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ДОНБАС
Верховна рада України відмовилася розглядати постанову про скасування
закону про реінтеграцію Донбасу. За скасування проголосували тільки 37
парламентарів, при цьому необхідний мінімум – 226 голосів. Закон був прийнятий 18
січня. Тепер його має підписати президент країни Петро Порошенко. Постанову про
скасування документа раніше зареєстрували депутати „Опозиційного блоку”. Згідно з
чинною процедурою, глава держави не міг підписати закон до розгляду Радою цієї
постанови. На думку заступника голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки
Франца Клінцевіча, закон остаточно заведе ситуацію в Донбасі в глухий кут, а його
реалізація призведе до „повномасштабної війни з непередбачуваними наслідками”.
https://iz.ru/704952/2018-02-06/rada-otkazalas-otmenit-zakon-o-reintegratcii-donbassa
Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса = [Рада відмовилася
скасувати закон про реінтеграцію Донбасу] // Известия. – М., 2018. – 06.02.

***
Один із засновників партії „Яблуко” Григорій Явлінський заявив про
готовність серйозно розглядати пропозицію про роботу щодо нормалізації відносин
Росії з Україною, якщо вона надійде. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами
„Свобода слова і свобода масової інформації в Росії” в Пскові. „Це питання номер
один. Нормалізація відносин між Росією і Україною це запорука всякого іншого
позитивного руху: в економіці, в соціальному житті, від цього залежить все”, – цитує
пана Явлінського „Інтерфакс”. За його словами, на зустрічі з президентом Росії
Володимиром Путіним в листопаді він обговорював тему України.
https://www.kommersant.ru/doc/3535408?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Явлинский готов выступить переговорщиком по Донбассу = [Явлінський готовий
виступити переговірником по Донбасу] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 01.02.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
„Газпром” і його керівництво в особі Олексія Міллера виявилися в новітньому
списку санкцій Мінфіну США, представленому Конгресу США під назвою
„кремлівська доповідь”. З урахуванням заяв міністра фінансів в Конгресі можна
очікувати, що якраз партнери „Газпрому” з числа іноземних фірм можуть піддатися
санкційному тиску США, і це може завдати удару по планах „Газпрому” перш за все в
Європі. Впливовий Східний комітет німецької промисловості, який об’єднує німецькі
фірми, що працюють в Росії і інших країнах пострадянського простору, а також в
колишніх і ще діючих державах із плановою економікою, опублікував в день
оприлюднення „кремлівської доповіді” свою думку з цього приводу. Перш за все
звертає на себе увагу те, що він від імені німецького бізнесу твердо заявив про
відхилення нових економічних санкцій. Він вважає, що необхідно прагнути до
поступового зниження рівня санкцій в обмін на реальний прогрес у мирному процесі
на сході України, що буде створювати позитивні стимули.
http://www.ng.ru/ng_energiya/2018-02-13/9_7171_gazprom.html
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Особое место „Газпрома” : Голубое топливо еще десятилетия будет влиять на
мировой порядок = [Особливе місце „Газпрому”. Блакитне паливо ще десятиліття
впливатиме на світовий порядок] // Независимая газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Для боротьби з Росією за утвердження своєї головної ролі в світі і
видавлювання Кремля на периферійні позиції управління ситуацією на планеті Білий
дім вирішив застосувати санкції. У зв’язку зі скандалом, що вибухнув навколо
приписуваного Росії втручання в президентські вибори в США і обранням Дональда
Трампа, в кінці літа 2017 року з’явився закон CAATSA. Він посилив обмежувальні
заходи щодо Росії, Ірану і КНДР, прийняті попередніми адміністраціями, і зробив їх
юридичною нормою, а також ввів додаткові санкції. У російській частині зазначеного
акту до вимог покарати Російську Федерацію за дії в Криму і в Донбасі додалися
звинувачення в порушеннях прав людини „на окупованій території”, в поставках
зброї сирійському уряду, підриві кібербезпеки Сполучених Штатів і в корупції.
http://nvo.ng.ru/realty/2018-02-09/8_983_usa.html
Дронина, Ирина За океаном хотят ослабить Кремль и прихватить его
оружейный рынок : Американский Минфин подготовил руководству страны
рекомендации по борьбе с Россией = [За океаном хочуть послабити Кремль і прихопити
його збройовий ринок. Американський Мінфін підготував керівництву країни
рекомендації по боротьбі з Росією] / И. Дронина, В. Иванов // Независимая газета. – М.,
2018. – 09.02.

***
Антиросійські санкції, введені США та Євросоюзом, позбавили Україну
половини валового внутрішнього продукту. З такою заявою виступив депутат
Верховної Ради Євген Мураєв. За його словами, РФ і ЄС втратили тільки малу частку
від своїх ВВП. Однак для українців ці обмежувальні заходи обернулися скороченням
показника наполовину, стверджує народний депутат. „Світ необхідний для того, щоб
повернути хоча б звичні ринки, – цитує РІА Новини слова Мураєва. – Ці санкції
вбивають Російську Федерацію, вбивають Європу, але найбільше вони забрали
доходів у наших громадян. Ми втратили половину ВВП. Росія втратила два відсотки,
Європа менше одного відсотка, а ми – половину. Ця списку санкцій війна проти кого?
проти нас? „.
https://rg.ru/2018/02/03/ukraina-poteriala-polovinu-vvp-iz-za-sankcij-zapada-protivrossii.html
Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России = [Україна
втратила половину ВВП через санкції Заходу проти Росії] // Российская газета. – М.,
2018. – 03.02.

***
Український міністр закордонних справ Павло Клімкін сумнівається в добрій
волі Росії при вирішенні українського конфлікту в Донбасі мирним шляхом. До того
ж він хоче зробити юридичні кроки проти відомих німецьких фірм „Адідас” і
„Фольксваген”, оскільки вони, за його словами, в обхід санкцій відносяться до Криму
як до російської території. Але деталей Клімкін не розголошує.
http://www.rp-online.de/politik/ausland/ukrainischer-aussenminister-pawlo-klimkinmoskau-ist-an-einer-loesung-nicht-interessiert-aid-1.7362999
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Beermann, Matthias „Moskau ist an einer Lösung nicht interessiert” = [„Москва не
зацікавлена у вирішенні”.] / M. Beermann // Rheinische Post. – Дюссельдорф, 2018. – 02.02.

***
Переговори щодо нового федерального уряду християнських і соціалдемократів викликають підвищений інтерес німців. Головне для них, звичайно,
робота, пенсії, економіка, міграція. Але ближче до переговорного фіналу з тіні
вийшла в тому числі російсько-німецька зовнішня політика. Прем’єр-міністр
Саксонії-Ангальт християнський демократ Райнер Хазелоф аргументував свою
позицію зокрема тим, що антиросійські санкції не надали очікуваного впливу на
Москву, і розрахунок на це тане день за днем. За його викладками, підприємства на
східнонімецьких рівнинах тісніше пов’язані з Росією і страждають від санкцій більше
західнонімецьких. Хоча Москва, зазначив також прем’єр-міністр, порушила в Україні
міжнародне право, перспектива може полягати лише у співпраці з нею.
http://www.ng.ru/world/2018-02-01/100_180201_germany.html
Григорьев, Евгений Пора слезать с лестницы антироссийских санкций : Премьерминистры восточногерманских земель поставили задачу перед будущим федеральным
правительством = [. Пора злазити з драбини антиросійських санкцій] / Е. Григорьев //
Независимая газета. – М., 2018. – 02.02.

***
В день публікації „кремлівської доповіді” російське керівництво вважало за
краще відбутися жартами. Але тепер все очевидніше, що приводів для жартів
небагато: наслідки можуть бути серйозними. Не виключена навіть заморозка спільних
з іноземним бізнесом проектів до тих пір, поки не буде ясною ситуація з новими
антиросійськими санкціями, які, як заявляють у Мінфіні США, теж будуть прийняті.
„Вже ясно: нові санкції будуть довгостроковими. Україна, Сирія та інше – лише
приводи. Їх мета вже не зміна політики Росії, а „зміна режиму”, – написав на своїй
сторінці в Twitter сенатор Олексій Пушков.
http://www.ng.ru/economics/2018-02-01/4_7163_doklad.html
Башкатова, Анастасия „Кремлевский доклад” оставляет все меньше поводов для
шуток : Европейские предприниматели смогут запросить новые преференции от
властей РФ = [„Кремлівська доповідь” залишає все менше приводів для
жартів. Європейські підприємці зможуть запросити нові преференції від влади РФ] /
А. Башкатова // Независимая газета. – М., 2018. – 01.02.

***
Нескінченно нарощувати обсяг санкцій, зберігаючи при цьому дипломатичні
відносини, розраховуючи на контакти у військовій або зовнішньополітичній сфері,
неможливо. США звинувачують російських хакерів в передвиборних зломах, а
російська влада відповідає, що „кремлівська доповідь” – це спосіб втручання в
президентську кампанію в РФ. Санкції повинні були змусити російських громадян
вплинути на свою владу, змусити її змінити курс – або в крайньому випадку привести
до управління країною іншу еліту. Цього не сталося. Більшість громадян прийняло
точку зору влади, з якої випливало, що санкції були неминучі, вони пов’язані з тим,
що Росія встає з колін, а США і Захід в цілому просто чекали приводу для нападок – і
6
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знайшли його в Криму і Україні. Публікація „кремлівської доповіді”, мабуть,
обумовлена схожою логікою. Стосовно до Росії вона дає збої.
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-01/2_7163_red.html
Почему „кремлевский список” может не сработать : Расширяя санкции против
России, США руководствуются ошибочной логикой = [Чому „кремлівський список”
може не спрацювати. Розширюючи санкції проти Росії, США керуються хибною
логікою] // Независимая газета. – М., 2018. – 01.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Британське МЗС офіційно поклало на російську владу відповідальність за
масовану кібератаку з використанням вірусу-здирника Petya, що заразив у червні
минулого року сотні тисяч комп’ютерів в Україні і в усьому світі. Як стверджують у
міністерстві, кібератака була лише облаштована як вимагання, однак справжньою
метою вірусу було не отримання викупу, а порушення роботи українських
держустанов, фінансового і енергетичного секторів економіки.
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/15/russia-behind-malicious-cyber-attack-ukraineforeign-office/
Farmer, Ben Russia was behind ’malicious’ cyber attack on Ukraine, Foreign Office says
= [За словами Міністерства закордонних справ, за „шкідливою” кібер-атакою на Україну
стоїть Росія] / B. Farmer // The Telegraph. – London, 2018. – 15.02.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Заступники голови Меджлісу кримських татар (організація заборонена в РФ)
Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров подали скарги в Мосміськсуд. Вони оскаржують ухвалу
Тверського райсуду Москви, який відмовився розглядати їх позови до адміністрації
президента. Про це „Комерсанту” повідомив їх адвокат Микола Полозов. Засуджені в
2017 році Умеров і Чийгоз через місяць після оголошення вироків були доставлені до
Туреччини російською владою. В АП їм відмовили у видачі указу про їх
помилування. Пан Полозов стверджує, що без цього документа його підзахисні не
можуть повернутися до Криму. Глава Криму Сергій Аксьонов в листопаді заявив, що
панам Чийгозу і Умерову „нічого робити в Криму”. Він застеріг їх від спроб
повернутися на півострів. Кримськотатарський активіст Нариман Джеляль розповів
„Комерсанту”, що в Криму живе вся сім’я Ільмі Умерова: дружина, діти, онуки. Діти
Ахтема Чийгоза також живуть на півострові, як і його батько, чоловік похилого віку.
Для них це дуже серйозне емоційне випробування перебувати далеко від Криму”, –
сказав пан Джеляль.
https://www.kommersant.ru/doc/3541672?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Никифоров, Вадим Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров пытаются получить
документы о своем помиловании : Активисты Меджлиса добиваются их в судах =
[Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров намагаються отримати документи про своє
помилування. Активісти Меджлісу домагаються їх в судах] / В. Никифоров //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 07.02.

***
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ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Реальної альтернативи мінського переговорного майданчику для врегулювання
конфлікту в Україні на сьогоднішній день не існує. Про це заявив президент Білорусі
Олександр Лукашенко на засіданні Ради безпеки. Білорусь продовжує забезпечувати
необхідні умови для проведення регулярних засідань тристоронньої контактної групи.
У 2017 році відбулося майже 30 таких зустрічей.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0214/c31519-9427568.html
А. Лукашенко не видит альтернативы минской площадке для урегулирования
конфликта в Украине = [А. Лукашенко не бачить альтернативи мінського майданчику
для врегулювання конфлікту в Україні] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 14.02.

***
Чергове засідання контактної групи по врегулюванню конфлікту на сході
України і її робочих підгруп пройде в Мінську, повідомляє прес-служба МЗС.
https://www.sb.by/articles/v-minske-proydet-ocherednoy-raund-peregovorov-pouregulirovaniyu-situatsii-v-donbasse.html
Мозгов, Евгений В Минске пройдет очередной раунд переговоров по
урегулированию ситуации в Донбассе = [У Мінську пройде черговий раунд переговорів по
врегулюванню ситуації в Донбасі] / Е. Мозгов // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. –
14.02.

***
З’явився новий план по Донбасу. ООН повинна розглянути застосування
контингенту в 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч
поліцейських для того, щоб допомогти врегулювати кризу в Україні. Це трапиться
після того, як доповідь про відправку в Донбас миротворчої місії ООН, складений
колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, обговорять на
конференції з безпеки в Мюнхені. І так само, як в узгодженому на саміті в Мінську
керівниками Німеччини, Франції, України, Росії та підписаному контактною групою
документі, в цьому плані нашій країні відводиться одне з ключових місць.
https://www.sb.by/articles/vse-nachinaetsya-s-doveriya.html
Романова, Нина Все начинается с доверия = [Все починається з довіри] /
Н. Романова // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 14.02.

***
Міністр оборони Андрій Равков прокоментував можливість відправки
білоруських миротворців в Донбас. В штаті 103-ї гвардійської повітряно-десантної
бригади є миротворча рота чисельністю 100 чоловік. „Це підрозділ готовий
виконувати завдання в будь-якому регіоні світу. Це не проблема. Але треба чітко
розуміти, щоб поїхати кудись виконувати завдання з питань миротворчих операцій,
необхідно кілька обов’язкових умов ”, – цитує Равкова БЕЛТА.
https://www.sb.by/articles/ravkov-nazval-usloviya-otpravki-belorusskikh-mirotvortsev-vukrainu.html
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Шундалов, Вадим Равков назвал условия отправки белорусских миротворцев в
Украину = [Равков назвав умови відправки білоруських миротворців в Україну] /
В. Шундалов // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 14.02.

***
До третьої річниці підписання Мінська-2 спробує відновити роботу
„нормандський формат”. Запланована зустріч міністрів закордонних справ
Німеччини, Франції, Росії, України. Петро Порошенко сподівається поспілкуватися і з
канцлером Ангелою Меркель. В цілому мова йде про перспективу введення
миротворців ООН на схід України. Порошенко планує виступити на Мюнхенській
конференції з промовою, присвяченою європейській безпеці. Передбачається, що цю
тему український президент подасть в контексті ситуації в Донбасі.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-13/1_7171_ukraina.html
Ивженко, Татьяна Киев настаивает на вводе миротворцев ООН в Донбасс : Идеи
Волкера и Суркова могут обсудить в „нормандском формате” = [Київ наполягає на
введення миротворців ООН в Донбас. Ідеї Волкера і Суркова можуть обговорити в
„нормандському форматі”] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 13.02.

***
До третьої річниці конфлікт в українському Донбасі підійшов в стані крихкого
статус-кво, який і можна вважати головним результатом домовленостей. „Мінськ”
зупинив гарячу фазу конфлікту і стабілізував лінію розмежування між сторонами.
Однак, на превеликий жаль, далі цього хиткого перемир’я справа не йде.
https://www.sb.by/articles/delo-za-kompromissom.html
Шимов, Всеволод Дело за компромиссом : Ровно три года назад были подписаны
минские соглашения по Украине = [Справа за компромісом. Рівно три роки тому були
підписані мінські угоди по Україні] / В. Шимов // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. –
13.02.

***
У Верховній раді зареєстровано законопроект, яким передбачається внесення
істотних поправок у затверджену стратегію дій України в Донбасі. В цілому мова йде
про те, що Київ зобов’язаний гарантувати права і свободи всіх громадян, незалежно
від місця проживання. Включаючи жителів непідконтрольних територій (ДНР/ЛНР).
Опозиція пропонує пов’язати стратегію з Мінськими угодами. Автори – депутати від
„Опозиційного блоку” раніше не підтримали закон „Про особливості державної
політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово
окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях”.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-09/1_7169_donbass.html
Ивженко, Татьяна Украинская оппозиция требует изменить закон о Донбассе :
Верховная рада обсуждает гуманитарную ситуацию на востоке страны = [Українська
опозиція вимагає змінити закон про Донбас. Верховна рада обговорює гуманітарну
ситуацію на сході країни] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 09.02.

***
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Верховна рада відкрила чергову сесію поверненням до закону про стратегію
дій України в Донбасі. У Києві вважають, що закон дозволить Україні отримати
більш ефективну допомогу від Заходу. У законі Росія названа „державою-агресором”,
а непідконтрольні Києву райони Донбасу нарівні з Кримом іменуються „окупованими
територіями”. В українських ЗМІ прийнятий Верховною радою документ називають
„законом про деокупацію і реінтеграцію”. Але навіть ті, хто за нього голосував,
сумніваються, що він дозволить швидко закінчити війну.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-07/5_7167_kiev.html
Ивженко, Татьяна Киев ждет поступления американских Javelin : Украина
вводит закон о стратегии действий в Донбассе = [Київ чекає надходження
американських Javelin. Україна вводить закон про стратегію дій в Донбасі] / Т. Ивженко
// Независимая газета. – М., 2018. – 07.02.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Про необхідність предметного і вдумливого підведення підсумків діяльності
силових структур в минулому році Президент говорив не раз. Потрібна чітка
розстановка завдань на найближче майбутнє. У Палаці Незалежності пройшов
перший із заходів, який має ці цілі. Президент звертає увагу на тривожний розвиток
ситуації в сусідній Україні. Мінськ продовжує забезпечувати необхідні умови для
проведення регулярних засідань тристоронньої контактної групи. У минулому році
відбулося майже три десятка таких зустрічей. Тим часом з приводу мінського
майданчика стали звучати деякі несподівані заяви, однак для всіх очевидно і те, що
реальної альтернативи йому на сьогодні просто не існує.
https://www.sb.by/articles/stabilnost-ne-povod-samouspokaivatsya.html
Кубритс, Оксана Стабильность – не повод самоуспокаиваться = [Стабільність –
не привід самозаспокоюватися] / О. Кубритс // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. –
14.02.

***
Президент США Дональд Трамп опублікував у понеділок свої пропозиції щодо
бюджету країни на 2019 фінансовий рік. Глава Білого дому запропонував збільшити
його до $ 4,4 трлн, поховавши таким чином власні обіцянки зробити бюджет
бездефіцитним. Витрати Пентагону – і без того найбільші серед оборонних відомств
світу – пропонується збільшити ще на 13%, до $ 686 млрд. У документі перераховані і
конкретні кроки щодо фінансування оборонної активності Вашингтона на
європейському напрямку. Так, на виконання „непохитних зобов’язань США з
підтримки миру і безпеки в Європі” закладено більше $ 6,3 млрд – на ці гроші
планується реалізація програми „Європейської ініціативи стримування”, запущеної
ще в 2014 році як відповідь Вашингтона на приєднання Криму Росією і конфлікт на
сході України. В рамках „Європейської ініціативи стримування” планується виділити
$ 250 млн, „щоб допомогти Україні захищати свій територіальний суверенітет”.
https://www.kommersant.ru/doc/3547384?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8
%D0%BD%D0%B0

Коростиков, Михаил Дональд Трамп за ценой не постоит : Президентский
проект бюджета США на 2019 год вышел воинственным = [Дональд Трамп за ціною не
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постоїть. Президентський проект бюджету США на 2019 рік вийшов войовничим] /
М. Коростиков, Г. Дудина [и др.] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 13.02.

