Більше 70% всіх хворих – чоловіки. Як
уже повідомляв Празький Експрес, в 2016 р в Чехії було виявлено 517 нових випадків
зараження на туберкульоз. Туберкульоз був діагностований у 151 іноземця.
Найчастіше туберкульоз виявляли в українців (41), словаків (21), в’єтнамців (21) і
румун (21).
Украинцы лидируют среди иностранцев с туберкулезом = [Українці лідирують
серед іноземців з туберкульозом] // Пражский экспресс. – Прага, 2018. – 17.09.
(https://www.prague-express.cz/society/69512-ukraintsy-lidiruyut-sredi-inostrantsev-stuberkulezom)

***
Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило, що у пасажирів ряду
рейсів з Києва до Ізраїлю і в зворотному напрямку існує висока ймовірність
зараження кором. „12 вересня через Київ до Ізраїлю через Амстердам вилетів чоловік,
у якого підозрюється кір. У той же день прямим рейсом з Києва до Ізраїлю прилетів
ще один пасажир з підозрою на той же діагноз”, – повідомляється на сайті
міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.
Элизера, Ротем. Пассажиров рейсов из Киева в Израиль призывают пройти
обследование на корь : Список рейсов, на которых была высокая вероятность
заразиться = [Пасажирів рейсів з Києва до Ізраїлю закликають пройти обстеження на
кір. Список рейсів, на яких була висока ймовірність заразитися] / Р. Элизера // Вести. –
Иерусалим, 2018. – 17.09. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5352872,00.html)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Китайські банки і держкомпанії можуть стати інвесторами останньої черги
Дністровської гідроакумулюючої станції. В умовах появи реальних інвесторів з
реальними грошима для завершення будівництва Дністровської ГАЕС натиск Києва
на Кишинів може знову посилитися. “…Чи буде підписано угоду по Дністровському
гідровузлу до виборів 2019 року, які пройдуть і у Молдові, і в Україні, не чекаючи
результатів дослідження про потенційний екологічний та соціально-економічний
вплив діючих і нових гідротехнічних споруд на Дністер, і до розробки нової
методології оцінки потенційних збитків для водних екосистем залежить від влади…
Після президентських виборів в Україні розклад сил може помінятися, у владі можуть
з’явитися нові люди, що, природно, вплине на виконання українською стороною
певних закулісних домовленостей і обіцянок в обмін на річку Дністер” – говорить
эксперт в області енергетики Віктор Парликов.
Флоря, Ксения. Днестровская ГАЭС достанется китайцам? = [Дністровська
ГАЕС дістанеться китайцям?] / К. Флоря // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. –
21.09. (https://noi.md/ru/analitika/dnestrovskaya-gajes-dostanetsya-kitajcam)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Асоціація українських високотехнологічних підприємств і організацій
„Космос” у 2018 році сформує комітет, який займатиметься розробкою проекту бази
на Місяці. Серед іншого комітету належить організувати моніторинг ринків
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космічних послуг і обговорити спільні проекти бази і космічних апаратів
орбітального сервісу.
Украина собралась разрабатывать лунную базу = [Україна зібралася розробляти
місячну базу] // Известия. – М., 2018. – 26.09. (https://iz.ru/793444/2018-09-26/ukrainasobralas-razrabatyvat-lunnuiu-bazu)

***
Одеський національний політехнічний університет провів церемонію відкриття
Українсько-в’єтнамського центру співробітництва в галузі освіти і наукових
досліджень, який створений з метою координації співпраці між ОНПУ і
університетами, навчальними закладами В’єтнаму. Представник Посольства В’єтнаму
в Україні Фан Дик Нгія підтвердив, що В’єтнам завжди надає великого значення
системі освіти і якості викладання в українських університетах, в цілому, і в ОНПУ,
зокрема.
Украинско-вьетнамский центр сотрудничества в области образования и научных
исследований открыт в Одессе = [Українсько-в’єтнамський центр співробітництва в
галузі освіти і наукових досліджень відкритий в Одесі] // Нянзан. – Ханой, 2018. – 22.09.
(http://ru.nhandan.com.vn/kinhtexahoi/kinhtexahoi-giaoduc/item/1258950B5.html)