***
Європейський суд з прав людини сьогодні відхилив скарги пенсіонерів з
Донецька у справі „Цезар і інші проти України” на відсутність можливості оскаржити
в суді Донецька призупинення пенсійних виплат та інших соціальних допомог у 2014
році після початку конфлікту в Україні. ЄСПЛ визнав, що дії уряду України не
порушили права заявників на доступ до правосуддя.
https://www.kommersant.ru/doc/3547837?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Пушкарская, Анна ЕСПЧ отклонил иски пенсионеров Донецка к Украине = [ЄСПЛ
відхилив позови пенсіонерів Донецька до України] / А. Пушкарская // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 13.02.

***
Міноборони США планує відчутно збільшити витрати на так звану
Європейську ініціативу стримування до більш ніж 6,3 мільярда доларів. Це випливає з
проекту федерального бюджету Штатів на 2019 й фінансовий рік, оприлюдненого
Білим домом. Також програма дозволяє збільшити обсяги американської військової
техніки та важких озброєнь в Європі, оновити оснащення сухопутних військ США на
континенті, а також здатності ВВС „швидко розширювати масштаби операцій” в
умовах бойових дій, зміцнити захист ліній зв’язку та тилової інфраструктури, надати
Україні 250 мільйонів доларів для „захисту територіального суверенітету”,
повідомляється в бюджетному запиті.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10885
51/ssha_planiruiut_potratit_63_mlrd_na_sdierzhivaniie_rossii_v_ievropie
Стрельцова, Анна США планируют потратить $6,3 млрд на „сдерживание
России в Европе” : В рамках программы Украине планируют выделить 250 миллионов
долларов для „защиты территориального суверенитета” = [США планують
витратити $6,3 млрд. на „стримування Росії в Європі”. В рамках програми України
планують виділити 250 мільйонів доларів для „захисту територіального суверенітету”]
/ А. Стрельцова // LifeNews. – М., 2018. – 13.02.

***
Глава Міністерства закордонних справ Голландії Халбах Зейлстра повідомив,
що його заяви про зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у 2006 році – це
брехня. Слова голландського дипломата, який працював в ті роки в компанії Shell,
цитує газета De Volkskrant. Раніше Халбах Зейлстра стверджував, що не просто був
на переговорах з Володимиром Путіним на його президентській дачі, а й чув від
нього фразу, що викликала скандал в деяких європейських країнах. Зокрема, що
Путін нібито сказав, що розглядає Білорусію, Україну і Прибалтику в якості частини
„Великої Росії”.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10883
85/ghlava_ghollandskogho_mid_priznalsia_chto_lghal_o_vstriechie_s_putinym_v_2006_gh
odu
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Гладких, Алексей Глава голландского МИД признался, что лгал о встрече с
Путиным в 2006 году : До этого Халбе Зейлстра утверждал, что якобы лично слышал
от российского лидера слова о том, что Белоруссия, Украина и Прибалтика могут
стать частью „Великой России” = [Глава голландського МЗС зізнався, що брехав про
зустріч з Путіним у 2006 році. До цього Халбах Зейлстра стверджував, що нібито
особисто чув від російського лідера слова про те, що Білорусь, Україна і Прибалтика
можуть стати частиною „Великої Росії”] / А. Гладких // LifeNews. – М., 2018. – 12.02.

***
Адміністрація США має намір виділити 165 мільйонів доларів на надання
підтримки Україні, в тому числі військової. Про це свідчить проект бюджету
держдепартаменту. Згідно з цим документом, фінансова допомога піде на боротьбу з
корупцією, зниження енергетичної залежності країни, диверсифікацію джерел енергії,
зміцнення незалежних ЗМІ. В рамках військової допомоги (20 мільйонів доларів)
Києву буде поставлено критично важливе обладнання, необхідне для підтримки
суверенітету України.
https://rg.ru/2018/02/12/gosdep-vydelit-na-podderzhku-ukrainy-okolo-165-millionovdollarov.html
Когалов, Юрий Госдеп выделит на поддержку Украины около 165 миллионов
долларов = [Держдеп виділить на підтримку України близько 165 мільйонів доларів] /
Ю. Когалов // Российская газета. – М., 2018. – 12.02.

***
На думку польської сторони, пропаганда „бандеризма” і їх ганебної історії
робить країну неприйнятною для Заходу. Закон про заборону „бандерівської
ідеології” в Польщі покликаний полегшити Україні шлях в західний світ. Такий
висновок можна зробити зі слів автора проекту, депутата Сейму Томаша
Жімковского. За його словами, зараженість Незалежної „вірусом бандеризма” вигідна
в першу чергу для Росії.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10868
95/v_polshie_obiasnili_zakon_o_zaprietie_bandierovskoi_idieologhii_zabotoi_ob_ukrainie
Темирчиева, Алена В Польше объяснили закон о запрете „бандеровской
идеологии” заботой об Украине = [У Польщі пояснили закон про заборону „бандерівської
ідеології” турботою про Україну] / А. Темирчиева // LifeNews. – М., 2018. – 08.02.

***
За останні роки стало вже звичним, що Україна з суб’єкта міжнародної
політики, нехай і не найвпливовішого, остаточно перетворилася в її об’єкт, який
чекав рішення своєї долі зовнішніми дійовими особами. Україна потихеньку вступає
в новий етап, коли вона в очах світу перестає бути навіть об’єктом – у всякому разі,
як цілісне політико-державне утворення. Масштабних ознак і дрібних штрихів на
доказ цього стає все більше. Замість нехай проблемної і слабкою, але великий і
геополітично дуже важливої країни Україна перетворюється в очах світу лише в...
територію, значення якої ослабло настільки, що можна просто ігнорувати саме її
існування. Дивовижна метаморфоза – причому відбулася в настільки короткі терміни,
що це, мабуть, тягне на світовий рекорд.
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http://vesti.lv/news/ukraina-propala-v-glazah-zapada
Алкснис, Ирина Украина пропала в глазах Запада = [Україна пропала в очах
Заходу] / И. Алкснис // Вести. – Рига, 2018. – 07.02.

***
„Адміністрація Трампа оголосила про оновлення санкцій, що накладаються на
окремих росіян і деякі російські компанії. Це нагадування про те, що конфлікт на
Україні залишається невирішеним”, – пише в The Washington Post політолог з
Бостонського коледжу Ендрю С. Боуен. „У разі подальших переговорів Сполучені
Штати могли б натиснути на Росію, пригрозивши надіслати Україні летальну зброю.
А тепер, ймовірно, США втратили важіль тиску на Україну, що дозволяє змусити її
здійснити давно обіцяні зміни у внутрішній політиці, на зразок боротьби з корупцією.
Відправлення США ракет Javelin на Україну зараз приносить невелику користь з
військової точки зору, при цьому підвищуючи ризик ескалації конфлікту з Росією.
Однак, на відміну від 2014 року, ризик ескалації не прив’язаний до однієї Україні. Це
дає Росії перевага вибору, де і як відповісти”, – підсумовує експерт.
http://www.telegraf.lv/news/protiv-donbassa-ispolyzuyut-amerikanskie-rakety-javelin
Тарасов, Анатолий Против Донбасса используют американские ракеты Javelin =
[Проти Донбасу використовують американські ракети Javelin] / А. Тарасов // Вести. –
Рига, 2018. – 06.02.

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Кондитерська фабрика корпорації Roshen Петра Порошенка в Липецьку,
незважаючи на наміри українських власників перевезти основні фонди і залишити в
Росії „просто шматок іржавого металу”, залишається привабливою для покупки,
з’ясував „Комерсант”. Всі виробничі лінії законсервовані і як і раніше
розташовуються на підприємстві, де залишилося близько 50 співробітників, що
підтримують його стан. Ні чиновники, ні менеджери Roshen не беруться
спрогнозувати терміни зняття арешту, а представники компанії впевнені, що
суперечка з російською владою затягнеться надовго.
https://www.kommersant.ru/doc/3535323?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Калашников, Сергей Фабрика осталась на сладкое : Липецкое производство
Roshen дожидается нового покупателя готовым к перезапуску = [Фабрика залишилася
на солодке. Липецьке виробництво Roshen чекає нового покупця готовим до перезапуску]
/ С. Калашников // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 01.02.

ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Парламент Вірменії обератиме президента. Він, в свою чергу, представить
кандидатуру прем’єр-міністра на затвердження депутатам, після чого Вірменія стане
четвертою – слідом за Молдовою, Україною і Грузією – країною пострадянського
простору з ослабленим інститутом президента. Перехід до парламентської форми
правління в Єревані пояснили необхідністю змін, відповіддю на нові виклики і т.п.
Все це звучало в свій час і в Кишиневі, і в Києві, і в Тбілісі. Але, як показав час, до
змін не були готові суспільства.
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Парламентские грабли : Ослабление института президента на постсоветском
пространстве не соответствует готовности обществ = [Парламентські
граблі. Ослаблення інституту президента на пострадянському просторі не відповідає
готовності товариств] // Независимая газета. – М., 2018. – 07.02.

ВЕРХОВНА РАДА
Верховна рада України голосами 242 депутатів ухвалила заяву, в якій
висловлюється жаль у зв’язку з рішенням Польщі прийняти зміни в закон про
Інститут національної пам’яті. Верховна рада побоюється, що прийняття такого
закону призведе до небажаних для України наслідків. „Верховна Рада України з
розчаруванням і глибоким занепокоєнням сприйняла рішення Сейму від 26 січня і
Сенату Республіки Польща від 1 лютого 2018 року про прийняття змін до закону про
Інститут національної пам’яті – Комісії з розслідування злочинів проти польського
народу та інших законодавчих актів, якими вводиться кримінальна відповідальність
за заперечення так званих „злочинів українських націоналістів” і дається упереджене і
суперечливе визначення цього поняття, що відкриває шлях до маніпуляцій і
посилення антиукраїнських тенденцій в польському суспільстві ”, – йдеться в заяві
українських депутатів.
https://rg.ru/2018/02/06/ukrainskaia-rada-osudila-polskij-zakon-ob-ukrainskihnacionalistah.html
Волков, Константин Украинская Рада осудила польский закон об украинских
националистах = [Українська Рада засудила польський закон про українських
націоналістів] / К. Волков // Российская газета. – М., 2018. – 06.02.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
В Україні оприлюднено рейтинг передвиборчих симпатій, який кардинально
відрізняється від результатів усіх колишніх опитувань. За даними українських
соціологічних служб, лідерами в боротьбі за президентське крісло є Петро
Порошенко і Юлія Тимошенко. Опитування, проведене фірмою GFK на замовлення
американської некомерційної організації International Republican Institute (IRI),
показав, що обидва політики не є фаворитами. Керівник соціологічної служби
„Український барометр”, політолог Віктор Небоженко зазначив, що особливістю
президентської гонки 2019 року стане участь в ній не тільки політиків, а й
екзополітіков. Він вважає, що зараз закулісний кастинг ще не завершений. Олігархи
можуть бути зацікавлені в тому, щоб наступний президент був слабким „і правити за
його спиною”.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-08/1_7168_ukraina.html
Ивженко, Татьяна Юлии Тимошенко ищут замену перед выборами : Украинские
олигархи могут сделать ставку на слабого и управляемого политика = [Юлії Тимошенко
шукають заміну перед виборами. Українські олігархи можуть зробити ставку на
слабкого і керованого політика] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 08.02.
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ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Авантюрні пригоди Михайла Саакашвілі в Україні, схоже, закінчилися. У
всякому разі – на найближчий час, – пише автор публікації. Колишнього президента
Грузії і главу Одеської обладміністрації застигли зненацька в одному з київських
ресторанів: 25 осіб у формі працівників прикордонної служби скрутили опального
політика і, не звертаючи увагу на його крики і опір, за волосся витягли на вулицю і
„стусанами” видворили з однієї європейської столиці в іншу, відправивши до Польщі,
звідки він, власне, і прорвався в Україну восени 2017 року, за твердженнями
прикордонників – незаконно. Для українців давно перестало бути секретом, що
протистояння колишніх соратників по Майдану – Порошенко і Саакашвілі, має
коріння особистої неприязні і конфлікту між політиками, вважає автор. Колись права
рука Петра Олексійовича перестала підкорятися господареві і, приносячи йому
серйозні репутаційні втрати, почала жити власним життям, та ще й погрожувати
відібрати державне „кермо”, бізнес і нажиті капітали. Спочатку Президент
недооцінив потенціал екс-президента, в результаті чого багато разів виглядав
смішним і безсилим. Нині Порошенко скористався адмінресурсом і монопольним
правом на застосування сили. Показав – хто господар в країні. Причому не застрелив,
що не запроторив у катівні – просто, взявши за шкірку, – викинув за поріг, пише
автор.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/14/1682064.html
Корж, Валентин Конец украинской части „Саакашвилиады” : Михо напоследок
накормили в Киеве любимыми им кавказскими блюдами и, надавав тумаков,
депортировали
к
„вредным”
полякам. =
[Кінець
української
частини
„Саакашвіліади”. Міхо наостанок нагодували в Києві улюбленими їм кавказькими
стравами і, надававши стусанів, депортували до „шкідливих” поляків.] / В. Корж //
РОСБАЛТ. – С.Пб., 2018. – 14.02.

***
Традиційно для політичних конфліктів, в яких замішаний Михайло Саакашвілі,
співрозмовники iz.ru, близькі до апарату Верховної Ради і її депутатського корпусу,
розійшлися в оцінці наслідків нинішньої депортації. Єдині коментатори тільки в
одному – Саакашвілі ще зіграє центральну роль у виборчих перегонах.
Найочевидніше пояснення того, що відбувається крутиться в основному навколо
ворожнечі Михайла Саакашвілі і Петра Порошенка. Згідно з оцінками, висловленими
кореспонденту порталу, Банкова дійсно вирішила будь-що позбутися Саакашвілі в
умовах фактично розпочатої виборчої кампанії. Ну і найголовніше, на що вказують
співрозмовники порталу, з від’їздом Саакашвілі всередині України на перші ролі в
опозиції знову виходить Юлія Тимошенко. І якщо до депортації у адміністрації
президента в Києві був шанс зіграти на протиріччях між політиками, до теперішнього
часу яскравий лідер опозиції на Україні залишився один.
https://iz.ru/708462/nikolai-podgornyi/sdelali-vyvoz
Подгорный, Николай Сделали вывоз : К чему приведет депортация Саакашвили с
территории Украины = [Зробили вивезення. До чого призведе депортація Саакашвілі з
території України] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 14.02.

***
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Лідер української опозиції М. Саакашвілі був „викрадений” у Києві
невідомими. Його прес-секретар повідомив, що він був узятий людьми у зеленому
камуфляжі та його місцезнаходження не було відомо. Не було відразу зрозуміло, хто
відповідав за затримання, але його адвокат попередив, що це може бути пов’язно з
неминучою депортацією.
https://www.thenews.com.pk/print/280498-ex-georgian-leader-saakashvili-kidnapped-inkiev
Ex-Georgian leader Saakashvili ’kidnapped’ in Kiev = [Екс-президент Грузії
М. Саакашвілі „викрадений” у Києві] // The News. – Karachi, 2018. – 13.02.

***
Видворення Михайла Саакашвілі в Польщу, яке супроводжувалося
демонстративно грубим поводженням прикордонників з колишнім губернатором
Одеської області і президентом Грузії, не викликало бунту і заворушень на вулицях
Києва, подібних до тих, що супроводжували спроби його затримання в грудні. Через
цю досить мляву реакцію політизованої громадськості думки про майбутнє
Саакашвілі і його політичної сили у київських коментаторів розділилися: одні бачать
в зроблених ним на польській землі заявах ознаки остаточного відходу з української
політичної сцени, інші, навпаки, вважають, що святкувати перемогу і розслаблятися
президенту Петру Порошенко ще рано.
https://rg.ru/2018/02/13/deportaciia-saakashvili-v-polshu-ostalas-nezamechennoj-nazapade.html
Дульман, Павел Михо может уходить : Запад не осудил президента Украины за
депортацию Саакашвили = [Міхо може йти. Захід не засудив президента України за
депортацію Саакашвілі] / П. Дульман // Российская газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Влада вибрала компромісний варіант: не стала висилати політика
безпосередньо до Грузії, де він заочно засуджений до трьох років в’язниці, а
відправили до Польщі. Саме з Польщі восени минулого року Михайло Саакашвілі
прибув в Україну. Видворивши його назад до Польщі, президент Петро Порошенко
позбувся яскравого опонента перед виборами, не порушуючи при цьому міжнародних
законів, пояснив український політолог Руслан Бортник: „Тягнути просто було вже не
можна. Поки ще є півроку до виборів, можна спробувати придушити цю протестну
активність команди Саакашвілі, своєю радикальною риторикою вони просто
руйнують виборчу кампанію президента”.
https://www.kommersant.ru/doc/3547642?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Смертина, Полина Михаила Саакашвили вернули в Польшу : Завершится ли
оппозиционная деятельность политика на Украине = [Михайла Саакашвілі повернули до
Польщі. Чи завершиться опозиційна діяльність політика в Україні] / П. Смертина //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 13.02.

***
Колишній президент Грузії Михейл Саакашвілі був заарештований у
київському ресторані та депортований до Польщі, повідомив прес-секретар
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українського прикордонного контролю. „Ця особа була на території України
нелегально, і тому, відповідно до судових процедур, була повернута до країни, з якої
він прибув”, – сказав він. Колишній президент і інші представники опозиції ступили
на територію України минулого вересня з Польщі, незважаючи на те, що Саакашвілі
було відмінено українське громадянство під час його тривалого протистояння з
київською владою, яку він звинуватив у корупції.
http://www.elmundo.es/internacional/2018/02/12/5a81bd8e268e3e90038b4698.html
Deportan de Ucrania al ex presidente georgiano Mijail Saakashvili tras ser detenido en
un restaurante = [Колишнього президента Грузії Міхейла Саакашвілі депортували з
Україні після затримання в ресторані] // El Mundo. – Madrid, 2018. – 12.02.

***
Речник
Держприкордонслужби
Олег
Слободян
повідомив,
що
військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної
служби та Національної поліції довели до Міхеіла Саакашвілі рішення компетентного
органу про його повернення до країни попереднього перебування. Лідера „РНС”
видворили із України із дотриманням усіх юридичних формальностей у відповідності
до судових рішень, які визнали, що він перебував не території України незаконно. У
Державній прикордонній службі повідомили, що видворили Міхеіла Саакашвілі до
Польщі – країни попереднього перебування.
http://www.iran-daily.com/News/209887.html
Saakashvili deported to Poland: Ukraine’s Border Service = [Саакашвілі депортований
до Польщі: прикордонна служба України] // Iran Daily. – Teheran, 2018. – 12.02.

***
Екс-президента Грузії
Міхеіла
Саакашвілі затримали
працівники
Держприкордонслужби в ресторані Сулугуні в Музейному провулку в Києві. Через
кілька годин його видворили з України в Польщу. М. Саакашвілі депортували
польським чартером.
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/946712_Ukraine-schobSaakaschwili-nach-Polen-ab.html
Ukraine schob Saakaschwili nach Polen ab = [Україна видворила Саакашвілі до
Польщі] // Wiener Zeitung. – Wien, 2018. – 12.02.

***
У понеділок екс-президент Грузії, колишній губернатор Одеської області і
всесвітньо відома людина без громадянства Михайло Саакашвілі був насильно
виселений з території України. Він повернувся в вихідну точку свого походу проти
„бариг” – в уже недружню київським володарям Варшаву. Після прибуття в Польщу
Саакашвілі пообіцяв присутнім журналістам продовжити боротьбу.
https://rg.ru/2018/02/12/saakashvili-rasskazal-o-svoem-vozvrashchenii-v-polshu.html
Лихоманов, Петр Назад в Варшаву : Саакашвили выдворили с территории
Украины = [Назад до Варшави. Саакашвілі видворили з території України] /
П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 12.02.

***
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Міграційна служба України прийняла рішення депортувати колишнього
губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі в Польщу. Про це він сам заявив в
інтерв’ю грузинському телеканалу Руставі 2. При цьому Саакашвілі підкреслив, що
„незалежно від того, що буде далі, продовжить мирну боротьбу за зміну влади” в
Україні. Також він додав, що екстрадиція до Грузії може призвести до масових
демонстрацій в Україні.
https://rus.postimees.ee/4405399/saakashvili-zayavil-chto-ego-deportiruyut-v-polshu
Саакашвили заявил, что его депортируют в Польшу : Решение о депортации
Саакашвили в Польшу якобы приняла миграционная служба Украины. Об этом он сам
заявил грузинскому телевидению. = [Саакашвілі заявив, що його депортують до
Польщі. Рішення про депортацію Саакашвілі в Польщу нібито прийняла міграційна
служба України. Про це він сам заявив грузинському телебаченню] // День за днем. –
Таллинн, 2018. – 11.02.

***
Апеляційний суд України відхилив апеляцію лідера опозиції Міхеїла
Саакашвілі на захист від можливої екстрадиції. Але суд відхилив клопотання
прокуратури про арешт. Щоправда, після апеляції Саакашвілі призначили запобіжний
засіб – перебування під домашнім арештом.
https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/ukraine-court-rejects-mikheilsaakashvili-extradition-protection-appeal-lawyer/articleshow/62792180.cms
Ukraine court rejects Mikheil Saakashvili extradition protection appeal: lawyer = [Суд
України відхилив заяву про захист від екстрадиції Міхеїла Саакашвілі: адвокат] // Iran
Daily. – Teheran, 2018. – 05.02.

***
Після новорічно-різдвяного затишку в Україні починається новий політичний
сезон. У вівторок розпочинає роботу Верховна рада – відкривається її восьма сесія. А
вчора відновив свої акції протесту один з головних опонентів президента Петра
Порошенка, колишній лідер Грузії Михайло Саакашвілі. Паралельно посилили свій
тон стосовно Києва представники США, Європи і міжнародних кредитних
організацій. До яких результатів це може привести, розбиралися в Києві
кореспонденти „Комерсанту”.
https://www.kommersant.ru/doc/3539972?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Соколовская, Янина Президент Украины переходит в оборону : Противники
Петра Порошенко активизировались = [Президент України переходить в
оборону. Противники Петра Порошенка активізувалися] / Я. Соколовская, М. Юсин //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 05.02.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Почастішали випадки спотворення історії Великої Вітчизняної війни в країнах
пострадянського простору. В Україні національними героями оголошені посібники
фашистів Степан Бандера і Роман Шухевич. В Києві вручені нагороди родичам
карателів-поліцаїв, які в грудні 1942 року по команді нацистів по-звірячому вбили в
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Луцьку десятки тисяч євреїв. На будівлі Київської опери – пам’ятна дошка
злочинцеві, який командував відправкою євреїв до Бабиного Яру. Ці приклади
цинічного глуму характерні для сьогоднішньої політики України і свідчать про те, що
український нацизм є невід’ємною частиною державної ідеології України.
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-02-06/3_7166_kartblansh.html
Козлова, Людмила Вячеславовна,профессор, заместитель председателя
комитета по социальной политике Совета Федерации, заслуженный врач РФ,
заслуженный деятель наук РФ Возрождение нацизма от Прибалтики до Армении :
Фашистская идеология превращается в государственную во многих постсоветских
странах = [Відродження нацизму від Прибалтики до Вірменії. Фашистська ідеологія
перетворюється в державну в багатьох пострадянських країнах] / Л. В. Козлова //
Независимая газета. – М., 2018. – 06.02.

***
Представники національних меншин в Польщі звернулися до президента, уряду
і парламенту з закликом „протидіяти всім формам ксенофобії, нетерпимості та
антисемітизму”. Серед підписантів – уповноважені 15 організацій меншин, в тому
числі російської, української, єврейської, татарської, литовської, караїмської,
лемківської, кашубської, словацької. У заяві особливу увагу звернено на „численні і
гучні прояви антисемітизму”, які дали себе знати після прийнятих Сеймом, а тепер і
Сенатом поправок до закону про Інститут національної пам’яті (ІНП).
http://www.ng.ru/world/2018-02-05/8_7165_polska.html
Мастеров,
Валерий
Петрович,журналист-международник
Варшава
самонадеянно открыла ящик Пандоры : От президента Польши требуют наложить
вето на закон об Институте национальной памяти = [Варшава самовпевнено відкрила
ящик Пандори. Від президента Польщі вимагають накласти вето на закон про
Інститут національної пам’яті] / В. П. Мастеров // Независимая газета. – М., 2018. –
05.02.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Більшість українців поділяють позицію влади щодо Криму і ситуації в Донбасі.
Але, негативно оцінюючи дії Росії, критично ставляться і до своєї держави. Чотири
роки декларованої євроінтеграції, на думку пересічних громадян, не сильно віддалили
Україну від Росії. Оскільки не була створена нова державна система, заснована на
європейських цінностях. Про такі настрої можна судити за даними опитування,
проведеного Центром Разумкова і фондом „Демократичні ініціативи” ім. І. Кучеріва.
Соціологи запропонували українцям список з 10 визначень: потрібно вказати, з ким із
них у пересічних громадян асоціюється РФ чи Україна. Аналізуючи підсумки
опитування про асоціації України і Росії з тими чи іншими ціннісними поняттями,
один з експертів сказав, що в країні панують „чемоданні настрої”. „Найбільш сильні
емігрантські настрої серед молоді до 30 років: 53% представників цієї вікової
категорії готові покинути країну”, – відзначили соціологи.
http://www.ng.ru/cis/2018-01-23/1_7156_ukraina.html
Ивженко, Татьяна Треть украинцев мечтают эмигрировать : Социологи
выяснили, что изменилось за четыре года после майдана = [Третина українців мріють
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емігрувати. Соціологи з’ясували, що змінилося за чотири роки після Майдану] /
Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 23.01.

***
Доля Саакашвілі закономірна. За великим рахунком, головному – нехай і
ситуативному – лідеру антіпорошенковской опозиції крупно повезло. За надуманими
звинуваченнями сидить в СІЗО керівник фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII
скликання Олександр Єфремов, фізично знищені його перший заступник Михайло
Чечетов ( офіційна версія – самогубство), організатор „антиМайдан” Олег
Калашников і багато інших. Щодо журналістів і навіть просто критикуючих владу
громадян теж розв’язаний формений терор: починаючи з вбивств Олеся Бузини і
Павла Шеремета і закінчуючи десятками таких в’язнів совісті, як Василь
Муравицький, який, на думку Amnesty International, „знаходиться під вартою
виключно за реалізацію свого права на свободу вираження”. Жорстока і абсолютно
несправедлива система, заснована на диктатурі беззаконня, нещадно перемелює тих,
хто її створював і підтримував.
https://iz.ru/708350/aleksandr-vedrussov/maidan-pozhiraet
Ведруссов, Александр,руководитель аналитического центра „СтратегПРО”
Майдан пожирает своих детей : Политолог Александр Ведруссов – о том, как на
Украине восторжествовала диктатура беззакония = [Майдан пожирає своїх
дітей. Політолог Олександр Вендрусс – про те, як в Україні восторжествувала
диктатура беззаконня] / А. Ведруссов // Известия. – М., 2018. – 13.02.

***
Найбільшим розділеним народом на планеті росіяни стали завдяки широко
поширеною в радянській Росії та СРСР практиці передачі величезних російських
територій і цілих областей, населених переважно російським населенням, до складу
інших
республік
з
подальшою
добровільно-примусовою
українізацією,
білорусизацією і т. д. Сучасна ситуація в Україні – прямий наслідок цієї політики, і
КПРФ не втекти від її об’єктивної оцінки. На виборах в Держраді Республіки Крим 14
вересня 2014 „Єдина Росія”, лідер якої повернув Крим до Росії, отримав 70,18%
голосів виборців і 70 депутатських місць, ЛДПР, що не причетна до історії з Кримом,
8,49% голосів і 5 місць, а КПРФ, спадкоємиця КПРС, лідер якої віддав Крим Україні,
4,48% голосів і не пройшла до Кримського парламенту.
http://www.ng.ru/ideas/2018-02-13/5_7171_start.html
Гончаров, Петр Константинович,доктор социологических наук, профессор Новый
старт или бесславный финиш? : Февральские тезисы к 25-летию КПРФ = [Новий
старт або безславний фініш? Лютневі тези до 25-річчя КПРФ] / П. К. Гончаров //
Независимая газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Михайло Саакашвілі знову у вільному польоті – українській владі вдалося
випхати його назовні. Депортувати його в Грузію, де колишній президент є
фігурантом кримінальних справ, не ризикнули – „прогресивна громадськість” на
Заході обурилася б. Та й начальству в Тбілісі побіжний лідер ні до чого, головного
болю з ним в якості „в’язня совісті” буде куди більше, ніж в якості „людини світу”.
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Багато ворожать, в чиїх інтересах діяв на Україні Саакашвілі – „вашингтонського
обкому”, ворожих Порошенко олігархів, своїх власних... Чи так це принципово?
Важливо інше – роль, яку він міг грати, полягала (як і раніше в Грузії) в таранному
руйнуванні політичного статус-кво при могутній підтримці зовні і розчищення
майданчика для нової еліти, молодої і набагато більш космополітичної. Оскільки
якість еліти діючої викликає острах не тільки у противників, але навіть і у
прихильників нинішньої української політики, сама по собі думка про „зачистку” і
повну зміну меблів не може не відвідувати уми тих, хто зовні України думає про її
майбутнє.
https://rg.ru/2018/02/13/lukianov-mihail-saakashvili-olicetvoriaet-fenomen-cvetnojrevoliucii.html
Лукьянов, Федор,председатель Президиума Совета по внешней и оборонной
политике Преобразования по найму = [Перетворення по найму] / Ф. Лукьянов //
Российская газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Згідно з результатами опитування „Левада-центру”, в січні 2018 року 32%
респондентів відповіли, що погано ставляться до США, 20% – що дуже погано, 26% –
що добре або дуже добре, а ще 22% не змогли відповісти. Позитивне ставлення до
Євросоюзу висловили 32% росіян (проти 39% рік тому), негативне – 46% (раніше –
47%). Про добре ставлення до України заявили 35% респондентів, однак майже
стільки ж – 34% – заявили, що відносяться до цієї країни скоріше погано (33% і 39%
відповідно в минулому році). Про дуже погане ставленні до України сказали 13%
опитаних (15% в січні 2017 року).
https://www.kommersant.ru/doc/3546957?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
„Левада-центр”: почти половина россиян плохо относится к США, Евросоюзу и
Украине = [„Левада-центр”: майже половина росіян погано ставиться до США,
Євросоюзу та України] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 12.02.

***
Міжнародна консалтингова група GfK зі штаб-квартирою в Мюнхені
досліджувала настрої росіян перед березневими виборами президента Росії. Мова в
аналізі йшла про імідж країни після подій 2014 року, які були ознаменовані
приєднанням Криму, загостренням ситуації в Східній Україні, включаючи збитий
малайзійський Боїнг, у чому досі звинувачують Росію і введенням масованих
антиросійських санкцій. Дослідницька компанія GfK вивчила, як змінився імідж
країни за кризовий період з 2014 по 2017 рік. Основні результати опубліковані в
огляді Олександра Демидова – генерального директора (СЕО) GfKRus – „Росія очима
росіян і світу”. В основі огляду – дані Всеросійського опитування GfKі міжнародних
досліджень Anholt-GfK Nation Brands Index.
http://www.ng.ru/politics/2018-02-11/100_nastroenie.html
Никифоров, Олег На Западе исследовали настроения россиян перед выборами
президента : Большая часть населения России гордится духовной составляющей
имиджа нашей страны = [На Заході досліджували настрої росіян перед виборами
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президента. Велика частина населення Росії пишається духовною складовою іміджу
нашої країни] / О. Никифоров // Независимая газета. – М., 2018. – 11.02.

***
Напередодні третьої річниці підписання Мінських угод щодо врегулювання
конфлікту на Південному Сході України „Российская газета” задала кілька питань
Олексію Чеснакову, директору Центру політичної кон’юнктури, який займається
аналізом ходу їх виконання. Що можна записати в політичні досягнення Мінська-2?
Олексій Чеснаков: Багато чого. Взагалі, створені базові основи для політичного
процесу. Вдалося взяти в першому читанні поправку до Конституції про особливий
статус Донбасу, закон про особливий статус, постанову про амністію. Природно
йдеться лише про часткове виконання Києвом умов, викладених в комплексі заходів.
Але не можна не визнати, що під тиском Росії, а іноді і Заходу, деякі важливі
документи, які визнають особливий статус Донбасу пройшли в Україні перший етап
імплементації. Зараз процес заблокований українською владою. На ній лежить вся
відповідальністю за затягування процесу врегулювання.
https://rg.ru/2018/02/09/politolog-rasskazal-kakih-rezultatov-dobilsia-minsk-2-za-trigoda.html
Политов, Юрий Минские соглашения работают = [Мінські угоди працюють] /
Ю. Политов // Российская газета. – М., 2018. – 09.02.

***
Втеча громадян України за кордон, яку не заперечує навіть офіційний Київ,
часом набуває гротескних форм. Так, українське видання „Вести” провело власне
дослідження, щоб з’ясувати скільки українців і під якими приводами отримують
статус біженців і назавжди покидають країну. Так, найчастіше політичного притулку
громадяни України просять у США – 2227 відповідних заяв, Білорусі – 631, Польщі –
589 і Швеції – 554. Також популярними напрямками для „політичної” еміграції є
Австрія, Канада і Греція. У Росії притулку офіційно попросив 271 українець.
https://rg.ru/2018/02/07/smi-radi-statusa-bezhenca-ukraincy-predstavliaiutsia-geiami-ikommunistami.htm
Лихоманов, Петр СМИ: Ради статуса беженца украинцы представляются геями
и коммунистами = [ЗМІ: Заради статусу біженця українці представляються геями і
комуністами] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 07.02.

***
Підписання президентом Польщі закону про заборону пропаганди
„бандерівської ідеології” і звинувачення польського народу в причетності до
Голокосту прокоментували в Україні. За словами політолога Олега Соскіна, тепер
ситуація в Західній Україні може розвиватися за зовсім непередбачуваним сценарієм
– у радикальних сил буквально можуть „здати нерви”. „Питання, пов’язані з ім’ям
Степана Бандери, вони дуже болючі для України, особливо для західної частини
країни”, – сказав він в ефірі НСН. Соскін також зазначив, що в багатьох містах є
вулиці і проспекти Степана Бандери, також випущено велику кількість книг про його
життя. „Закон, про який йде мова, може призвести до серйозних наслідків для
відносин України і Польщі”, – зазначив він.
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https://iz.ru/705426/2018-02-07/politolog-prokommentiroval-priniatie-zakona-obanderovskoi-ideologii
Политолог прокомментировал принятие закона о „бандеровской идеологии” =
[Політолог прокоментував прийняття закону про „бандерівську ідеологію”] //
Известия. – М., 2018. – 07.02.

***
Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров
розкритикував економічну політику Києва і заявив, що в країні будується класична
„бюджетна піраміда”. На думку експерта, київська влада „ігнорує чесну розмову про
стан української економіки”. „У той же час Володимир Гройсман та Андрій Парубій
своєю роботою задоволені, хоча більшість експертів, навпаки, слабке поліпшення
окремих макроекономічних показників пов’язують зі статистичною „липою”,
підкріпленої висновками аналітиків НБУ”, – заявив економіст. Як зазначив Гончаров,
Євросоюз „вже втомився” нагадувати Києву про боротьбу з корупцією. „Європейці з
сумом спостерігають, як у нас нічого не реформується, а відсталість – консервується”,
– йдеться в публікації експерта.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-kreditnaya-tryasina
Тарасов, Анатолий Украина – кредитная трясина = [Україна – кредитна
трясовина] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 05.02.

***
Стійке зростання економік і стабільні ціни на нафту створять сприятливу
кон’юнктуру в країнах СНД після закінчення широкомасштабних шоків 2014-2016
років, йдеться в прогнозі Moody’s по суверенних рейтингах цього регіону на 2018 рік.
Прогноз рейтингів на 2018 рік для Росії і України позитивний, у решти восьми
розглянутих агентством країн – стабільний. Позитивний же прогноз по Україні в
Moody’s пояснюють поліпшенням ситуації з ліквідністю – завдяки програмі
підтримки МВФ і „потенціалу для подальшого прогресу спроб реформ”.
https://www.kommersant.ru/doc/3535365?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Краснушкина, Надежда Кредитоспособность СНГ растет рискованно :
Мониторинг рейтингов = [Кредитоспроможність СНД росте ризиковано. Моніторинг
рейтингів] / Н. Краснушкина // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 01.02.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Пекка Хаавісто („Зелені”), ім’я якого внесено в бюлетені на виборах
президента Фінляндії 28 січня, бачить особливу роль Фінляндії у врегулюванні
конфлікту в Україні, передає fontanka.fi. Політик підкреслив, що санкції діляться на
три типи: пов’язані з Кримом, сходом України і санкції США через вибори; не варто
забувати і контрсанкціі Росії. Санкції через Крим і схід України слід скасувати, як
тільки будуть виконані мінські угоди. Цю умову Хаавісто вважає визначальною.
Кандидат від „Зелених” додав, що якщо стане президентом, то буде підтримувати
відносини і з Володимиром Путіним, і з Петром Порошенком.
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https://rus.postimees.ee/4389525/kandidat-v-prezidenty-finlyandiya-mozhet-statmirotvorcem-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey
Кандидат в президенты: Финляндия может стать миротворцем между
Украиной и Россией = [Кандидат в президенти: Фінляндія може стати миротворцем
між Україною і Росією] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 27.01.

***
Тираспіль збирається говорити з Кишиневом на рівних В 2018 році головувати
в ОБСЄ буде Італія. Італійці покладають великі надії на переговори щодо
врегулювання придністровського конфлікту, керуючись тим, що в регіоні вже чверть
століття – мир, а сторони ведуть прямий діалог, чого не скажеш, наприклад, про
Україну і її східний регіон. Однак кожна зі сторін розуміє врегулювання по-своєму.
Напередодні президент РМ Ігор Додон заявив, що влада Придністров’я проводять
недалекоглядну політику, спрямовану на небажання змінювати ситуацію в регіоні.
Президент Придністров’я Вадим Красносельський на розширеному засіданні МЗС
невизнаної республіки повідомив, що регіон має намір „вибудовувати добросусідські
відносини і з Молдовою, і з Україною”. При цьому він зазначив, що як і раніше
стратегічним партнером Придністров’я є Росія.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-14/1_7172_moldova.html
Гамова, Светлана В Молдавии призывают поставить Приднестровье на место :
Тирасполь собирается говорить с Кишиневом на равных = [У Молдові закликають
поставити Придністров’я на місце. Тираспіль збирається говорити з Кишиневом на
рівних] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2018. – 14.02.