***
Львівська обласна рада ухвалила заборонити публічне використання російської
мови в регіоні. Таке рішення підтримали 57 депутатів, проти виступили 43 народних
обранця. Під заборону потрапляє „культурний продукт” російською мовою, в тому
числі різні виставки та концерти. Також в області буде створено спеціальну робочу
групу, члени якої будуть проводити „роз’яснювальну роботу” з населенням. Таке
правило буде діяти до закінчення „окупації” території України.
В Львовской области официально запретили русский язык = [У Львівській області
офіційно заборонили російську мову] // Известия. – М., 2018. – 19.09.
(https://iz.ru/790715/2018-09-19/v-lvovskoi-oblasti-ofitcialno-zapretili-russkii-iazyk)

РЕЛІГІЯ
Патріарх Константинопольський Варфоломій I заявив, що Українська
православна церква Київського патріархату отримає автокефалію (незалежність). Як
цитує грецька газета „Катімеріні”, він сказав, що зараз „настав час України.” Раніше
Московський Патріарх Кирило звинуватив Константинопольського патріарха у
„вторгненні у справи Російської Православної Церкви.” Співробітники московського
патріарха попередили, що це призведе до заворушень, і навіть „кровопролиття”.
Йдеться про долю Української православної церкви Московського патріархату, яка в
Україні нараховує понад 11 тис. приходів, найбільше в центрі та на південному сході
країни. Упродовж багатьох років Руська Православна Церква використовувала
найважливіші українські храми – Києво-Печерську та Почаївську Лавру. Патріарх
Київський Філарет заявив, що долю цих храмів вирішуватимуть віруючі, цей процес
буде „добровільним і ненасильницьким”.
Szoszyn, Rusłan. Konstantynopol udzieli autokefalii Cerkwi ukraińskiej : Konstantynopol
zapowiedział udzielenie autokefalii Cerkwi ukraińskiej. Kijów czeka walka o najważniejsze
świątynie w kraju. = [Константинополь дасть автокефалію Українській Православній
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Церкві. Константинополь оголосив про надання автокефалії Українській Православній
Церкві. Київ чекає боротьба за найважливіші храми у країні] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita.
– Warsaw, 2018. – 24.09. (https://www.rp.pl/Kosciol/309249896-Konstantynopol-udzieliautokefalii-Cerkwi-ukrainskiej.html)

***
Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір надати автокефалію
Української православної церкви. Про це йдеться в посланні, яке оприлюднила
делегація Вселенського патріархату під час зустрічі з Президентом України Петром
Порошенко. Водночас у Верховній Раді „Комерсанту” заявили, що „фактично зараз на
території України йде протистояння РПЦ і Вселенського патріархату”. „Кожен
намагається довести, у кого більше повноважень, у кого більше прав на канонічну
територію України. Ми використовуємо цю ситуацію в своїх інтересах. Для
будівництва держави Україна нам потрібна державотворча церква”, – сказали
„Комерсанту” в „Блоці Петра Порошенка”.
Соколовская, Янина. В Киеве обещают разрушить Третий Рим : Вселенский
патриархат сделал заявление о томосе = [У Києві обіцяють зруйнувати Третій Рим.
Вселенський патріархат зробив заяву про томос] / Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 24.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3751578)

***
Предстоятелі Олександрійської та Польської Церков звернулися із закликом
вирішити церковні непорозуміння, пов’язані з наданням автокефалії українській
церкві. Зокрема, Митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава висловив підтримку
Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію і закликав
віруючих УПЦ бути мужніми, не здаватися і триматися єдності навколо свого
прелстоятеля.
Александрийская и Польская Церкви призвали избежать конфликта из-за ЕПЦ =
[Олександрійська і Польська Церкви закликали уникнути конфлікту через ЕПЦ] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 23.09. (https://noi.md/ru/v-mire/aleksandrijskaya-ipoliskaya-cerkvi-prizvali-izbezhati-konflikta-iz-za-epc)

***
Українські православні християни віддаляються від Москви, не дивлячись на
те, що Російська православна церква вважає своєю канонічною територією всю
Україну. Конфлікт між православними України і Росії має глобальне політичне
значення, оскільки Київ – це точка відліку і місце народження Російської
православної церкви. Війна на Донбасі прискорила процес дистанціювання
українських православних від РПЦ, яка в Києві сприймається як інструмент
імперської політики Кремля.
Bonet, Pilar. El conflicto entre Ucrania y Rusia resquebraja a la Iglesia ortodoxa =
[Конфлікт між Україною і Росією загрожує розколом Православної церкви] / P. Bonet // El
País.
–
Madrid,
2018.
–
21.09.
(https://elpais.com/internacional/2018/09/20/actualidad/1537470275_341305.html)

***
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Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату
Філарет, перебуваючи в США, заявив, що Грузинська православна церква повинна
визнати автокефалію України. Грузинська церква, як вважає автор публікації, не
поспішає підтримати в цьому питанні Київ, побоюючись, що слідом за Україною
Константинополь може надати автокефалію і Абхазії.
Двали, Георгий,Тбилиси. Патриарх Филарет призвал Грузию признать
автокефалию Украины : Глава УПЦ КП ищет союзников в борьбе с Московским
патриархатом = [Патріарх Філарет закликав Грузію визнати автокефалію України.
Глава УПЦ КП шукає союзників у боротьбі з Московським патріархатом] / Г. Двали //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 20.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3746263)

***
Сутичка патріархатів за канонічну територію ще не почалася, але виступи
церковних спікерів вже говорять про те, що вона буде спекотною. Найбільш рішучі
судження висловив голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит
Іларіон (Алфєєв). Він назвав дії Варфоломія щодо України розбоєм, його політику –
підлою, а також заявив про пряму зацікавленість Сполучених Штатів у послабленні
Російської церкви. Головний дипломат РПЦ прямо звинуватив Варфоломія в „єресі
папизма”. Для Президента України питання автокефалії дійсно важливе – при
скромних досягнення на інших фронтах це показник його дієздатності як лідера
держави. У той же час в РПЦ і УПЦ МП стверджують, що створення нової
української церкви призведе до кровопролиття в країні.
Скрыльников, Павел. Накроет ли Украину „варфоломеевская ночь” : Киевские
власти обещают не допустить кровопролития из-за создания автокефальной церкви =
[Чи накриє Україну „Варфоломіївська ніч”. Київська влада обіцяє не допустити
кровопролиття через створення автокефальної церкви] / П. Скрыльников // Независимая
газета. – М., 2018. – 18.09. (http://www.ng.ru/ng_religii/2018-09-18/9_16_night.html)

***
У Києві заявили, що отримання томосу про автокефалію Української
православної церкви можливо вже в жовтні. У зв’язку з цим Росію звинуватили в
спробах кібератак на Константинопольський патріархат. Про це йшлося під час
зустрічі Президента України Петра Порошенка і глави МЗС Павла Клімкіна з
призначеними в Україну екзархами Вселенського патріарха Варфоломія
архієпископом Данилом Памфілійським і єпископом Іларіоном Едмонтонським. За
словами Петра Порошенка, процес надання автокефалії Української православної
церкви вийшов на фінішну пряму. У відповідь екзархи заявили, що прибули в
Україну, щоб „продовжити роботу над уже вирішеним питанням надання автокефалії
українській церкви”.
Соколовская, Янина. Россию обвинили в кибератаках на Константинопольский
патриархат : В Киеве заявили, что хакеры хотят сорвать процесс получения
автокефалии украинской церковью = [Росію звинуватили в кібератаках на
Константинопольський патріархат. У Києві заявили, що хакери хочуть зірвати процес
отримання автокефалії української церквою ] / Я. Соколовская // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 18.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3744929)
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Український радіоефір поповниться першою регулярною програмою,
присвяченою проблемам ЛГБТ-спільноти країни. Перший випуск щотижневого
годинного проекту під назвою Good As You („Такий як ти”), присвяченого проблемам
геїв, вийшов на одеському „Першому міському радіо”. Автори радіопрограми
розповіли виданню Styler про те, що проект зроблений у форматі інтерв’ю з
вкрапленнями інформаційних довідок та невеликих есе. Гостями ефіру будуть не
тільки геї і лесбіянки, але і звичайні люди, які не соромляться відкрито говорити в
ефірі про сексуальні меншини.
На Украине стартует еженедельное шоу об ЛГБТ-ценностях = [В Україні
стартує щотижневе шоу про ЛГБТ-цінності] // Вести. – Рига, 2019. – 17.09.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/17/na-ukraine-startuet-ezhenedelnoe-shou-ob-lgbtcennostyah)