***
У Москві відбудеться засідання Змішаної комісії з економічного
співробітництва між РФ і Бельгійсько-люксембурзьким економічним союзом,
співголовою якої є заступник прем’єр-міністра, міністр закордонних і європейських
справ Бельгії Дідьє Рейндерс. Він провів продуктивні переговори з главою МЗС Росії
Сергієм Лавровим, у якого запланована зустріч і з нідерландським колегою Халбах
Зейлстрой. Якщо зв’язки Росії з Бельгією будуються в позитивному ключі, наскільки
це дозволяють реалії міжнародної політики, беручи до уваги Крим, схід України і
тягар санкцій, то Нідерланди взяли курс на обмеження діалогу з Москвою.
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/6_7172_belgum.html
Паниев, Юрий Лавров и Рейндерс обменялись футбольными мячами : Бельгия
настроена на преодоление разногласий между Россией и Западом = [Лавров і Рейндерс
обмінялися футбольними м’ячами. Бельгія налаштована на подолання розбіжностей
між Росією і Заходом] / Ю. Паниев // Независимая газета. – М., 2018. – 14.02.

***
За повідомленнями російських і сирійських офіційних осіб, в боях між
сирійськими проурядовими силами на сході Сирії і членами очолюваної
Сполученими Штатами коаліції, що воює з „Ісламською державою”, загинули чотири
російських громадянина і, можливо, ще кілька десятків людей. За словами одного з
офіцерів сирійських збройних сил, в ході бойових дій сьомого і восьмого лютого
загинуло близько 100 сирійських солдатів. А новини про втрати серед росіян
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надходять через російські засоби масової інформації і соціальні мережі дуже
повільно. Багато інформації про атаку і пов’язані з нею втрати замовчується в
складних умовах війни. З причин, до сих пір не з’ясованих, сирійські урядові війська і
група російських громадян, судячи з усього, атакували позицію коаліційних сил
поблизу сирійського населеного пункту Ат-Табія. Кремль, прагнучи не афішувати
свою участь в бойових діях в Сирії і, схоже, сподіваючись уникнути ескалації
напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами, обходить питання, пов’язані з
цим інцидентом, навіть коли піддається рідкісній критиці в країні через своє
небажання визнати загибель росіян в Сирії. З минулої середи Дмітрій Пєсков
неодноразово підкреслював, що не був убитий жоден військовослужбовець
російських збройних сил, і що всі росіяни, що воюють на боці сирійців, є
найманцями. „Як ви знаєте, ми [...] оперуємо тими даними, які стосуються
військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації [...], – заявив він у вівторок
на прес-конференції. – Даних про інших росіян, які можуть перебувати в Сирії, ми не
володіємо „. У Кремлі майже те ж саме говорили і про війська, які перебували в
Криму і на сході України в 2014 році, правда, стверджуючи, що це були добровольці і
відпускники. І лише пізніше російська влада визнала, що це були військовослужбовці
регулярних військ.
https://mobile.nytimes.com/2018/02/13/world/europe/russia-syria-dead.html?referer=
https://www.google.com/
Nechepurenko, Ivan Dozens of Russians Are Believed Killed in U.S.-Backed Syria Attack
= [В результаті авіаудару коаліції в Сирії, ймовірно, загинули десятки росіян] /
I. Nechepurenko, N. MacFarquhar, T. Gibbons-Neff // The New York Times. – New York,
2018. – 13.02.

***
Організації Об’єднаних Націй слід розглянути питання про застосування
близько 20 тис. військовослужбовців з країн, що не входять в НАТО, а також 4 тис.
поліцейських, щоб допомогти вирішенню кризи в Україні. Таку думку виклали
експерти в доповіді, яка представлена посадовцям в рамках Мюнхенської конференції
з безпеки.
http://www.iran-daily.com/News/209879.html
20,000 UN forces needed to resolve Ukraine’s crisis: Report = [20 000 миротворчих сил
ООН потрібно для вирішення кризи в Україні: доповідь] // Iran Daily. – Teheran, 2018. –
12.02.

***
З урахуванням формування нових альянсів, які готуються до війни на
Близькому Сході, Росія стає ключовою фігурою, на яку нам потрібно зробити ставку,
щоб стримати Анкару і Тегеран, зазначає журналіст Рено Жерар. Американська
стратегія ізоляції Ірану є контрпродуктивною, оскільки тільки підштовхує того до
порушень. Через внутрішні причини і для успішного проведення реформ, Ірану
потрібно повернутися в світову торгівлю і залучити інвесторів. Америці ж слід
прийняти це, перестати сипати фінансовими погрозами в бік готових співпрацювати з
Іраном банків і знову відкрити посольство в Тегерані. Тільки так можуть бути почуті
її вимоги від іранців відмовитися від їх антиізраїльської позиції і послабити військову
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хватку на Близькому Сході. Чи означає співпраця з Росією те, що нам доведеться
схвалити всю її зовнішню і внутрішню політику? Зрозуміло, що ні. Ми будемо і далі
вважати, що її втручання в Україну не відповідає її довгостроковим інтересам, і що в
Сибіру у неї і так досить територій для розвитку. Ми будемо і далі шкодувати про те,
що за 17 років при владі Путін так і не сформував в країні правову держава, а також
підштовхувати його до цього протягом шести років його майбутнього мандата.
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/02/12/31002-20180212ARTFIG00320-renaudgirard-travaillons-avec-la-russie-au-moyen-orient.php
Girard, Renaud Travaillons avec la Russie au Moyen-Orient! = [Давайте
співпрацювати з Росією на Близькому Сході] / R. Girard // Le Figaro. – Paris, 2018. – 12.02.

***
В інтерв’ю газеті Le Figaro викладач Паризької школи бізнесу і Паризького
інституту політичних досліджень Фредерік Ансель на питання про те, що, якщо
Туреччина представляє війну проти курдського народу як цивільну: вона називає
загони самооборони терористів, відходить на другому плані в операціях і озброює
провідні бойові дії групи, что, чи не простежується тут паралелі з російською
стратегією під час наступу на Донбасі проти української армії, відповів наступним
чином: „Як мені здається, два цих випадки досить сильно відрізняються. Перш за все,
Росія не стверджувала, що Україна представляє для неї загрозу. Вона була проти
вступу Києва до ЄС і НАТО, тоді як Туреччина побоюється повстання мільйонів
курдів або навіть війни з ними в Сирії та Іраку. Далі, в Сирії Росія провела абсолютно
офіційне втручання на прохання держави, яка давно є її союзником. Україна не була
ні чиїм союзником в 2010-х роках, а російської армії офіційно немає на її території.
Підкреслюю „офіційно”, я не наївний, а хочу показати, що в геополітиці у риториці і
дискурсі є чіткий сенс...Якщо тут і можна провести паралель, вона стосується
загальному і, як мені здається, надмірному вживанню поняття „терорист”. Ми маємо
справу з двома авторитарними режимами, які прекрасно розуміють значення цього
слова на Заході. Тому використання цього визначення подвійно цікаве. Все це,
зрозуміло, не означає, що Росія і Туреччина не постраждали від тероризму. Тільки ось
далеко не всі ті курди, що виступають за незалежність – терористи, і ніхто з українців,
які прагнуть до повної і справжньої незалежності своєї країни, не рахуються
терористами”.
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/02/12/31002-20180212ARTFIG00144-fredericencel-la-turquie-cherche-a-demontrer-a-ses-allies-sa-puissance-militaire.php
Sugy, Paul Frédéric Encel : „La Turquie cherche à démontrer à ses alliés sa puissance
militaire” = [Фредерік Ансель:В Сирії Туреччина намагається показати союзникам свою
військову міцність] / P. Sugy // Le Figaro. – Paris, 2018. – 12.02.

***
Хитка ситуація з безпекою в Європі може призвести до випадкового зіткнення
сил НАТО і Росії. Такий висновок міститься в доповіді „На край прірви – і назад”,
приуроченій до Мюнхенської конференції з безпеки, яка повинна відкритися 16
лютого. Щоб зменшити градус напруги, доповідь рекомендує Москві і західним
столицям знайти політичне вирішення кризи в Україні.
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http://www.ng.ru/world/2018-02-12/1_7170_nato.html
Пудовкин, Евгений РФ и НАТО на пороге случайной войны : Доклад к Мюнхенской
конференции призвал как можно скорее разрешить кризис в Донбассе = [РФ і НАТО на
порозі випадкової війни. Доповідь до Мюнхенської конференції закликала якомога
швидше вирішити кризу в Донбасі] / Е. Пудовкин // Независимая газета. – М., 2018. –
12.02.

***
У Кишиневі та Бухаресті вже давно говорять про проект Unirea-2018 (
„Об’єднання-2018”). „Реалізація цього проекту, – вказував Ігор Додон ще до того, як
був обраний президентом, – може перетворити Молдову в „кривавий котел”. „...
Війна буде йти не просто в Україні, а прямо в Євросоюзі”, – попереджав політик,
який тепер вже відкрито заговорив про загрозу громадянської війни. Глава
Демократичної партії (ДПМ) Влад Плахотнюк пообіцяв Ігорю Додону процедуру
імпічменту, а також заявив про свій намір провести через парламент закон про
заборону „іноземної пропаганди” в ЗМІ з метою „очистити медіапростір від
маніпуляцій деяких російських каналів”. Його американські покровителі, мабуть,
поставили йому умову повністю зачистити ЗМІ від „російського впливу” з тим, щоб
можна було, як в Україні, видавати брехню за правду, а в потрібний момент меншість,
яку ведуть за собою молдавські демократи, видати за більшість.
http://www.vedomosti.md/news/na-poroge-grazhdanskoj-vojny
Малышев, Владимир На пороге гражданской войны? = [На порозі громадянської
війни?] / В. Малышев // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 11.02.

***
Міністр оборони Джеймс Меттіс, представляючи журналістам стратегічні
установки свого відомства, заявив, що це перша стратегія МО США за останні 10
років. Він сказав, що вона повністю базується на основних положеннях „Стратегії
національної безпеки” (СНБ), затвердженої президентом Дональдом Трампом. „Ми
будемо продовжувати проводити кампанію проти терористів, але суперництво
великих держав, а не тероризм, тепер у фокусі національної безпеки США”, –
зазначив військовий міністр. Росія, в свою чергу, шукає можливості підвищення свого
впливу на керівні, економічні та дипломатичні рішення прикордонних з нею
європейських країн з метою розвалу Північноатлантичного союзу. Кремль прагне
переформатувати на свою користь економічні та оборонні структури Європи і
Близького Сходу. Російське керівництво активно використовує новітні технології для
дискредитації і блокування демократичних процесів в Грузії, в Криму і в Східній
Україні.
http://nvo.ng.ru/gpolit/2018-02-09/1_983_world.html
Иванов, Владимир Мир с позиции силы : Американские военные пытаются
сохранить превосходство над остальными странами = [Світ з позиції
сили. Американські військові намагаються зберегти перевагу над іншими країнами] /
В. Иванов // Независимая газета. – М., 2018. – 09.02.

***
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Варшава не змирилася з втратою довоєнної Польської Республіки і готова
задіяти всі можливі інструменти, щоб східні сусіди виявилися в сфері її впливу. У хід
йдуть як історичні і національні питання, так і економічні важелі, пише портал
Rubaltic. Національну тему Польща вже використовує у відносинах з Україною. На
початку лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про кримінальну
відповідальність за пропаганду ідеології українських націоналістів, заперечення
Волинської трагедії і твердження про пособництві польського народу нацистам в
роки Другої світової війни. Після цього у Верховній Раді не виключили, що після
прийняття цього закону Польща може висунути Україні територіальні претензії,
наприклад, претендувати на Львів. В кінці листопада віце-консул Польщі Марек
Запур назвав Львів „польським містом” і заявив, що української держави в 1919-1920
роках не існувало. Історичні претензії – коник польської дипломатії, зазначає Rubaltic.
Саме бажанням посилити своє становище в регіоні пояснюються претензії Польщі до
України.
http://vesti.lv/news/polysha-kachaet-prava-v-baltii-i-ukraine
Тарасов, Анатолий Польша „качает права” в Балтии и Украине = [Польща
„качає права” в Балтії та Україні] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 09.02.

***
Виникає сильне враження, що мета західників – повністю розчинити Росію в
Заході. Схоже, що їх цілком влаштовує навіть не „беззастережна капітуляція+”, а
„беззастережна капітуляція++…+...”. Що цікаво, навіть такий варіант аж ніяк не
гарантує Росії (або тому, що від неї залишиться) поліпшення економічної ситуації і
підвищення життєвого рівня населення. Гарантує він щось прямо протилежне –
значне погіршення і того, і іншого, як це сталося в Україні після того, як вона
„зробила європейський вибір”. Вітчизняні східняки з захватом розповідали самим
собі, як Китай підтримує нас по Криму, Україні та Сирії. В реальності з усіх
зазначених питань Китай обіймав посаду крижаного нейтралітету з досить помітним
антиросійським акцентом. На сьогоднішній день для Росії притулитися як до Заходу,
так і до Китаю в кращому випадку неможливо, в гіршому – самогубство. Тому
залишається керуватися гаслом: „У Росії є тільки два союзника – армія і флот”.
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-02-09/1_983_why.html
Храмчихин, Александр Почему необходимо обезопасить восточные границы
России : Кремль постоянно пытаются заставить прислониться к более сильному
партнеру в ущерб собственным интересам = [Чому необхідно убезпечити східні кордони
Росії. Кремль постійно намагаються змусити притулитися до сильнішого партнера на
шкоду власним інтересам] / А. Храмчихин // Независимая газета. – М., 2018. – 09.02.

***
Данії доведеться бути посередником між Росією та Україною. Цей спір змусив
Москву загрожувати виходом з Ради, яка є гарантом Європейської конвенції про
права людини. Датські дипломатичні ініціативи повинні відновити довіру, оскільки
„торгівля між людьми краща, ніж війна”. Міністр закордонних справ Данії Андерс
Самуельсен підкреслив, що це не означає, що Данія відмовиться від політики санкцій
або підтримки України.
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https://www.b.dk/globalt/samuelsen-om-dansk-eksportfremstoed-i-rusland-handel-er-bedreend-krig
Kruse, Simon Samuelsen om dansk eksportfremstød i Rusland: „Handel er bedre end
krig” = [Самуельсен про датську експортну ініціативу в Росії: „Торгівля краща, ніж
війна”] / S. Kruse // Berlingske. – Copenhagen, 2018. – 08.02.

***
Чи не головною новиною світових телеканалів напередодні було підписання
президентом Польщі Анджеєм Дудою нової редакції закону про інститут
національної пам’яті. Журналіст Віктор Лошак – про те, чому цей крок Польщі ще
більше наблизив її до ролі європейського ізгоя і викликав гнів у США, Ізраїлі та в
Україні. Вістрям новий закон б’є по Україні, припускаючи кримінальне покарання
(три роки ув’язнення або штраф) за заперечення злочинів, скоєних з 1917 по 1990
роки не тільки комуністами, а й „українськими націоналістами і членами українських
формувань, які співпрацювали з Третім рейхом”. Якби новий польський закон цим
обмежився, можна було б вважати його черговим актом протистояння Польщі з
Україною, в яке втягнуті законодавці обох країн. Польщу давно і боляче зачіпає і
героїзація катів-бандерівців разом з їхнім ватажком, і заперечення „Волинської
різанини”, в якій загинули близько 100 тисяч поляків. Але світ розбурхала зовсім не
ця колізія. Червоною ганчіркою стала фраза про заборону і навіть кримінальну
відповідальності за поширення інформації про участь поляків у голокості. Всі
побачили в цьому пряме і навіть якесь наївне бажання переписати історію.
https://www.kommersant.ru/doc/3542082?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
„Все увидели в этом прямое желание переписать историю” : Виктор Лошак – о
польском институте национальной памяти = [„Всі побачили в цьому пряме бажання
переписати історію”. Віктор Лошак – про польський інститут національної пам’яті] //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 08.02.

***
„Прокляття не виговореної історії” – під таким заголовком Андіс Седленіекс в
Diena оцінює, як на відносини України і Польщі впливає прийнятий Варшавою закон
і чи можливий компроміс в важливому для обох країн історичному питанні. За часів
існування СРСР проблема замовчувалася „в ім’я дружби народів” і не була оцінена.
Заради співпраці широкого спектра про це питання було прийнято говорити в
приглушених тонах, не було дано однозначної оцінки. Тепер така позиція призвела до
того, що ставлення суспільства Польщі до подій в Україні стає все більш негативним,
і політики не можуть не реагувати. І якщо не буде знайдений компроміс (а поки ніщо
не свідчить про бажання шукати його), відносини двох сусідніх країн продовжать
погіршуватися.
http://vesti.lv/news/konflikt-polyshi-i-ukrainy-vinovat-sssr
Пушкарев, Тимур Конфликт Польши и Украины: виноват СССР = [Конфлікт
Польщі та України: винен СРСР] / Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2018. – 08.02.

***
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Російський дипломат застеріг Ізраїль щодо запропонованого законопроекту про
офіційне визнання Голодомору в Україні геноцидом. „Це не найкращий час, щоб
обговорювати цю пропозицію”, – сказав в коментарі місцевому радіо заступник
російського посла в Тель-Авіві Леонід. „Це буде погано. Це буде неправильний крок”,
– додав він. Напередодні на розгляд парламенту Ізраїлю (Кнесету) подали
законопроект про визнання українського Голодомору геноцидом. Документ подав
парламентар центристської партії, що входить до правлячої коаліції, очолюваної
прем’єром Беньяміном Нетаньягу. Законопроектом також пропонується оголосити 6
грудня „Днем пам’яті українського геноциду” в Ізраїлі.
http://cyprus-mail.com/2018/02/07/russian-says-israeli-bill-ukraines-stalin-era-deathswrong-step/?hilite=%27ukraine%27
Russian says Israeli bill on Ukraine’s Stalin-era deaths a ’wrong step’ = [Росія каже, що
ізраїльський законопроект про Голодомор – „неправильний крок”] // Cyprus Mail. –
Nicosia, 2018. – 07.02.

***
Президент Молдавії Ігор Додон заявив, що „вирішити проблему”
Придністров’я країні допоможе Україна. Також І.Додон не виключив зустрічі зі своїм
українським колегою Петром Порошенком, проте вона відбудеться „свого часу”. За
словами лідера Молдови, „Київ – важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже
активним в цьому сенсі”. „Зрозуміло, від позиції України дуже багато буде залежати”,
– додав він. Однак молдавський президент не став пояснювати, в чому саме має
полягати роль України.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-07/100_obzor070218.html
Додон переложил проблему Приднестровья на Украину : Молдавский президент
не исключил встречи с Порошенко = [Додон переклав проблему Придністров’я на
Україну. Молдавський президент не виключив зустрічі з Порошенком] // Независимая
газета. – М., 2018. – 07.02.

***
Польський президент Анджей Дуда заявив, що після аналізу ситуації, що
склалася і бурхливої дискусії навколо поправок до закону про Інститут національної
пам’яті (ІНП) він прийняв рішення його підписати. Про своє рішення Дуда повідомив
в президентському палаці через годину після того, як Верховна рада України
прийняла заяву, в якій засудила поправки до закону про ІНП, і закликала президента
Польщі накласти на них вето.
http://www.ng.ru/world/2018-02-07/6_7167_polska.html
Мастеров, Валерий Петрович,журналист-международник Анджей Дуда решил
подписать скандальный закон о Холокосте : Президент заверил, что в Польше нет
почвы для антисемитизма и нетерпимости = [Анджей Дуда вирішив підписати
скандальний закон про Голокост. Президент запевнив, що в Польщі немає грунту для
антисемітизму і нетерпимості] / В. П. Мастеров // Независимая газета. – М., 2018. –
07.02.