***
Нараду Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, яка проходить
щоосені у Варшаві, на думку автора публікації, прийнято використовувати для
поливання брудом Росію. На заходах у Варшаві, як вважає автор, українські
чиновники довго і красиво розповідали про те, як вони успішно рухаються по шляху
демократії, відкритості, прозорості та високих стандартів дотримання прав людини.
Коли ж опозиційні керівництву країни українські журналісти та правозахисники
почали задавати питання про переслідування журналістів в Україні, про придушення
інакомислення і полюванні на неугодні ЗМІ, представники офіційного Києва
відмовилися на них відповідати і покинули захід.
Носович, Александр. „Европейский выбор” позволяет творить беспредел =
[„Європейський вибір” дозволяє творити беззаконня] / А. Носович // Вести. – Рига, 2018.
– 17.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/17/evropeyskiy-vyborpozvolyaet-tvorit-bespredel)

ДОБРОЧИННІ АКЦІЇ
Виконуючий обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун і
надзвичайний і повноважний посол КНР в Україні Ду Вей підписали меморандум про
надання урядом КНР міністерству охорони здоров’я України устаткування для
оснащення бригад „швидкої допомоги”.
Китай оказал безвозмездную помощь Украине в сфере здравоохранения = [Китай
надав безоплатну допомогу Україні в сфері охорони здоров’я] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2018. – 26.09. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0926/c31519-9503737.html)

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Екс-президент США Барак Обама також надавав Києву допомогу в сфері
безпеки в трамках обмеження щодо поставок летальної зброї. Адміністрація
теперішнього президента Дональда Трампа зняла ці заборони і тим самим розширила
можливості США щодо підтримки України. За заявами американської сторони,
„Джавеліни” стануть лише невеликою частиною такої допомоги, а Пентагон буде і
далі прагнути заповнювати прогалини в озброєнні української армії. Експерти
вважають, що Вашингтон, надаючи військову допомогу Україні, сприяє подальшому
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розвитку конфлікту. А в разі його загострення можливе введення воєнного стану в
країні й перенесення термінів президентських виборів, в чому може бути
зацікавлений діючий Президент України Петро Порошенко. Видання наголошує, що
„підтримці збройного конфлікту також сприяють країни НАТО, надаючи військове і
фінансове сприяння Україні”.
Кто подталкивает Украину к войне : Американское оружие потоком идет в
Незалежную, чей военный бюджет на 2019 год превысит 5% ВВП = [Хто підштовхує
Україну до війни. Американська зброя потоком йде в Незалежну, чий військовий бюджет
на 2019 рік перевищить 5% ВВП] // Независимая газета. – М., 2018. – 21.09.
(http://nvo.ng.ru/wars/2018-09-21/2_1014_ukraine.html)