***
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Минулого тижня держсекретар США Тіллерсон заявив, що, на погляд США,
проект газопроводу „Північний потік-2” підриває енергетичну безпеку і стабільність
Європи в цілому. У кінцевому підсумку заперечення Вашингтона проти „Північного
потоку” даремно відволікають сили і шкодять американським інтересам. У статті
наведено три аргументи: 1. США повинні заперечувати проти політики своїх
європейських союзників, тільки якщо питання життєво важливе, а у США є
можливість узяти гору. Тут важливо розуміти, що „Північний потік” користується
потужною підтримкою не тільки в Москві, але і в Берліні. 2. Європі потрібно більше
імпортного газу з усіх джерел, в тому числі з Росії. 3. Спроба Вашингтона натиснути
на Росію, щоб та перекачувала свій газ через Україну, підриває європейську
енергетичну безпеку. Держави-транзитери послаблюють стабільність поставок газу, і
по можливості уникнення транзитерів – законна комерційна мета російської
державної нафтової компанії „Газпром”. На ділі розширення „Північного потоку”
буде означати, що замість України набагато стабільніша Німеччина стане
транзитером частини російського експорту. Більш того, торгівля і співробітництво
між Росією і Німеччиною важливі для стабільності в Європі і є наріжним каменем для
зміцнення співпраці між Сходом і Заходом. Вашингтону слід координувати свої
зусилля з Берліном, коли той грає цю роль, а не намагатися цьому перешкоджати.
Автор також вважає, що відхід російських енергетичних компаній з українського
ринку вигідний Києву. Він допоможе Україні зміцнити суверенітет і знизити
корупцію. Вірно, що з втратою ролі транзитера Україна втратить частину
геополітичних важелів для впливу на Росію, але США і ЄС поведуть себе
несправедливо, якщо будуть читати Москві нотації, закликаючи її дотримуватися
ринкових правил при торгівлі газом з Європою, а потім підуть і в геополітичних цілях
заблокують проект.
http://foreignpolicy.com/2018/02/06/whats-good-for-russian-gas-is-good-for-america/
Shaffer, Brenda What’s Good for Russian Gas Is Good for America = [Що добре для
російського газу, то добре і для Америки] / B. Shaffer // Foreign Policy. – Washington,
2018. – 06.02.

***
Українські націоналісти почали пікетувати дипломатичні установи Польщі.
Вони вимагають від Києва жорстких заходів у відповідь на прийняті польським
парламентом поправки в законодавство, що передбачають кримінальну
відповідальність за поширення „бандерівської ідеології”. Загострення на польському
напрямку співпало з новими ускладненнями в українсько-угорських відносинах. Як
відомо, Угорщина виступила категорично проти прийнятого Верховною радою в
минулому році нового закону про освіту. Спори в черговий раз привели до
обговорення питання про статус угорської меншини в Закарпатті. Українські
чиновники звертають увагу, що багато російських депутатів підтримують як мовні
вимоги Угорщини, так і ідеологічні установки Польщі.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-06/5_7166_ukraina.html
Ивженко, Татьяна Киев увидел „руку Москвы” в ухудшении отношений с
Варшавой и Будапештом : В Украине проверяют обладателей „карты поляка” = [Київ
побачив „руку Москви” в погіршенні відносин з Варшавою і Будапештом. В Україні
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перевіряють власників „карти поляка”] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. –
06.02.

***
Шостого лютого український парламент звернеться до польського парламенту
з закликом передумати, а до президента Польщі – з проханням не підписувати закон,
прийнятий з ініціативи його ж партії. Іншими словами, страшна помста буде
складатися в подачі прохання старшого партнера. І їм, ймовірно, обмежиться.
Причини, за якими київська еліта раптово замість звичного гамору і оголошення
страшної вендети проявляє смирення і лагідність, очевидні. І вони зовсім не в тому,
що Україна раптово здобула політичну мудрість. Справа не тільки в тому, що Польща
– єдина помітна країна Євросоюзу, яка виступає „адвокатом України” у внутрішньоєвропейських дискусіях. Не тільки в тому, що вона одна із значущих країн
намагається врятувати українську ГТС від пришестя „Північного потоку – 2”. Є й
більш банальна причина для покірності. Згідно свіжої польської статистики, в
минулому 2017 році кількість іноземців, які просили дозволу на перебування в
Польщі, зросла на 33% в порівнянні з 2016 роком і на 70% – в порівнянні з 2015-м,
досягнувши 200 тисяч чоловік. З них переважна більшість – 62% – громадяни
України. Причому майже всі вони – хочуть працювати, число заявок від них за рік
зросла на третину. Всього ж в Польщі в новому 2018 році, за прогнозами,
працюватиме близько трьох мільйонів українців – тобто, грубо кажучи, кожен
десятий.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-gotova-mstity-polyshe
Мараховский, Виктор Украина готова мстить Польще = [Україна готова
мстити Польщі] / В. Мараховский // Вести. – Рига, 2018. – 05.02.

***
Делегація України в ООН зажадала реформувати Раду Безпеки, перш за все
змінивши процедуру застосування права вето. C такою заявою представники Києва
виступили на міжурядових переговорах щодо реформування ООН. Вони відзначають,
що Україна, яка останні два роки була членом Радбезу, стала свідком деяких
„інституційних недоліків” в роботі Ради. Зокрема – численних випадків зловживання
правом вето, адже „тільки одна делегація може зробити Раду повністю паралізовану в
ситуаціях, коли дії Радбезу надзвичайно необхідні”, – йдеться в заяві. Українська
делегація говорить і про інші вади, які помічені в роботі Ради безпеки. Одна з них –
це безрезультатні заяви і пропозиції, а також переговори заради переговорів.
http://www.telegraf.lv/news/ukraina-potrebovala-izmenity-mehanizm-primeneniya-pravaveto-v-sovbeze-oon
Вавилкин, Виталий Украина потребовала изменить механизм применения права
вето в Совбезе ООН = [Україна зажадала змінити механізм застосування права вето в
Радбезі ООН] / В. Вавилкин // Вести. – Рига, 2018. – 03.02.

***
У Кишиневі вважають викликом вчення, які Оперативна група російських
військ (ОГРВ) проводить в Придністров’ї. Керівник кишинівського Центру
стратегічних досліджень та політичного консалтингу Politicon Анатол Царану
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пояснив „НГ”, що МЗС Молдавії заявив протест не стільки в зв’язку з навчаннями
ОГРВ, а тому, що вони проводяться з „придністровськими сепаратистами”. „Крім
того, Кишинів турбує те, що Росія може в будь-який час наростити свій військовий
потенціал в Придністров’ї, тим більше що там є аеродром, арсенали зброї – все це
небезпечно. Зараз, правда, цьому заважає Україна, яка перекрила російський
військовий транзит – і на землі, і в небі. Але ніхто не знає, що чекає в майбутньому”,
– підкреслив політолог.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-02/1_7164_moldova.html
Гамова, Светлана Кишинев предупредил Москву: уходите, а то хуже будет :
МИД Молдавии выразил протест по поводу военных учений РФ на Днестре = [Кишинів
попередив Москву: йдіть, а то гірше буде. МЗС Молдавії висловив протест з приводу
військових навчань РФ на Дністрі] / С. Гамова // Независимая газета. – М., 2018. – 02.02.

***
Валерій Осталеп, директор інституту дипломатичних, політичних досліджень і
питань безпеки, екс-віце-міністр закордонних справ Молдови в програмі „Головне
питання c Юлією Федоровою” на телеканалі NTV Moldova”. Осталеп нагадав, що
неодноразово говорив: в 2018 році почнуться кроки до об’єднання Молдови. „Я бачу
початок об’єднання країни в залежності від результатів виборів, – зазначив він. –
Стали відбуватися паралельні процеси. Минулого тижня глава зовнішньої розвідки
Росії, незважаючи на те, що включений в певний список, зустрічався з директором
ЦРУ у Вашингтоні. Йшлося про Україну і регіон, в якому перебуваємо ми. У пакет
входить і вирішення придністровського питання. Є кілька варіантів. Але з того, що я
спостерігаю, поки є загальний погляд і розвивається найоптимістичніший сценарій.
Він буде влаштовувати і Україну. Все може відбутися, якщо хтось не суне туди свій
хвіст”.
http://www.vedomosti.md/news/valerij-ostalep-predpolozhil-chto-dengi-kotoryespisyvayutsy
Тимотина, Марина Валерий Осталеп предположил, что деньги, которые
списываются на слежку за ним, СИБ тратит на себя = [Валерій Осталеп припустив,
що гроші, які списуються на стеження за ним, СІБ витрачає на себе] / М. Тимотина //
Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 02.02.

***
США поки відповідають на дії Росії політикою санкцій і швидкими рішеннями
– наприклад, про постачання зброї в Україну. Цього, на думку французького експерта
з питань Росії М. Булега, вже не достатньо. США, на його думку, необхідна стратегія
щодо Росії, за допомогою якої вони зможуть відповісти на загрозу Кремля. 2018 рік
Булег вважає вирішальним. На постійні спроби Росії зміцнити своє становище, на
його думку, потрібно відповідати досить адекватними стримуючими заходами.
https://www.verkkouutiset.fi/sotilaallinen-eskalaatio-mahdollinen-venaja-ekspertin-mukaankuluva-idan-ja-lannen-suhde-on-hyytava/
Hakala, Heikki Sotilaallinen eskalaatio mahdollinen = [Можлива військова ескалація]
/ H. Hakala // Verkkouutiset.fi. – Helsinki, 2018. – 01.02.

***
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Просування Путіна в Крим і на Східну Україну знаходиться у взаємозв’язку з
його прагненням відвернути увагу від актуальних російських проблем. Тому у
Меркель не виникає питання про здачу своєї позиції. Вона правомірно вказує на те,
що колишні держави-сателіти Москви добровільно зорієнтувалися на Захід і
прийняли рішення про членство в ЄС і НАТО. Членство України в НАТО не є
можливим, оскільки Путін на тривалу перспективу створив нерозв’язний
територіальний конфлікт. На цій основі можна було б дійсно домогтися розвитку
нових відносин без здачі своїх принципових позицій. Варіант, за яким Путін зважився
на порушення міжнародного права через військову слабкість України, мав у всякому
разі такі наслідки: НАТО посилила свою присутність в країнах Балтії, щоб дати чітко
зрозуміти, що з цими трьома незалежними державами не можна буде обходитися за
кримським зразком.
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/beziehungen-zwischen-deutschland-undrussland-wie-haeltst-du-s-mit-der-krim-aid-1.7360444
Mayntz, Gregor Wie hältst du’s mit der Krim? = [Як ви відноситеся до Криму?] /
G. Mayntz // Rheinische Post. – Berlin, 2018. – 01.02.

***
Сенат Польщі схвалив закон, що припускає кримінальну відповідальність за
пропаганду ідеології українських націоналістів, заперечення Волинської різанини і
твердження про пособництві поляків нацистам в роки Другої світової війни.
Законопроект, який викликав негативну реакцію з боку України і Ізраїлю, був
схвалений більшістю голосів парламентаріїв.
https://iz.ru/702902/2018-02-01/v-polshe-zapretiat-propagandu-ideologii-ukrainskikhnatcionalistov
В Польше запретят пропаганду идеологии украинских националистов = [У
Польщі заборонять пропаганду ідеології українських націоналістів] // Известия. – М.,
2018. – 01.02.

***
Влада Молдови на „повзучу румунізацію країни”, як зауважив депутат
парламенту Богдан Цирдя, не реагує. Глава гагаузької автономії Ірина Влах заявила
„НГ”, що гагаузи в єдину Румунію не підуть, що підтверджено референдумом 2014
року. Не складе кампанію Молдавії і Придністров’я. Німецький політолог Олександр
Рар сказав „НГ”, що в ЄС не підтримують ідею об’єднання „двох Румуній”, так як це
розколе Євросоюз. Але якщо це все ж станеться, то „Придністров’я може піти в
Україну, а Донбас залишиться Росії”.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-01/1_7163_moldova.html
Гамова, Светлана Молдавия пошла по пути Крыма : Если республика
объединится с Румынией, Донбасс может оказаться в РФ = [Молдавія пішла по шляху
Криму. Якщо республіка об’єднається з Румунією, Донбас може опинитися в РФ] /
С. Гамова // Независимая газета. – М., 2018. – 01.02.

***
У Москві відбудуться переговори глави МЗС РФ Сергія Лаврова з міністром
закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Анджеліно Альфано. Про
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те які питання будуть на порядку зустрічі і про пріоритети своєї місії в якості діючого
голови Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) глава італійського
зовнішньополітичного відомства розповів в ексклюзивному інтерв’ю. – Як діючий
голова ОБСЄ разом з колегою Лавровим я обговорю теми, що входять до порядку
даної організації. Це криза в Україні та навколо неї, інші затяжні конфлікти і ті
проблеми, якими організації належить займатися найближчим часом. Вирішення
кризи в Україні і навколо неї, безумовно, пріоритет для нашого головування в ОБСЄ.
http://www.ng.ru/world/2018-02-01/7_7163_italy.html
Паниев, Юрий ЭКСКЛЮЗИВ НГ. Глава МИД Италии: Задача санкций – вернуть
Россию на рельсы сотрудничества : Анджелино Альфано сказал „НГ”, что Рим и
Москва поддерживают откровенный диалог по самым спорным темам = [ЕКСКЛЮЗИВ
НГ. Глава МЗС Італії: Завдання санкцій – повернути Росію на рейки
співпраці. Анджеліно Альфано сказав „НГ”, що Рим і Москва підтримують відвертий
діалог по найбільш спірним темам] / Ю. Паниев // Независимая газета. – М., 2018. –
01.02.

***
Завершився офіційний візит прем’єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля в Москву.
У російській столиці він провів переговори з главою уряду Дмитром Медведєвим і
президентом Володимиром Путіним. За підсумками дискусій Мішель висловив надію
на відкриття нової фази діалогу з Росією. Він також підкреслив: економічні санкції
проти Москви не повинні бути самоціллю, а вирішувати протиріччя з Кремлем
Євросоюзу варто шляхом переговорів. У той же час Мішель визнав: у Росії і Європи
все ще залишаються протиріччя. Головне з них – різні погляди на вирішення
української кризи.
http://www.ng.ru/world/2018-02-01/7_7163_belgum.html
Пудовкин, Евгений Шарль Мишель открывает новую страницу в отношениях с
Россией : Бельгийский премьер дистанцирует Евросоюз от жесткой политики США =
[Шарль Мішель відкриває нову сторінку у відносинах з Росією. Бельгійський прем’єр
дистанціює Євросоюз від жорсткої політики США] / Е. Пудовкин // Независимая
газета. – М., 2018. – 01.02.

***
Верхня палата польського парламенту прийняла пакет поправок до закону про
Інститут національної пам’яті Польщі, раніше затверджений нижньою палатою.
Документ вводить кримінальну відповідальність за використання формулювання
„польські табори смерті”, заперечення Волинської різанини і пропаганду ідеології
українських націоналістів. Закон ще на стадії парламентської роботи викликав різко
негативну реакцію в Ізраїлі і в Україні. Керівництво єврейської держави звинуватило
авторів в замаху на історичну правду, а представники української опозиції зажадали
від президента Петра Порошенка публічно його засудити. Свою стурбованість
висловили й у Вашингтоні. У поширеній у середу заяві керівника прес-служби
Держдепартаменту Хізер Науерт йдеться, що „цей законопроект може підірвати
свободу слова та науковий обмін думками” і що США стурбовані можливими
наслідками законопроекту для стратегічних інтересів Польщі і її відносин з
державами, включаючи США і Ізраїль.
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https://www.kommersant.ru/doc/3535542?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Соколовская, Янина Польский закон возмутил украинцев и израильтян :
Документ запрещает формулировку „польские лагеря смерти” и отрицание Волынской
резни = [Польський закон обурив українців і ізраїльтян. Документ забороняє
формулювання „польські табори смерті” і заперечення Волинської різанини] /
Я. Соколовская, Г. Степанов // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 01.02.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Чи буде Росія перебувати в головному спектрі інтересів нового німецького
уряду – питання непросте. У самому проекті коаліційного договору Росія згадана
тільки один раз (як, втім, і США) серед викликів, з якими стикається Європа, і перш
за все Німеччина. Як зазначає берлінська газета Tagesspiegel, „Росія грає в світовій
політиці (в тому числі як економічна держава) важливу роль. Але політичні та
економічні відносини з Кремлем на сьогодні обтяжені ситуацією в Україні”. У зв’язку
з цим можна очікувати, що фокус російської політики в Європі буде все більше
зміщуватися на Францію. Зрозуміло, що французький президент не прагне до
одноосібного лідерства в Європі, але у французько-німецькому тандемі він буде
відігравати значну роль. Саме в цьому і полягає на сьогодні шанс для Москви в
побудові вигідних для себе відносин з Європою.
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-01-23/3_7156_kartblansh.html
Никифоров, Олег На кого России делать ставку в Европе? : Возможность
„большой коалиции” в Германии побуждает Кремль искать варианты проведения
собственной политики в Старом Свете = [На кого Росії робити ставку в Європі?
Можливість „великої коаліції” в Німеччині спонукає Кремль шукати варіанти
проведення власної політики в Старому Світі] / О. Никифоров // Независимая газета. –
М., 2018. – 23.01.

***
Глава представництва Євросоюзу в Україні Хьюго Мінгареллі розкритикував
українську владу за фактичний саботаж угоди про асоціацію та всеохоплюючу зону
вільної торгівлі. Він також зажадав від Києва припинити практику відкладання в
довгий ящик важливих для двостороннього співробітництва законопроектів. При
цьому багато хто в Києві вже прийшли до висновку, що угода про асоціацію з ЄС
економічно не вигідна Україні, що вже відчули на собі місцеві аграрії, які вичерпали
на початку року практично всі відпущені Брюсселем квоти на пільговий експорт
української сільгосппродукції.
https://rg.ru/2018/02/12/evrosoiuz-raskritikoval-kiev-za-ispolnenie-soglasheniia-obassociacii.html
Лихоманов, Петр Евросоюз раскритиковал Киев за исполнение соглашения об
ассоциации = [Євросоюз розкритикував Київ за виконання угоди про асоціацію] /
П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 12.02.

***
Європейський Союз готується оприлюднити план нового розширення
організації, запропонує перспективу членства в ній для шести країн західної частини
36

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 лютого 2018 р.

Балканського півострова. Україну, або Грузію і Молдову, які також заявляли про
бажання вступити в ЄС, в цьому плані не очікують, хоча в Брюсселі неодноразово
заявляли, що „двері” в ЄС відкриті для будь-якої європейської країни, яка буде
відповідати критеріям членства. Брюссель активно використовує перспективу
членства в ЄС, привабливого економічними перевагами для бідних країн континенту,
як стимул для реформ. Конкретна обіцянка членства буде також противагою спробам
Росії пропонувати себе в якості альтернативи євроінтеграції балканських держав.
http://www.vedomosti.md/news/es-planiruet-masshtabnoe-rasshirenie-no-moldove-nichegone-s
ЕС планирует масштабное расширение, но Молдове ничего не светит = [ЄС
планує масштабне розширення, але Молдові нічого не світить] // Молдавские
ведомости. – Кишинев, 2018. – 06.02.

НАТО
Заплановане засідання комісії Україна-НАТО не відбудеться: його заблокувала
Угорщина. Будапешт попередив, що буде блокувати зовнішньополітичні проекти
Києва через український закон „Про освіту”. Українські радикали переконані, що
Угорщина підігрує Росії. Нагадують, що на тлі ситуації в Донбасі Будапешт
домагається автономії для етнічних угорців в Закарпатті. Деякі члени НАТО теж
незадоволені угорської лінією. Генсек альянсу Йенс Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі, що НАТО буде продовжувати і розвивати співпрацю з
Україною. Але проблему в стосунках з Угорщиною доведеться вирішувати.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-14/1_7173_ukraina.html
Ивженко, Татьяна Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина–НАТО :
Йенс Столтенберг порекомендовал Киеву найти общий язык с Будапештом =
[Угорщина заблокувала засідання комісії Україна-НАТО. Йенс Столтенберг
порекомендував Києву порозумітися з Будапештом] / Т. Ивженко // Независимая
газета. – М., 2018. – 14.02.

***
Атлантичний альянс „дуже стурбований” російською войовничою поведінкою,
особливо через окупацію Криму, відсутність співпраці та неповагу до ракетних угод.
Про це заявила посол США в НАТО. „Ми всі стурбовані – Сполучене Королівство та
інші союзники – діяльністю Росії. По-перше, зайняття суверенної країни, як це
відбулося в Криму та в Україні, – це неприйнятно” – сказала посол Кей Бейлі
Хатчісон на прес-конференції.
http://www.cmjornal.pt/mundo/detalhe/nato-muito-preocupada-com-comportamento-darussia---embaixadora-dos-eua
Lusa NATO „muito preocupada” com comportamento da Rússia : „Esperemos que a
Rússia abandone as partes da Ucrânia que tomou”, diz Kay Bailey Hutchison = [НАТО „дуже
стурбована” поведінкою Росії: „Будемо сподіватися, що Росія відмовиться від тих
частин України, які вона зайняла”, – каже Кей Бейлі Хатчісон] / Lusa // Correio da
Manhã. – Lisboa, 2018. – 13.02.

***
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Північноатлантичний альянс продовжить співпрацювати з Україною всупереч
блокуванню Угорщиною Комісії НАТО через прийнятий Києвом закону про освіту.
Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції напередодні Ради
міністрів оборони країн альянсу 14-15 лютого. „Україна – наш близький партнер, і ми
продовжуємо тісну співпрацю. Ми знаємо про проблеми з законом про мову і про
позицію Угорщини. Я говорив з прем’єр-міністром [Угорщини Віктором] Орбаном та
президентом [України Петром] Порошенко і закликав їх знайти рішення проблеми”, –
наводить ТАСС слова генсека НАТО. Столтенберг додав, що владі України слід
більш уважно вивчити оцінку Венеціанської комісії Ради Європи щодо нового закону
про освіту.
https://iz.ru/708292/2018-02-13/nato-prodolzhit-kontakty-s-ukrainoi-vopreki-blokirovaniiukomissii-vengriei
НАТО продолжит контакты с Украиной вопреки блокированию Комиссии
Венгрией = [НАТО продовжить контакти з Україною всупереч блокуванню Комісії
Угорщиною] // Известия. – М., 2018. – 13.02.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
18 січня 2018 року Верховна Рада України прийняла закон про „суверенітет
України над тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей”.
Більше вже не йдеться про „антитерористичної операції”, як до сих пір називалася
війна з Донбасом. Тепер, на думку багатьох оглядачів, вона може спалахнути з новою
силою і навіть як прямий конфлікт між Україною і Росією.
https://steigan.no/2018/01/alt-klart-for-en-ny-krig-i-ukraina/
Steigan, Pål Alt klart for en ny krig i Ukraina? = [Все готово для нової війни на
Україні?] / P. Steigan // Steigan blogger. – Oslo, 2018. – 31.01.

***
Швидше за все, ситуація в Україні не зміниться ще дуже довго, вважає
фінський політолог. Росії важко знайти вихід з цієї ситуації і не втратити при цьому
особа, вказує він. І нагадує, що погляди Росії на питання міжнародної політики та
міжнародного пристрою не збігаються з європейськими поглядами. У Росії як і
раніше дотримуються принципу поділу сфер впливу.
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201801292200704164_u0.shtml
Sota Ukrainassa: Venäjällä ei ulospääsyä tilanteesta = [Війна в Україні: Росія не може
вийти із ситуації.] // Iltalehti. – Helsinki, 2018. – 30.01.

***
Серед противників і критиків російської влади поширена думка, згідно з якої
кандидат в президенти РФ Ксенія Собчак – ініціатива Кремля. Як би там не було,
якби Кремль хотів запустити на вибори штучного ліберально-опозиційного
кандидата, він напевно зробив би його і підкреслено проамериканським, і готовим
переглянути всю російську зовнішню політику, включаючи відносини з Україною.
Такий кандидат був би однозначно „непрохідним”, здатним об’єднати лише невелику
електоральну групу. Що стосується іншого кандидата в президенти Павла Грудініна,
то він заявлений на вибори як представник лівих сил. Публічне вихваляння Сталіна
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шкодить цьому передвиборному проекту. Грудінін виявляється в такий же обмеженій
ніші, як і Собчак, тільки лівореваншістській, а не ліберальній. Опоненти Путіна
висловлюють думки, відмінні від точки зору влади. При цьому вони дуже швидко з
живих і рухомих політиків перетворюються в карикатури на лівих і лібералів і охоче
грають ці ролі.
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-13/2_7171_red.html
Путину противостоят карикатурные левые и либералы : Оппоненты власти
слишком охотно загоняют себя в бесперспективные ниши = [Путіну протистоять
карикатурні ліві і ліберали. Опоненти влади надто охоче заганяють себе в
безперспективні ніші] // Независимая газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Згідно з новими правилами, громадяни 71 країни з „групи ризику”, в тому числі
РФ, з Нового року можуть в’їжджати в Україну тільки по біометричного паспорту,
при цьому в перший раз на кордоні у них знімають ще й відбитки пальців. Можна
було, напевно, подумати, що ці заходи відлякають від поїздки в сусідню, вже не дуже
дружню країну багатьох, проте, 42 тисячі росіян „біометрії” не злякалися, – пише
автор публікації. Як не дивно, найбільше росіян дратує не „біометрія” (в Шенгені так
само, вже звикли), а обов’язок підтвердити фінансову спроможність. Як не дивно,
новий порядок в’їзду поки викликав не дуже велику хвилю невдоволення – навіть
меншу, ніж під час її обговорення в ЗМІ і соцмережах в минулому році. Приємною,
ясна річ, процедуру ніхто не називає, але вже дуже сильно не нарікають, звикають
швидко. Найбільше переживань з приводу того, що під час поїздки з’являться ще
якісь нововведення. „Момент напруженості буде присутній до тих пір, поки не буде
вирішено
міждержавний
конфлікт,
що
поступово
перетворюється
у
міжнаціональний”, – наводить автор думку одного з росіян, що їздить в Україну до
матері.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/09/1680859.html
Корж, Валентин Аусвайс-контроль – це Европа! : На границе с Украиной
россиянам теперь нужно предъявлять биометрические паспорта и прикладывать палец
к сенсору. Но, кажется, все это пока не слишком уж страшно и неудобно. = [Аусвайсконтроль – це Європа! На кордоні з Україною росіянам тепер потрібно пред’являти
біометричні паспорти і прикладати палець до сенсора. Але, здається, все це поки не
дуже вже й страшно і незручно.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2018. – 09.02.

***
Григорій Явлінський підтвердив журналістам, що готовий обговорювати свою
участь у врегулюванні конфлікту в Україні. Останнім часом в ЗМІ обговорюється
можлива заміна російського спецпредставника по Донбасу. Зараз цей пост займає
Владислав Сурков. Політичний оглядач „Коммерсант FM” Дмитро Дрізе вважає, що в
Кремлі немає готового рішення з цього питання. Владислав Сурков – колишній
куратор внутрішньої політики. Поки що ніяких успіхів тут не помітно. Але ось
наскільки успішніше буде Григорій Явлінський? Швидше за все, тут головний
розрахунок на те, що він, який не є, ліберал, що Захід і Київ його приймуть як свого і
погодяться на всі російські умови. При цьому відомо, що партія „Яблуко” вважає
Крим українським. Як це буде поєднуватися з російською державною політикою?
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https://www.kommersant.ru/doc/3535873?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
„Украинский вопрос – это хуже, чем сельское хозяйство в советские годы” :
Дмитрий Дризе – о возможных перспективах Григория Явлинского = [„Українське
питання – це гірше, ніж сільське господарство в радянські роки”. Дмитро Дрізе – про
можливі перспективи Григорія Явлінського] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 01.02.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
На ярмарку, який пройде в Шанхаї, візьмуть участь підприємства з понад 100
країн і регіонів світу. Захід організувала офіційна делегація Міністерства комерції
КНР і народний уряд Шанхая, а також посольство КНР в Україні за підтримки
Торгово-промислової палати України. Президент ТПП Геннадій Чижиков заявив, що
China International Import Expo стане однією з головних подій в області співпраці
України з китайськими діловими колами в 2018 році.
http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/02/WS5a74357da3106e7dcc13a7ad.html
Ukraine to participate in China International Import Expo = [Україна презентувала
проект China International Import Expo] // China Daily. – Beijing, 2018. – 02.02.

***
Києві відбулася презентація першого Китайського міжнародного імпортного
ярмарку / China International Import Expo, CIIE /, який пройде в Шанхаї восени
поточного року. Захід був організований офіційною делегацією Міністерства комерції
КНР і народного уряду Шанхая, а також посольством КНР в Україні за підтримки
Торгово-промислової палати України. В рамках презентації відбулося підписання
угоди між ТПП та організатором CIIE – компанією National Exhibition and Convention
Center / Shanghai / Co., Ltd. – про участь України в ярмар
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0202/c31519-9423294.html
В Киеве презентовали первую Китайскую международную импортную ярмарку =
[У Києві презентували перший Китайський міжнародний імпортний ярмарок] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 02.02.

***
Китайська інжинірингова компанія завершила перший проект з
днопоглиблювальних робіт в чорноморському порту Південний. У роботах зайняті 19
грейферних земснарядів, спеціалізованих суден та іншої техніки. Наразі з глибини
акваторії порту вже вилучено маже 4 млн 500 тис. куб. грунту – у півтора рази більше,
ніж передбачалося планом-графіком.
http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/31/WS5a716c11a3106e7dcc139f5e.html
Chinese company completes first dredging project at Ukraine’s Black Sea port =
[Китайська компанія завершила перший проект по днопоглиблюванню в
чорноморському порту України] // China Daily. – Beijing, 2018. – 01.02.
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МИТНА ПОЛІТИКА
США посилюють взаємодію з Києвом з питань фінансування підготовки
українських збройних сил і спецпідрозділів. Крім регулярної армії, американська
накачування екіпіровкою, засобами зв’язку, різної допоміжною технікою
поширюється і на інші силові органи – включаючи і Державну прикордонну службу
України. Судячи з активності в створенні спецпідрозділів в її структурі, особливо в
басейнах Чорного і Азовського морів, американські куратори Києва покладають на
Держприкордонслужбу України особливу диверсійно-розвідувальну місію.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/10866
77/ssha_pokupaiut_ekipirovku_ukrainskim_diviersionnym_ghruppam
Емельянов, Евгений США покупают экипировку украинским диверсионным
группам = [США купують екіпіровку українським диверсійним групам] / Е. Емельянов //
LifeNews. – М., 2018. – 08.02.

***
Паралельно із невдоволення Києва польським законом про „дебандеризації” в
українсько-польських відносинах виникла нова проблема, пов’язана з правилами
перебування українців в Польщі. Мова про нові правила прикордонного руху між
Україною та Польщею, які викликали акції протесту і блокування контрольнопропускних пунктів в Львівській і Волинській областях. Зміни митних і податкових
правил, різко обмежують можливість користуватися правом безмитного ввезення
товарів для жителів прикордонних районів, почали працювати з 1 січня. Хоча мова
йде про нововведення саме в українських правилах, приймалися вони в інтересах
польської сторони, стурбованої потоком дешевих сигарет і алкоголю з України – вони
потіснили в самій Польщі „європейську” продукцію. Зокрема, на підтримку змін
виступила Європейська бізнес-асоціація – велика лобістська структура, яка
представляє на Україні інтереси бізнесменів Євросоюзу. Оскільки напруженість у
відносинах Варшави і Києва надає політичний відтінок будь-яким подіям на кордоні,
українські націоналісти вже звернули увагу на акції: в соціальних мережах члени
партії „Свобода” підтримують „човників” і пов’язують те, що відбувається з
недружніми намірами поляків.
https://rg.ru/2018/02/04/na-ukraine-blokirovali-granicu-s-polshej-iz-za-spirtnogo-isigaret.html
Лихоманов, Петр Ни налить, ни закурить : На Украине блокировали границу с
Польшей из-за спиртного и сигарет = [Ні налити, ні закурити. В Україні блокували
кордон з Польщею через спиртного та цигарок] / П. Лихоманов // Российская газета. –
М., 2018. – 05.02.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
У 2017 році Україну відвідали 31,1 тис громадян КНР, що на 51,4% більше, ніж
в попередньому році. Значне збільшення привабливості України в очах китайців
фахівці пояснюють відновленням української економіки і стабілізацією ситуації в
Донбасі. Крім того, в 2016 році керівництво України зробило важливий крок у сфері
лібералізації візового режиму з КНР.
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http://russian.people.com.cn/n3/2018/0213/c31519-9426941.html
Количество китайцев, посетивших Украину в 2017 году, увеличилось более чем на
50% = [Кількість китайців, які відвідали Україну в 2017 році, збільшилася більш ніж на
50%] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 12.02.

***
Управління ізраїльського МВС по реєстрації населення і імміграції почало
видавати повідомлення про депортацію нелегальних мігрантів з Еритреї та Судану.
Вихідці з африканських країн – не єдині, хто позбавляється притулку в Ізраїлі. У
минулому році почалася депортація громадян України та Грузії. Більшість з тих, хто
запитує притулок в Ізраїлі, – громадяни африканських країн і республік колишнього
СРСР. Рекордсменами стали вихідці з України – 15,3 тис. осіб. Більшість громадян
пострадянських держав, на відміну від африканців, потрапили до Ізраїлю легально як
туристи або наймана робоча сила і, вже перебуваючи в країні, вирішили змінити
статус. Втім, від депортації це не рятує. У 2017 році Ізраїль визнав Україну і Грузію
„безпечними країнами” і депортував понад 3,3 тис. українців і близько 1 тис. грузин.
https://www.kommersant.ru/doc/3540568?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Беленькая, Марианна Израиль взялся за нелегалов : Вслед за украинцами и
грузинами из страны начнут высылать выходцев из Африки = [Ізраїль взявся за
нелегалів. Слідом за українцями і грузинами з країни почнуть висилати вихідців з
Африки] / М. Беленькая // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 06.02.

***
Україна домовилася про взаємне скасування візових вимог з острівною
державою Антигуа і Барбуда. Про це повідомило посольство України в США. За
даними диппредставництва, відповідну угоду було підписано у Вашингтоні послом
України в США Валерієм Чалим і послом Антигуа і Барбуди в США Рональдом
Сандерсом. Цей документ передбачає перебування в іншій країні терміном не більше
90 днів кожні півроку.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0207/c31519-9424523.html
Украина договорилась о безвизовом режиме с Антигуа и Барбудой = [Україна
домовилася про безвізовий режим з Антигуа і Барбудою] // Жэньминь жибао. – Пекин,
2018. – 06.02.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Співробітники Державної прикордонної служби України затримали
колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в одному з київських ресторанів.
Пізніше стало відомо, що українська влада депортувала Саакашвілі. Політик
повернутий до Польщі, з якої без громадянства прибув в Україну.
https://rus.postimees.ee/4406823/video-saakashvili-zaderzhali-v-kievskom-restorane
Видео: Саакашвили задержали в киевском ресторане : Политика депортировали
в Польшу! = [Відео: Саакашвілі затримали в київському ресторані. Політика
депортували до Польщі!] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 12.02.

***
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Прикордонне управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях
повідомило, що прикордонники затримали двох порушників. За інформацією пресслужби прикордонного управління, в районі населеного пункту Шіяни Ровеньского
району Бєлгородської області прикордонниками виявлено та затримано громадянина
Азербайджану, 1979 року народження, і громадянина Вірменії, 1981 року
народження, які перетнули державний кордон з території України поза
встановленими пунктами пропуску.
http://nv.am/armyanskaya-mozaika-273/
Армянская мозаика = [Вірменська мозаїка] // Новое время. – Ереван

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Діана Глікман приїхала в США з України, коли їй було п’ять років. Вона веде
російськомовну програму в інтернеті і працює разом з колегою з газети. З теми
міграції у жінок – чітка позиція. „Ми чекали п’ять, шість років, щоб отримати
громадянство”, – каже Глікман. Тому вона сьогодні виступає за більш жорсткий
контроль і закони, як того хоче Трамп.
http://www.tagesspiegel.de/politik/trotz-aller-vorwuerfe-russen-in-den-usa-sind-unbeirrtfuer-trump/20907898.html
Bilger, Oliver Russen in den USA sind unbeirrt für Trump = [Росіяни в США
неумолимі для Трампа] / O. Bilger // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 01.02.

РЕФОРМИ
Підвищення мобільності Збройних сил України є одним з пріоритетів
військової реформи. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор
Муженко. За його словами, для досягнення поставленої мети в Україні вже було
проведено цілий ряд навчань, в ході яких особовий склад і озброєння ЗСУ
переміщалися різними способами: залізничним, автомобільним і повітряним
транспортом.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0211/c31519-9426079.html
Повышение мобильности ВСУ – приоритет проводимой в Украине военной
реформы = [Підвищення мобільності ВСУ – пріоритет проведеної в Україні військової
реформи] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 10.02.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Питання створення Антикорупційного суду в Україні знову почало активно
обговорюватися в коридорах української влади. Підвищена увага до даного питання
пояснюється вимогами західних країн, які пов’язують надання фінансової допомоги з
розширенням свого впливу в Україні. Відкладати прийняття даного закону стає все
важче, оскільки Київ потребує зовнішнього підживлення своєї економіки.
Користуючись економічними труднощами України, західні країни фактично
приступили до шантажу Києва.
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-02-12/11_7170_ukraina.html
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Жильцов, Сергей Украине навязывают внешнее управление : Ради получения денег
Киев готов пожертвовать суверенитетом = [Україні нав’язують зовнішнє
управління. Заради отримання грошей Київ готовий пожертвувати суверенітетом] /
С. Жильцов // Независимая газета. – М., 2018. – 12.02.

***
У Києві почне роботу група експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Це не оціночна місія, від якої залежить виділення чергового траншу кредиту, а
делегація фонду, яка порадить українській владі, як бути з реформами і як
ефективніше боротися з корупцією. „Опозиційний блок” ініціює відставку уряду.
Співголова партійної фракції у Верховній раді Олександр Вілкул заявив, що кабінет
під керівництвом Володимира Гройсмана не звертає уваги на рівень життя громадян і
сліпо виконує вказівки МВФ.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-12/1_7170_mvf.html
Ивженко, Татьяна МВФ объяснит Киеву, как бороться с коррупцией :
Украинская оппозиция начинает предвыборную кампанию с критики условий
сотрудничества с кредиторами = [МВФ пояснить Києву, як боротися з
корупцією. Українська опозиція починає передвиборну кампанію з критики умов
співпраці з кредиторами] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 12.02.