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Минуло понад чотири роки після того як рейс MH17 „Малайзійських авіаліній”
був збитий у небі над Східною Україною, і Москва заявила про докази того, що
злочин скоїв Київ, а не проросійські сепаратисти, повідомляє журналістка Newsweek
Христина Маза. „Міністерство оборони Росії провело прес-конференцію, покликану
викликати сумніви у вині Москви в цій трагедії”, – пише автор статті. Міжнародні
слідчі раніше представили відео, на якому ракету, якою імовірно був збитий літак,
переміщують з Росії на Україну, але Москва заявила, що у неї є докази фальсифікації
відеозаписів. Офіційні особи також заявили, що у них є аудіозапис, на якому
український солдат каже про знищення пасажирського лайнера. За їх словами, ракета,
якою був збитий літак, була виготовлена в Росії в 1986 році, кілька десятиліть тому
доставлена до військової частини на Україні і в Росію більше не поверталася. Україна
назвала російську прес-конференцію фейком, а очолювана Нідерландами Об’єднана
слідча група зазначила, що Росія не надала запитані документи і докази. „За словами
ряду експертів, заява Росії про вину України в катастрофі – лише черговий випадок
звинувачень з боку Москви без надання достатніх доказів в їх підтримку”, – йдеться в
статті.
Maza, Cristina. Russian Propaganda? Moscow Releases Audio Blaming Ukraine for
Downing of MH17 Flight That Killed Almost 300 = [Російська пропаганда? Москва
опублікувала аудіозапис, що покладає провину за катастрофу рейсу MH17 на Україну] /
C. Maza // Newsweek. – London, 2018. – 17.09. (https://www.newsweek.com/russianpropaganda-moscow-releases-audio-blaming-ukraine-downing-mh17-flight-1124371)

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко вважає за можливе силове вирішення
конфлікту на Донбасі, щоб акумулювати радикально налаштований електорат. Про це
в інтерв’ю „Известиям” заявив колишній прем’єр-міністр країни Микола Азаров. Під
час бесіди політик розповів про причини можливого церковного розколу, оцінив
наслідки денонсації договору про дружбу з Росією і пояснив, хто повинен приймати
рішення про вектор на євроінтеграцію і чому цю лінію можна закріплювати в
Конституції.
Забродин, Алексей. „Порошенки приходят и уходят, а народы остаются” : Экспремьер Украины Николай Азаров – о вероятности силового решения конфликта в
Донбассе и церковном расколе = [„Порошенки приходять і йдуть, а народи
залишаються”. Екс-прем’єр України Микола Азаров – про ймовірність силового
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вирішення конфлікту на Донбасі та церковний розкол] / А. Забродин // Известия. – М.,
2018. – 21.09. (https://iz.ru/791340/aleksei-zabrodin/poroshenki-prikhodiat-i-ukhodiat-narodyostaiutsia)

***
В Україні розгорається скандал через видачу Росії уродженця Північної Осетії
Тимура Тумгоєва. Представники добровольчих батальйонів, які брали участь в АТО,
звинуватили українську Генпрокуратуру і СБУ у співпраці з ФСБ. У ході сутичок між
радикалами і правоохоронцями в центрі Києва звучали обвинувальні заяви на адресу
влади в цілому. Авторитетний політолог Віктор Небоженко зазначив у блозі, що
„Генпрокуратура надала погану послугу Президенту Петру Порошенко”.
Ивженко, Татьяна. Украинскую власть обвинили в контактах с ФСБ : Радикалы
проверяют Порошенко на искренность = [Українську владу звинуватили в контактах з
ФСБ. Радикали перевіряють Порошенка на щирість] / Т. Ивженко // Независимая
газета. – М., 2018. – 18.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-09-18/6_7313_ukraina.html)

***
Представник російської асоціації міжнародного співробітництва Сергій Пінчук
закликав ОБСЄ вплинути на владу України та країн Балтії з метою припинення там
дискримінації національних меншин. „Я закликаю керівництво Бюро по
демократичних інститутах і правах людини ОБСЄ посилити моніторинговий вплив на
уряди країн Балтії та України, щоб вони припинили використання сили і залякування
щодо їх національних меншин”, – сказав Пінчук в ході наради ОБСЄ з прав людини у
Варшаві. За його даними, в Україні з 2014 по 2018 роки суттєво погіршилася ситуація
з виконанням положень міжнародних декларацій про право на життя, право на
судовий захист своїх конституційних прав і свобод, право на використання і захист
рідної мови. В якості підтвердження він навів події на Майдані в 2014 році, загибель
десятків мирних людей у Будинку профспілок у Одесі, вбивство письменника Олеся
Бузини і українського політика Олега Калашникова.
Русские – коренной народ: в ОБСЕ поднят вопрос дискриминации в Латвии =
[Росіяни – корінний народ: в ОБСЄ підняте питання дискримінації в Латвії] // Вести. –
Рига, 2019. – 18.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/18/russkie-korennoy-narod-v-obsepodnyat-vopros-diskriminacii-v-latvii)