***
Мінфін України в 2018 році планує позичити на внутрішньому і зовнішньому
ринках понад вісім мільярдів доларів. Київ сподівається отримати також 3,5 мільярда
доларів від МВФ. Як завжди, нові кредити підуть на погашення старих. При цьому ще
доведеться якось розібратися з боргом перед Москвою. Державний борг України
перевищує 76 мільярдів доларів. Це приблизно 85% ВВП. Тільки за минулий рік борг
збільшився більш ніж на п’ять мільярдів доларів. Обслуговування держборгу дорого
обходиться українській економіці. Так, в 2018 році на це знадобиться близько 10
мільярдів доларів. Зокрема, по реструктуризованих євробондами 2015 року Києву
належить виплатити майже мільярд доларів, за кредитами МВФ – 1,6 мільярда
доларів.
http://vesti.lv/news/ukraine-zaplatity-rossii-ne-pod-silu
Наумов, Игорь Украине заплатить России не под силу = [Україні заплатити Росії
не під силу] / И. Наумов // Вести. – Рига, 2018. – 09.02.

***
У 2018 році оператор українських залізниць, держкомпанія „Укрзалізниця” має
намір збільшити капітальні інвестиції до найвищого рівня за останні 10 років –
близько 18 млрд гривень / 650 млн доларів США /. Про це, заявив міністр
інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, вказані кошти будуть
спрямовані на покупку 30 локомотивів General Electric і 30 нових пасажирських
вагонів, модернізацію 226 існуючих пасажирських вагонів, виготовлення 3,6 тис. і
оновлення ще 10 тис. вантажних вагонів.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0207/c31519-9424514.html
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В 2018 году инвестиции в железные дороги Украины достигнут десятилетнего
максимума = [У 2018 році інвестиції в залізні дороги України досягнуть десятирічного
максимуму] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 06.02.

***
Україна має виплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд. дол.,
повідомляють в Нацбанку. Українські депутати вже закликають уряд оголосити
дефолт за зовнішніми боргами. Так що у Росії все менше шансів повернути 3 млрд.
дол. Так званий борг Януковича і 2 млрд. дол. за спожитий Україною газ.
http://www.ng.ru/economics/2018-02-05/1_7166_kiev.html
Башкатова, Анастасия Киев между дефолтом и выборами : Россия может
распрощаться с застрявшими в Украине пятью миллиардами долларов = [Київ між
дефолтом і виборами. Росія може розпрощатися з застряглими в Україні п’ятьма
мільярдами доларів] / А. Башкатова // Независимая газета. – М., 2018. – 05.02.

***
Україна не отримувала нові кредитні транші з квітня 2017 року. Влада країни
розраховувала на отримання кредиту в розмірі $ 1,9 млрд ще в кінці минулого року.
Однак в МВФ вказують на затримку Україною виконання ключових вимог для
перерахування цього траншу – це створення антикорупційного суду і реформа
газового сектора, що припускає встановлення ринкових цін на енергоресурс,
включаючи вирівнювання їх для промисловості і населення. Дострокове припинення
програми фінансової допомоги МВФ Україні призведе до погіршення доступу на
фінансові ринки, посилення девальваційних та інфляційних очікувань, а також до
зростання ймовірності дефолту за зовнішніми державними зобов’язаннями, пік
виплат за якими припадає на 2019 рік, попередили в Нацбанку країни. Раніше
заступник глави регулятора Дмитро Сологуб заявив, що неотримання траншу в
першому півріччі „буде з високою ймовірністю означати, що поточну програму
кредитування припинено”.
https://www.kommersant.ru/doc/3540094?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Едовина, Татьяна Между газом и долгом : Украина ждет кредитов МВФ, но
тормозит с реформами = [Між газом і боргом. Україна чекає кредитів МВФ, але гальмує
з реформами] / Т. Едовина // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 05.02.

***
Міжнародний валютний фонд заявив про готовність надати Україні новий
кредит за умови, що Київ підніме тарифи на газ і заморозить зарплати населенню.
МВФ виступає проти зростання заробітних плат, оскільки це може негативно
позначитися на економіці України. З такою заявою раніше виступив постійний
представник МВФ в країні Йоста Люнгман.
https://iz.ru/704043/2018-02-04/mvf-poobeshchal-ukraine-kredit-v-obmen-na-rost-tarifovna-gaz
МВФ пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ = [МВФ
пообещал Украине кредит в обмен на рост тарифов на газ] // Известия. – М., 2018. –
04.02.
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ЕКОНОМІКА
Рішення влади України включити Естонію в список офшорних зон вже
шкодить економічним відносинам Естонії та України, стверджує міністр закордонних
справ Свен Міксер. Він висловив надію, що непорозуміння вирішиться ще до того, як
проблема набуде політичного характеру. Уряд України в кінці 2017 року включив
Естонію, Латвію, Іран, Кубу, Лаос, Ліван, Мальту, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур,
Грузію і Угорщину до переліку країн, операції з контрагентами яких підлягають
контролю в рамках адміністрування закону про трансферне ціноутворення (ТЦУ).
https://rus.postimees.ee/4385147/sven-mikser-reshenie-ukrainy-vklyuchit-estoniyu-v-spisokofshorov-vredit-ekonomicheskim-otnosheniyam
Свен Миксер: решение Украины включить Эстонию в список офшоров вредит
экономическим отношениям = [Свен Міксер: рішення України включити Естонію в
список офшорів шкодить економічним відносинам] // День за днем. – Таллинн, 2018. –
23.01.

***
Розмір тіньового сектора в структурі економіки України склав 44,8 відсотка від
ВВП, що ставить її нижче рівня африканських країн. Про це йдеться в опублікованій
напередодні доповіді аналітиків Міжнародного валютного фонду. Аналіз дослідження
охопив період з 1991 по 2015 роки. У результаті середній розмір тіньової економіки
158 обстежених країн за період за цей час склав майже 32 відсотки. Найбільшими
„тіньовиками” є Болівія з показником в 62,3 відсотка ВВП і Зімбабве, де в тінь пішло
трохи більше 60 відсотків валового внутрішнього продукту країни.
https://rg.ru/2018/02/10/mvf-tenevoj-sektor-ukrainskoj-ekonomiki-dostig-45-procentov.html
Куликов, Сергей МВФ: Теневой сектор украинской экономики достиг 45
процентов = [МВФ: Тіньовий сектор української економіки досяг 45 відсотків] /
С. Куликов // Российская газета. – М., 2018. – 10.02.

***
У 2017 році Київ збільшив експорт джмелів на 23,5 тонни. У 2017 році в період
з січня по вересень з країни було вивезено 73 тонни джмелів. Це на 48% більше, ніж
за аналогічний період в 2016 році. У грошовому вираженні постачання принесло
307,3 тисячі доларів, що в два рази більше, ніж в позаминулому році.
http://www.kazpravda.kz/news/mir/eksport-shmelei-rezko-narastila-ukraina/
Экспорт шмелей резко нарастила Украина = [Експорт джмелів різко наростила
Україна] // Казахстанская правда. – Астана, 2018. – 03.02.

***
Україна стала повноправним учасником регіональної конвенції пан-євросередземноморських преференційних правил визначення походження / Пан-Євро-Мед
/. Приєднання до Пан-Євро-Меду, як пояснили у міністерстві економічного розвитку і
торгівлі, дозволить Україні наростити обсяги поставок своїх товарів на ринки 42 країн
і територій світу.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0203/c31519-9423480.html
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Украина стала участником конвенции Пан-Евро-Мед, которая позволит ей
нарастить экспорт = [Україна стала учасником конвенції Пан-Євро-Мед, яка дозволить
їй наростити експорт] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 02.02.

***
У 2017 році в Україні вперше за останні 4 роки зросла кількість обслужених
авіарейсів. Про це повідомила прес-служба держпідприємства „Украерорух”, що
займається організацією повітряного руху в Україні. За січень-грудень минулого року
„Украерорух” в цілому забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 253 969 рейсів,
що на 18,5% більше в порівнянні з 2016 роком. При цьому позитивна динаміка
спостерігалася в польотах всіх типів.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0202/c31519-9422947.html
В 2017 году в Украине впервые за 4 года выросло число обслуженных авиарейсов =
[У 2017 році в Україні вперше за 4 роки зросла кількість обслужених авіарейсів] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2017. – 01.02.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Численні критики проектів „Північний потік – 2” і „Турецький потік”, які
вважають, що російський монополіст будує їх для обходу української
газотранспортної системи, вважають, що „Газпром” прагне здати їх в експлуатацію до
кінця 2019 року. Причина такої синхронності двох мегапроектів легко вгадується:
якраз на цей термін закінчиться дія десятирічного газового контракту з Україною – і у
Росії з’явиться цілком законний привід відмовитися від подальших послуг оператора
української газотранспортної системи „Укртрансгазу”. Однак критики проекту
сумніваються, що новий газопровід на Балтиці буде побудований в строк саме через
відсутність його продовження на суші. Питання ж, чи обійдеться при цьому
„Газпром” без продовження контракту про постачання свого газу в Європу через
українську газотранспортну систему, поки залишається відкритим.
http://www.ng.ru/ng_energiya/2018-02-13/16_7171_nord.html
Николаев, Борис Успеет ли „Газпром” построить „Северный поток – 2” :
Эксплуатация нового трубопровода зависит от наличия инфраструктуры на
территории Германии = [Чи встигне „Газпром” побудувати „Північний потік –
2”. Експлуатація нового трубопроводу залежить від наявності інфраструктури на
території Німеччини] / Б. Николаев // Независимая газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Поставки російського газу в Європу стали дедалі політизованішими, оскільки
Москва в останнє десятиліття скоротила постачання до України у розв’язанні спорів
щодо ціноутворення та після того, як Росія приєднала Крим у 2014 році. Захід
звинуватив Росію у використанні газу як політичної зброї.
https://www.thenews.com.pk/print/279064-gazprom-warns-europe-of-gas-shortage
Gazprom warns Europe of gas shortage = [„Газпром” попереджає Європу про
дефіцит газу] // The News. – Karachi, 2018. – 10.02.

***
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Влада України в два рази завищує ціни на газ для жителів країни. Про це
заявив співголова української фракції „Опозиційний блок” Юрій Бойко, який займав
свого часу посади керівника НАК „Нафтогаз України”, міністра палива та енергетики,
віце-прем’єра. За словами Бойка, населення зможе платити за газ в два рази менше,
якщо обсяг газу з РФ розбавити блакитним паливом власного видобутку. Політик
стверджує, що високі ціни обумовлені „накруткою”, яку в корисливих цілях
„придумав попередній уряд і підхопив сьогоднішній.
https://rg.ru/2018/02/10/ukrainskij-politik-rasskazal-o-realnoj-stoimosti-gaza-dlianaseleniia.html
Украинский политик рассказал о реальной стоимости газа для населения =
[Український політик розповів про реальну вартість газу для населення] // Российская
газета. – М., 2018. – 10.02.

***
Як з’ясував „Комерсант”, „Нафтогаз України” може в 2018 році знову
зіткнутися з ризиком невиконання зобов’язання take-or-pay за контрактом з
„Газпромом”. Параметри максимальних добових обсягів поставки газу, які будуть
закріплені в зміненому контракті, можуть не дозволити „Нафтогазу” відібрати
належні 4 млрд кубометрів на рік, оскільки поставки в Україну почнуться не раніше
березня. За даними „Комерсанту”, зараз компанії узгоджують шляхи вирішення цієї
проблеми. „Комерсанту” стали відомі принципи, за якими будуть розраховуватися
середньодобові обсяги поставок російського газу в зміненому контракті між
„Газпромом” і „Нафтогазом”. Як повідомили джерела, знайомі з ситуацією, підхід
залишився таким же, як в контракті від 2009 року: річний контрактний обсяг
розподіляється по кварталах з урахуванням сезонності (взимку більше, влітку менше),
а потім квартальний обсяг ділиться на число діб в кварталі. Відхилення від
отриманого середньодобового значення можливі в межах 6%. Ця технічна деталь
насправді має величезне значення, оскільки гнучкість відбору є найважливішим
показником, крім ціни, який визначає, у якого постачальника споживач буде брати
газ.
https://www.kommersant.ru/doc/3542487?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Барсуков, Юрий В украинскую трубу закачали контракт : „Нафтогазу” придется
закупать газ в России по максимуму = [В українську трубу закачали
контракт. „Нафтогазу” доведеться закуповувати газ в Росії по максимуму] /
Ю. Барсуков // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 09.02.

***
„Нафтогаз України” може вже з березня відновити закупівлі газу у „Газпрому”
– компанії узгоджують доповнення до контракту. При цьому „Газпром”, за даними
„Комерсанту”, не зажадає від українців погасити борг в $ 2 млрд до початку поставок,
але покупка газу буде йти по передоплаті. „Нафтогаз” зможе заощадити на прямій
закупівлі в Росії і вже припинив імпорт зі Словаччини. Але на експорті „Газпрому” це
може практично не позначитися: де-факто Київ купуватиме безпосередньо в Росії ті
обсяги газу, які раніше європейські клієнти „Газпрому” перепродували „Нафтогазу”
по реверсним контрактам.
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https://www.kommersant.ru/doc/3541922?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Барсуков, Юрий Деньги газом наперед : Киев начнет закупки у „Газпрома”, не
заплатив за прежние поставки = [Гроші газом наперед. Київ почне закупівлі у
„Газпрому”, не заплативши за колишні поставки] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 08.02.

***
„Нафтогаз України” відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу за
контрактом купівлі-продажу газу планує почати закупівлі газу у російського газового
монополіста компанії „Газпром”.
https://rus.postimees.ee/4402171/naftogaz-ukrainy-planiruet-vozobnovit-zakupkirossiyskogo-gaza-s-marta
„Нафтогаз Украины” планирует возобновить закупки российского газа с марта =
[„Нафтогаз України” планує відновити закупівлі російського газу з березня] // День за
днем. – Таллинн, 2018. – 08.02.

***
„Газпром” оцінив позитивний ефект від перекидання обсягів транзиту газу з
українського маршруту на майбутній газопровід „Північний потік-2” в понад $ 1 млрд
на рік – на таку величину виросте EBITDA і вільний грошовий потік компанії. В
основному це пояснюється тим, що „Газпром” стане платити транспортний тариф
фактично самому собі, а також більшою ефективністю нової трубопровідної системи.
Навіть повний тариф „Північного потоку-2” (з урахуванням інвестиційних витрат)
буде на третину нижче поточного тарифу на прокачування через Україну за рахунок
більш короткого транспортного плеча і більш високого тиску в системі.
https://www.kommersant.ru/doc/3541236?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Барсуков, Юрий „Газпром” сэкономит $1 млрд в год на „Северном потоке-2” : По
сравнению с транзитом через Украину = [„Газпром” заощадить $ 1 млрд на рік на
„Північному потоці-2”. У порівнянні з транзитом через Україну] / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ. – М., 2018. – 06.02.

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
На Чорнобильській АЕС, розташованої приблизно в 110 км від Києва, йдуть
роботи по герметизації нової ізоляційної арочної оболонки / „Арки” /, насунутої над
4-м енергоблоком, який був зруйнований в результаті аварії в 1986 році. Ізоляційні
роботи ведуться в блоці „В” – однієї з найбільш забруднених частин старої захисної
споруди, іменованого „Укриттям”. Через високий рівень випромінювання на
майданчику позмінно трудиться кілька бригад.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0207/c31519-9424562.html
На ЧАЭС идут работы по герметизации новой изоляционной оболочки = [На
ЧАЕС йдуть роботи по герметизації нової ізоляційної оболонки] // Жэньминь жибао. –
Пекин, 2018. – 06.02.

***
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Повернути Донбас і Крим під український вплив здатна тільки армія країни.
Таку думку висловив депутат Верховної ради від фракції „Народний фронт” Юрій
Береза. На його думку, завдяки Мінським угодам Україна змогла привести військове
будівництво в порядок, а також провести реорганізацію збройних сил.
https://iz.ru/708533/2018-02-14/deputaty-rady-predlozhili-vernut-krym-siloi
Депутаты Рады предложили вернуть Крым силой = [Депутати Ради
запропонували повернути Крим силою] // Известия. – М., 2018. – 14.02.

***
У Мінську і Чернігові майже синхронно почалися судові процеси, в яких
підсудні звинувачуються в шпигунстві. У Білорусії в закритому режимі судять
громадянина України Павла Шаройко. В Україні йде відкритий процес над
громадянином Білорусії Юрієм Політико. В силу закритості таких справ, особливо в
Білорусії, місцеві аналітики не поспішають робити прогнози подальшого розвитку
подій. Тим більше що перші прогнози не виправдалися – ні політичні, ні економічні
відносини між Мінськом і Києвом ніяк не постраждали, спільні проекти не
припинені, а глави держав демонструють повне взаєморозуміння.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-14/5_7172_belorus.html
Ходасевич, Антон Шпионаж не вызвал претензий Минска и Киева друг к другу : В
Белоруссии и Украине стартовали „зеркальные” судебные процессы = [Шпигунство не
викликало претензій Мінська і Києва один до одного. У Білорусії і Україні стартували
„дзеркальні” судові процеси] / А. Ходасевич // Независимая газета. – М., 2018. – 14.02.

***
Протягом найближчих семи років міністерство оборони України планує
направити 7,8 млрд гривень / 291 млн доларів США / на підвищення живучості та
вибухопожежної безпеки арсеналів країни. Про це заявив начальник Центрального
управління безпеки військової служби ВСУ Микола Швець.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0214/c31519-9427377.html
До 2025 года Украина потратит 7,8 млрд гривен на модернизацию своих военных
складов = [До 2025 року Україна витратить 7,8 млрд гривень на модернізацію своїх
військових складів] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 13.02.

***
Фахівці російської літакобудівної корпорації „МіГ” попередили українських
конструкторів про негативні наслідки в разі спроби переробити винищувач МіГ-29 в
штурмовик і продовжити термін його експлуатації. Коментар від російських
літакобудівників пішов після того, як в українських ЗМІ з’явилася інформація про
плани так званої модернізації радянських МіГ-29, в результаті якої передбачається
створити з цих винищувачів штурмовики і збільшити термін служби літаків ще на 3540 років.
https://rg.ru/2018/02/13/ukrainu-predosteregli-ot-peredelyvaniia-istrebitelia-mig-29-vshturmovik.html
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Мельников, Руслан Украину предостерегли от переделывания истребителя Миг29 в штурмовик = [Україну застерегли від перероблення винищувача Міг-29 в
штурмовик] / Р. Мельников // Российская газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Український уряд пропонує законодавчо закріпити військові вітання „Слава
Україні” та „Героям слава”. Відповідний законопроект №7549 від 5 лютого
зареєстрований у Верховній раді. Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман. Зокрема, документом пропонується внести зміни до
статті 84 військового статуту внутрішньої служби ЗСУ, замінивши радянські вітання
„Здрастуйте, товариші”, „Доброго здоров’я” на „Слава Україні” та „Героям слава”.
http://vesti.lv/news/v-rade-hotyat-zamenity-zdraviya-zhelayu-na-slava-ukraine
Бергер, Герман В Раде хотят заменить „Здравия желаю” на „Слава Украине!” =
[У Раді хочуть замінити „Доброго здоров’я” на „Слава Україні!”] / Г. Бергер // Вести. –
Рига, 2018. – 07.02.

***
Ідея повернути українську армію „до витоків”, тобто до іррегулярним
формуванням УПА, ще з 2014 року витала в патріотичних колах і висловлювалася
депутатами парламенту з числа „учасників АТО”. Тим більше красномовно, що про
неї згадали в момент загострення українсько-польських відносин, а сам документ за
підписом прем’єра України Володимира Гройсмана був зареєстрований у Верховній
раді через кілька годин після того, як президент Польщі Анджей Дуда підписав
скандальний „антибандерівський” закон. Українські спостерігачі визнали зміну
статуту своєрідною відповіддю на криміналізацію Варшавою новітньої української
історичної доктрини, а деякі навіть задалися питанням: чи не збирається Київ
повоювати ще і з поляками, якщо українська армія переходить на бандерівські
вітання.
https://rg.ru/2018/02/07/v-ukrainskoj-armii-predlozhili-vesti-banderovskoe-privetstvie.html
Лихоманов, Петр Назло Варшаве : В украинской армии вводят бандеровское
приветствие = [На зло Варшаві. В українській армії вводять бандерівські вітання] /
П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 07.02.