КРИМ
Палестинське керівництво підтримує Росію в питанні легітимності
референдуму 2014 року на Кримському півострові. Про це „Известиям” заявив посол
Держави Палестина в Росії Абдель Хафіз Нофаль. Він підкреслив, що право народів
на самовизначення є невід’ємним для всіх без винятку. Про взаєморозуміння Росії і
Палестини по статусу півострова „Известиям” повідомив і постійний представник
Республіки Крим при президенті Георгій Мурадов.
Гулов, Кирилл. В Палестине признают право крымчан на самоопределение :
Посол ближневосточной страны в РФ не исключил официального признания статуса
полуострова = [У Палестині визнають право кримчан на самовизначення. Посол
близькосхідної країни в РФ не виключив офіційного визнання статусу півострова] / К.
Гулов, Д. Лару, А. Забродин // Известия. – М., 2018. – 19.09. (https://iz.ru/787784/kirill-gulovdmitrii-laru-aleksei-zabrodin/v-palestine-priznaiut-pravo-krymchan-na-samoopredelenie)
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***
У місті Армянську і деяких інших населених пунктах на півночі Криму був
введений режим НС через хімічний викид. Відбулася евакуація дітей. Проблема в
найбільшому заводі з виробництва титану. Як це часто буває в Росії, пише газета, –
прибуток бізнесу важливіше за здоров’я людей. У результаті роботу заводу зупинили,
школярів і дітей молодшого віку вивезли з міста в санаторії та дитячі табори. Дороги
Армянська, а також сіл Волошине, Фідатовка, П’ятихатка, Перекоп були оброблені
водою. У даний час в місті введений режим НС – було зафіксовано перевищення ГДК
більш ніж у 5 разів.
В российском Крыму погибает целый город из-за жадности бизнеса и властей =
[У російському Криму гине ціле місто через жадібність бізнесу і влади] // Вести. – Рига,
2018. – 17.09. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/09/17/v-rossiyskom-krymu-pogibaet-celyygorod-iz-za-zhadnosti-biznesa-i-vlastey)

ДОНБАС
Глава української делегації в мінській контактній групі Леонід Кучма скоро
покине свій пост. За словами другого Президента України, рішення він прийняв давно
так, як стало фізично складно працювати. Леонід Кучма заявив, що Україна повинна
дорожити мінським форматом. Політичний оглядач „Коммерсанту” Дмитро Дрізе
вважає, що відхід Л. Кучми швидше за все означає остаточне згортання переговорів
по врегулюванню ситуації на Донбасі.
„Скорее всего, конфликт в Донбассе останется замороженным” : Дмитрий Дризе
– о влиянии Леонида Кучмы на минский процесс = [„Швидше за все, конфлікт на Донбасі
залишиться замороженим”. Дмитро Дрізе – про вплив Леоніда Кучми на мінський
процес] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 28.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3757263)

***
Переговори контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі не
будуть перенесені з Мінська, як того вимагав постійний представник України в ООН
Володимир Єльченко. Інформацію підтвердили глава комітету Держдуми по СНД,
євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Леонід Калашников, а також
депутат Народної ради ДНР Мирослав Руденко. На думку представників України,
Мінськ нібито займає антиукраїнську позицію, тому переговори більше не можуть
проходити в білоруській столиці. Однак, як пояснили співрозмовники „Известий”,
політична позиція республіки в цьому випадку не має ніякого значення – Мінськ
лише надає майданчик і допомагає в організації роботи тристоронньої групи.
Забродин, Алексей. Минск должен остаться: Россия и Донбасс против переноса
переговоров : Требования Киева перенести переговоры по урегулированию конфликта в
Донбассе из столицы Белоруссии подрывают мирный процесс в регионе = [Мінськ
повинен залишитися: Росія і Донбас проти перенесення переговорів. Вимоги Києва
перенести переговори по врегулюванню конфлікту на Донбасі зі столиці Білорусі
підривають мирний процес в регіоні] / А. Забродин, Т. Байкова // Известия. – М., 2018. –
25.09.
(https://iz.ru/792640/aleksei-zabrodin-tatiana-baikova/minsk-dolzhen-ostatsia-rossiia-idonbass-protiv-perenosa-peregovorov)

***
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У самопроголошеній ДНР завершився прийом документів у потенційних
учасників майбутніх виборів. Офіційно висунули свої кандидатури десять чоловік.
Тепер ЦВК має підтвердити справжність наданих ними підписів. Втім, на думку
автора публікації, вже зараз можна стверджувати, що і в ДНР, і в сусідній
самопроголошеній ЛНР напруженої політичної боротьби не буде. Так, командира
бригади „Схід” Олександра Ходаковського, який вважався одним з найбільш
небезпечних конкурентів нинішньої влади самопроголошеної ДНР, просто не пустили
в республіку з Ростовської області.
Кривошеев, Кирилл. Выборы в Донбассе зачистили от непредсказуемости :
Выдвинуться в лидеры ДНР смогли не все желающие = [Вибори на Донбасі зачистили від
непередбачуваності. Висунутися в лідери ДНР змогли не всі бажаючі] / К. Кривошеев //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 25.09. (https://www.kommersant.ru/doc/3752324)

***
У Донбасі триває „гаряча фаза конфлікту”, підтвердив спецпредставник
Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у рамках 15-ї щорічної
конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора
Пінчука. Разом з представником України у тристоронній контактній групі щодо
Донбасу Леонідом Кучмою він підтвердив безальтернативність Мінських
домовленостей і „першочерговість виконання саме складової з безпеки цього
документа”.
Гамова, Светлана. Донбасс заморозили в горячей фазе : В Киеве и Донецке
надеются на перезагрузку украинской власти = [Донбас заморозили у гарячій фазі. У
Києві та Донецьку сподіваються на перезавантаження української влади] / С. Гамова //
Независимая газета. – М., 2018. – 16.09. (http://www.ng.ru/dipkurer/2018-0916/9_7311_donbass.html)

***
Верховна Рада повинна визначитися, чи продовжувати термін дії закону щодо
надання особливого статус Донбасу. Спецпредставник Держдепартаменту США Курт
Волкер підкреслив, що українській владі краще не скасовувати закон, хоча той все
одно не діє. Він виступив у Києві на щорічній конференції „Ялтинська європейська
стратегія”, де переконував представників української влади в тому, що продовження
терміну дії закону не погіршить позиції України, оскільки в тексті вказані умови
вступу його в силу.
Ивженко, Татьяна. В Киеве начинается война законов по Донбассу : Особый
статус региона противоречит стратегии деоккупации = [У Києві починається війна
законів щодoДонбасу. Особливий статус регіону суперечить стратегії деокупації] / Т.
Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 16.09. (http://www.ng.ru/cis/2018-0916/5_7311_ukraina.html)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Підприємництво, на думку автора, в регіоні починає оживати, і ситуація в
самопроголошеній ДНР зараз нагадує ту, що була в СРСР в період НЕПу.
Кореспондент „РГ” поговорив з ідеологом „Ділового Донбасу" – Миколою
Волобуєвим. „Тут простіше запустити бізнес: нижче поріг входу, менше конкуренція.
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Тут дешевша нерухомість, тарифи на енергію та робоча сила. Все це може стати
точкою вибухового зростання. Знову наступає епоха світлих очікувань. Останнім
часом декларуються, та й вже спостерігаються позитивні тенденції”, – говорить він.
За словами М. Волобуєва, серед таких тенденцій – відкритість влади і податківців,
новий підхід до безгосподарського майна, повернення ринків у приватну власність і
багато іншого.
Мельников, Руслан. В Донецке начинается НЭП : В ДНР создается клуб
предпринимателей „Деловой Донбасс” = [У Донецьку починається НЕП. У ДНР
створюється клуб підприємців „Діловий Донбас”] / Р. Мельников // Российская газета. –
М., 2018. – 24.09. (https://rg.ru/2018/09/24/v-dnr-sozdaetsia-klub-predprinimatelej-delovojdonbass.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
ВВП України зріс у річному обчисленні на 3,6%. Хоча це все ще значно нижче
реального потенціалу зростання, це прогрес для країни, яка чотири роки тому стояла
на межі фінансового колапсу. „Це також є відмінним успіхом західної політики, яка
уникала військової ролі у конфлікті з Росією на користь заходів, спрямованих на
посилення економічного суверенітету України”, – пише автор публікації. Великі
проблеми залишаються, не в останню чергу, у банківському секторі, де Україна
стикається з проблемами, спричиненими перевищенням заборгованості та
продовженням присутності на ринку російських державних банків, вважає автор.
Clark, David. What is to be done about Sberbank Ukraine? : Cleaning up the banking
sector means addressing the problem of Russian-backed lenders = [Що потрібно зробити зі
Сбербанком України? Очищення банківського сектору означає вирішення проблеми
кредиторів, які фінансуються Росією] / D. Clark // Financial Times. – London, 2018. – 21.09.
(https://www.ft.com/content/57fb1f1e-bc28-11e8-8274-55b72926558f)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Представник України у контактній групі з врегулювання кризи на Донбасі,
Євген Марчук зазначив, що знайдено початкове порозуміння з Москвою про склад
можливої місії ООН. За умов Росії, у місії не повинні брати участь солдати НАТО.
Україна, у свою чергу, вимагає, щоб така місія не включала російських союзників по
ОДКБ. Проте представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що до порозуміння „ще
далеко”. Найважливіша суперечка між Києвом та Москвою полягає у розташуванні
можливої місії. Росія вимагає розміщення миротворців на лінії фронту між
українською армією та самопроголошеними донбаськими республіками. У Києві ж
кажуть, що блакитні шоломи повинні стояти на українсько-російському кордоні, який
зараз контролюється сепаратистами.
Szoszyn, Rusłan. Ukraina: Bliski kompromis w sprawie misji pokojowej ONZ : W Kijowie
twierdzą, że wstępnie udało się znaleźć porozumienie z Moskwą w sprawie błękitnych hełmów w
Donbasie. = [Україна: Близький компроміс у справі миротворчої місії ООН. У Києві
стверджують, що знайшли початкове порозуміння з Москвою у справі блакитних
шоломів на Донбасі] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 26.09.
(https://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/309269922-Ukraina-bliski-kompromis-w-sprawie-misjipokojowej-ONZ.html)
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***
Українська влада сподівається, що вступ в ЄС і НАТО дозволить вирішити
проблеми розчарованої країни, яка постраждала від війни. Представник США по
Україні Курт Волкер порадив Києву в рамках конференції „Ялтинська європейська
стратегія” продовжити дію закону про особливий статус Донбасу. На його думку, це
дозволить зберегти санкції проти Росії. Якщо Україна цього не зробить, Росія отримає
аргумент на свою користь за зняття режиму санкції.
Bonet, Pilar. La esperanza de cambio se apaga en Ucrania = [Надія на зміни згасає в
Україні]
/
P.
Bonet
//
El
País.
–
Madrid,
2018.
–
17.09.
(https://elpais.com/internacional/2018/09/16/actualidad/1537126355_757023.html)

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Головне для Молдови – не повторити помилку України, яка розірвала зв’язки
на Сході і почала проводити антиросійську політику. Про це заявив президент
Молдови Ігор Додон в інтерв’ю виданню Lenta.ru, підкресливши, що в Молдові
повинні бути політики, які хочуть дружити і з Росією, і з Європою та не навішують на
себе проєвропейський ярлик.
Степанов, Георгий. Главное для Молдовы – не повторить ошибку Украины =
[Головне для Молдови – не повторити помилку України] / Г. Степанов // Независимая
Молдова. – Кишинев, 2018. – 26.09. (https://noi.md/ru/politika/dodon-glavnoe-dlya-moldovyne-povtoriti-oshibku-ukrainy)

27