***
За кілька років, що минули з часів держперевороту 2014 року, українці вже
встигли звикнути до молодих людей, які марширують по Києву та іншим містам
країни з різного роду атрибутикою: факелами, рунічними символами, нацистською
символікою. І все ж марш представників „Національної дружини”, який трапився в
кінці січня привернув до себе особливу увагу. Кілька сотень бійців, одягнених в
однакову форму і готових взяти на себе функції забезпечення порядку на вулицях
країни, не залишали простору для польоту фантазії: на Україні з’явилися
„штурмовики”. Звідки вони взялися, кому підпорядковуються і яку роль будуть грати
в політичному і громадському житті України, спробував розібратися портал iz.ru.
„Національні дружини” змінюють свій статус. Зі звичайної громадської організації,
яких на Україні тисячі, вона стає громадським формуванням з охорони порядку.
Іншими словами, на Україні створюється повноцінна воєнізована структура, яка буде
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дублювати функції поліції. А в інших випадках – бійцям НД цілком можна буде
доручати „брудну роботу” по розгону мітингів.
https://iz.ru/704193/nikolai-podgornyi/natci-v-gorode
Подгорный, Николай Наци в городе : К чему приведет на Украине создание
„штурмовиков” „Национальной дружины” = [Наці в місті. До чого призведе створення в
Україні „штурмовиків” „Національної дружини”] / Н. Подгорный // Известия. – М.,
2018. – 05.02.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Гучний скандал розгорівся між Загребом і Києвом навколо чотирьох
винищувачів МіГ-21 на озброєнні ВПС Хорватії, які виявилися несправними після
ремонту на українському підприємстві в Одесі. Республіка збирається повернути
українській стороні непридатні до польотів літаки і замість вимагати від міноборони
України чотири справних машини – під державні гарантії. Хорватські слідчі
підозрюють, що у випадку з ремонтом 2014 року, який обійшовся Загребу майже в 14
мільйонів євро, мали місце факти корупції і підкупу відповідальних осіб. Міністр
оборони України Степан Полторак пообіцяв хорватським колегам у всьому
розібратися.
https://rg.ru/2018/02/05/horvatiia-vernet-ukraine-neispravnye-istrebiteli.html
Забродина, Екатерина Хорватия вернет Украине неисправные истребители =
[Хорватія поверне Україні несправні винищувач] / Е. Забродина // Российская газета. –
М., 2018. – 05.02.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Грузинська прокуратура чекає від Києва остаточного рішення про видачу
колишнього президента республіки Михайла Саакашвілі, заявила представник
головної прокуратури країни Натіа Сонгулашвілі. За її словами, сторона звинувачення
має у своєму розпорядженні достатній обсяг доказів, на підставі яких Київ може
прийняти рішення про видачу Саакашвілі.
http://nv.am/gruziya-toropit-ukrainu-s-ekstraditsiej-saakashvili/
Грузия торопит Украину с экстрадицией Саакашвили = [Грузія квапить Україну з
екстрадицією Саакашвілі] // Новое время. – Ереван, 2018. – 23.01.

***
Нацполіція України оголосила про початок операції „Мігрант”, метою якої є
виявлення і видворення іноземців, які впливають на криміногенну ситуацію в країні.
Про це повідомив перший заступник глави відомства В’ячеслав Аброськін.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10877
53/natspolitsiia_ukrainy_nachala_opieratsiiu_mighrant_po_poisku_zarubiezhnykh_vorov_v
_zakonie
Темирчиева, Алена Нацполиция Украины начала операцию „Мигрант” по поиску
зарубежных воров в законе : Незалежная намерена отслеживать их деятельность с
момента прибытия на территорию страны = [Нацполіція України розпочала операцію
„Мігрант” з пошуку зарубіжних злодіїв в законі. Незалежна має намір відстежувати їх
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діяльність з моменту прибуття на територію країни] / А. Темирчиева // LifeNews. – М.,
2018. – 10.02.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Проросійський кореспондент „Росбалту” несподівано перейнявся проблемами
епідемії кору та стану вакцинації в Україні. Чиновникам українського МОЗ щодня
доводиться повторювати: епідемії кору в Україні немає, а є спалах хвороби. Але,
покладаючись на практичний досвід, громадяни впевнені – якщо влада наполегливо
стверджує, що чогось немає, то насправді – це є, з вкрай високим ступенем
імовірності, – пише автор. Для того, аби не спалахнула епідемія кору, потрібно, щоб
було вакциновано не менше 90% населення країни, тоді проти хвороби спрацює
„колективний імунітет”. При цьому в 2016 році в Україні були зроблені щеплення
лише 45% дітей, а повторно щеплено і того менше – 30% малюків. Тому-то кір і
повертається. „За останні 15 років фіксували три епідемічні підйоми кору з
періодичними циклами в 5-6 років: в 2001, 2006 і 2012 роках. У ці роки
захворюваність зростала в десятки і сотні разів”, – йдеться в повідомленні
Міністерства охорони здоров’я. Проблема, яка склалася з недовакцінацією українців
вже становить загрозу національній безпеці, а Україну віднесли до країн, які
небажано відвідувати через високий ризик заразитися небезпечними захворюваннями,
якими в Європі вже давно не хворіють. Малоймовірно, що „неповороткому”
керівництву України вдасться в один момент кардинально змінити ситуацію на краще
– відлуння „раздолбайства” в попередні роки загрожує „накрити” населення
смертельно небезпечними хворобами.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/12/1681572.html
Корж, Валентин Украинцы потеряли „коллективный иммунитет” : Из Киева
приходит информация об угрозе эпидемии кори в стране. Такова расплата за
„недовакцинацию”. Россиянам и всем „бывшим советским” стоит насторожиться. =
[Українці втратили „колективний імунітет”. З Києва приходить інформація про
загрозу епідемії кору в країні. Така розплата за „недовакцінацію”. Росіянам і всім
„колишнім радянським” варто насторожитися.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2018. –
12.02.

***
В Україні набув чинності скандальний закон про медичну реформу, прийнятий
владою країни влітку минулого року. На практиці перший етап змін почнеться з
квітня, коли кожен житель країни повинен вибрати собі лікаря. По суті, мова йде про
перехід на платну медицину, оскільки держава готова брати участь в лікарській
допомозі громадянам по мінімуму. Ситуація ускладнюється поточними проблемами,
найгострішою з яких є вкрай низький рівень вакцинації. Це вже принесло свої плоди
– в країні різко збільшилася кількість хворих на кір і вже зараз лікарі готуються до
спалаху дифтерії. Як Україна дійшла до такої „реформи”, що зміниться в країні, і
якими можуть бути наслідки – розбирався портал iz.ru.
https://iz.ru/707329/nikolai-podgornyi/meditcina-katastrofa
Подгорный, Николай Медицина-катастрофа : Как реформа здравоохранения
готовит Украину к эпидемиям = [Медицина-катастрофа. Як реформа охорони здоров’я
готує Україну до епідемій] / Н. Подгорный // Известия. – М., 2018. – 12.02.
53

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 15 лютого 2018 р.

***
Відомий в міжнародних медичних колах хірург вищої категорії Аміркул
Бекмурадов, що є провідним фахівцем Національного медичного університету імені
О.Богомольця (Україна), прийняв рішення повернутися на Батьківщину, щоб
продовжити професійну діяльність на благо свого народу.
http://www.pv.uz/ru/obshchestvo/vedushchiy-specialist-nacionalnogo-medicinskogouniversiteta-imeni-abogomolca-amirkul
Ведущий специалист Национального медицинского университета имени
А.Богомольца Амиркул Бекмурадов, принял решение вернуться на Родину = [Провідний
спеціаліст Національного медичного університету імені О.Богомольця Аміркул
Бекмурадов, прийняв рішення повернутися на Батьківщину] // Правда Востока. –
Ташкент, 2018. – 07.02.

***
„Не зовсім хороша ситуація з Україною. Не знаю, з якої причини в Україні
демпінгують ціни на стоматологічні послуги. Я припускаю, що це пов’язано з
нелегальним ввезенням матеріалів, які не зареєстровані на території суміжних країн”,
– заявив головлікар Республіканської клінічної стоматологічної поліклініки, головний
позаштатний спеціаліст з стоматології МОЗ Андрій Матвєєв на прес-конференції в
Мінську.
https://www.sb.by/articles/ukraina-dempinguet-tseny-v-stomatologii-minzdrav.html
Грудницкий, Сергей Украина демпингует цены в стоматологии – Минздрав : В
белорусском Минздраве отмечают демпинг со стороны Украины на стоматологические
услуги. = [Україна демпінгує ціни в стоматології – МОЗ. У білоруському МОЗ зазначають
демпінг з боку України на стоматологічні послуги.] / С. Грудницкий // Советская
Белоруссия. – Минск, 2018. – 07.02.

***
Спалах кору в Україні змусив похвилюватися і жителів сусідніх країн.
Головний епідеміолог МОЗ Білорусі Інна Карабан запевняє: в країні ситуація
благополучна і боятися, в принципі, нічого. – Це штучна робота: потрібно дійти до
кожної дитини, поговорити з кожною мамою, при необхідності скласти індивідуальні
графіки вакцинації. Доброю імунізації цілком достатньо, щоб хвороба не
поширювалася. Ситуація з Україною показує, що в цій частині є великі проблеми, –
завідувач кафедри епідеміології Білоруського державного медичного університету
професор Григорій Чистенко вважає, що наші успіхи в імунізації – велика заслуга
охорони здоров’я.
https://www.sb.by/articles/klio-v-rasteryannosti-.html
Кабышева, Инна От кори у нас есть коллективная защита : Грозит ли нам
эпидемия кори? = [Від кору у нас є колективний захист. Чи загрожує нам епідемія кору?]
/ И. Кабышева // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 06.02.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Гірники шахти №9 „Нововолинська”, розташованої в Волинській області,
оголосили страйк, повідомив голова незалежної профспілки гірників України
Михайло Волинець. Волинець пояснив, що гірники вимагають погасити
заборгованість із зарплати і протестують проти наміру екс-радника глави
українського міненерго Андрія Венгрин реструктуризувати рудник. На думку
працівників, даний план призведе до закриття шахти і втрати робочих місць. Шахта
№9 „Нововолинська” – єдина шахта на Волині, яка має три діючі лави. Підготовлених
запасів вугілля вистачить на десять років стабільної роботи.
https://iz.ru/705486/2018-02-07/ukrainskie-shakhtery-bastuiut-v-volynskoi-oblasti
Украинские шахтеры бастуют в Волынской области = [Українські шахтарі
страйкують у Волинській області] // Известия. – М., 2018. – 07.02.

СУСПІЛЬСТВО
Автор публікації намагається порівнювати життя у Мінську, звідки він сам, і
Київ. Порівняння загалом, на думку бєларуса, виходить не на користь столиці
України. „Треба сказати, що різниця починає відчуватися відразу після перетину
кордону. Білорус її відчуває буквально „власної дупою”: після дзеркально гладких
білоруських автобанів на українських вибоїнах починає пританцьовувати навіть
багатотонний автобус МАЗ. Автовокзал української столиці до зубного болю нагадує
аналогічну споруду якого-небудь Слонима 20-річної давності: бруд, обшарпана
радянська будівля, багато незграбної реклами, кіоски з китайським дріб’язком,
нудьгуючі на лавках бідно одягнені люди, їдальня під пафосною назвою „Кафе”. Але
годують там напрочуд дешево і смачно – як і всюди в Києві”, – пише автор. Місцеві
бізнесмени, особливо якщо це вихідці з інших країн, стверджують: українці просто не
хочуть працювати. Так, вони ініціативні, заповзятливі, молодь постійно „каламутить”
якісь проекти, але в більшості випадків люди виконують свою роботу абияк, точніше
– просто створюють видимість. Українці багато міркують про „життя поєвропейськи”, але на її облаштування, здається, немає ні грошей, ні бажання.
Білоруси в цьому можуть показати своїм сусідам приклад, причому не тільки в
„прибирання вулиць”, вважає автор.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/09/1681139.html
Лавникевич, Денис,Киев-Минск Минск – Киев: кто и чем к Европе ближе : Если 15
лет назад столицы Белоруссии и Украины мало отличались друг от друга, то теперь
между ними – довольно глубокая пропасть. = [Мінськ – Київ: хто і чим до Європи
ближче. Якщо 15 років тому столиці Білорусії і України мало відрізнялися один від
одного, то тепер між ними – досить глибока прірва.] / Д. Лавникевич // РОСБАЛТ. –
С.Пб., 2018. – 09.02.

ІСТОРІЯ
Ми стали свідками конфлікту між Польщею та Україною, пов’язаного з цілою
низкою рішень, прийнятих обома сторонами. В цю суперечку активно втручається
Ізраїль, який вважає, що своїми „історичними” рішеннями Польща намагається
заперечувати Голокост. Поляки з цим не згодні, як не згодні українці з кваліфікацією
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дій бандерівців. Будемо чесні: багато рішень поза компетенцією Кліо. За неї звикли
вирішувати і вирішують – голосуванням, дебатами в парламентах, громадською
думкою, і часто соціологічне опитування має більшу значимість, ніж розкопаний
археологами релікт. Так було, є і, очевидно, буде. Але правильним тут буде,
безперечно, наявність балансу між політикою і наукою, історією і соціальним
замовленням.
https://www.sb.by/articles/klio-v-rasteryannosti-.html
Лепешко, Борис Клио в растерянности = [Кліо в розгубленості] / Б. Лепешко //
Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 07.02.

***
Деякі країни Східної Європи досі вкрай неохоче визнають похмурі аспекти
своєї участі у Другій світовій війні. У їх числі – Україна. Спонсорується Києвом
кампанія з переписування історії Голокосту є справжня зрада по відношенню до тих
демократичних ідеалів, які відстоювали хоробрі учасники протестів на Майдані.
http://nationalinterest.org/feature/remembering-the-holocaust-ukraine-24344
Cohen, Joshua Remembering the Holocaust in Ukraine = [Пам’ять про Голокост в
Україні.] / Cohen J. // The New York Times. – New York, 2018. – 03.02.

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Проект закону, який відображає уявлення польського уряду про „польські
табори смерті”, напружує відносини між Польщею та Ізраїлем. Однак Президент
Польщів Анджей Дуда планує його підписати. Цей проект спричинив дипломатичну
кризу з Ізраїлем і зараз також впливає на відносини між Польщею та Україною. США
були „розчаровані” підписанням закону.
http://www.tagesspiegel.de/politik/nazi-verbrechen-in-polen-polens-praesidentunterschreibt-umstrittenes-holocaust-gesetz/20931890.html
Polens Präsident unterschreibt umstrittenes Holocaust-Gesetz = [Президент Польщі
підписує суперечливий закон про Голокост] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 07.02.

***
Незважаючи на міжнародні протести, Президент Польщі Анджей Дуда
оголосив, що підпише суперечливий закон про Голокост. Проте він подасть
підписаний законопроект до Конституційного суду для розгляду. Проект спричинив
дипломатичну кризу з Ізраїлем, і зараз він впливає на відносини між Польщею та
Україною. У відповідь Верховна Рада України заявила про засудження закону та
закликала Анджей Дуду не підписувати цей закон.
https://derstandard.at/2000073731110/Polens-Praesident-will-umstrittenes-HolocaustGesetz-unterzeichnen
Polnischer Präsident wird umstrittenes Holocaust-Gesetz unterzeichnen = [Президент
Польщі підпише суперечливий закон про Голокост] // Der Standard. – Wien, 2018. – 06.02.
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КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Україна повинна утриматися від реалізації закону про освіту до його
узгодження із закарпатськими угорцями. З такою заявою виступив глава МЗС
Угорщини Петер Сійярто. „Угорщина не буде відмовлятися від своєї позиції щодо
українського закону про освіту без правових гарантій”, – заявив Сийярто. Міністр
зазначив, що Київ, вирішивши співпрацювати з Заходом, зголосився дотримуватися
прав меншин. „Якщо Україна серйозно ставиться до встановлення більш тісних
зв’язків з НАТО і Євросоюзом, то вона повинна виправдати їх очікування”, –
підкреслив глава угорського зовнішньополітичного відомства.
https://rg.ru/2018/02/14/vengriia-vydvinula-usloviia-posle-blokirovaniia-vstrechi-ukrainanato.html
Венгрия выдвинула условия после блокирования встречи Украина-НАТО =
[Угорщина висунула умови після блокування зустрічі Україна-НАТО] // Российская
газета. – М., 2018. – 14.02.

***
Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович
заявляє, що декомунізація в Україні фактично завершена. „Декомунізація в контексті
позбавлення символів тоталітарного режиму фактично завершена. У нас відбулося
перейменування населених пунктів – близько тисячі. Це майже все”, – сказав він в
інтерв’ю на „Радіо Свобода”. Разом з тим В’ятрович зазначив, що ще залишилися 910 „неочевидних” комуністичних назв, які „проте, підпадають під дію закону про
декомунізацію”.
http://vesti.lv/news/ukrainu-otmyli-ot-sovetskoi-propagandy
Тарасов, Анатолий Украину отмыли от советской пропаганды = [Україну відмили
від радянської пропаганди] / А. Тарасов // Вести. – Рига, 2018. – 10.02.

***
На концерті з нагоди Свята весни / Нового року за місячним календарем /,
організованому Союзом китайських студентів в Україні були присутні близько 600
гостей, одним з яких став перший секретар посольства КНР в Україні Ван Дацзюнь.
Він високо оцінив майстерність студентів і вказав на особливу роль культурних
обмінів між китайською і українською молоддю, від якої залежить майбутнє відносин
двох країн. При цьому ректор Київського університету ім. Б. Грінченка Віктор
Огнев’юк вважає, у майбутньому, завдяки приєднанню України до китайської
ініціативи „Пояс і шлях”, обміни між молоддю двох країн помітно активізуються.
„Пояс і шлях” об’єднує наші народи і показує, як нам треба рухатися далі,
співпрацюючи і допомагаючи один одному „, – пояснив він.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0211/c31519-9426107.htm
Концерт по случаю Праздника весны – отличная возможность прочувствовать и
полюбить Китай = [Концерт з нагоди Свята весни – відмінна можливість відчути і
полюбити Китай] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 09.02.

***
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У Навої завершилася II Міжнародна науково-практична конференція „Роль
творчої спадщини Алішера Навої в духовно- просвітницькому розвитку людства”.
Приємною новиною стала презентація спільного проекту видавничого дому „АДЕФУкраїна” і Посольство Узбекистану в Україні – перший повний переклад українською
мовою поеми „Фарход і Ширін”. – Виконане в прекрасній поліграфічній якості
іллюстроване книжкове видання – знак поваги і любові українського народу до
великого узбецького поета і просвітителя, – зазначив директор київського
видавничого дому Ігор Шпак.
http://www.pv.uz/ru/kultura/luch-duhovnosti-i-prosveshcheniya
Гулямова, Дилфуза Луч духовности и просвещения = [Промінь духовності і
освіти] / Д. Гулямова // Правда Востока. – Ташкент, 2018. – 08.02.

***
В Київському геріатричному пансіонаті панувала жвава атмосфера. Всі
підопічні цього закладу зібралися в актовому залі, де для них Інститутом Конфуція
Київського національного лінгвістичного університету було організовано урочистий
захід „Теплота культури”, присвячене китайському Новому року за місячним
календарем. В якості місця проведення концерту з нагоди свята Весни Київський
геріатричний пансіонат був обраний невипадково. „Новий рік за місячним календарем
– це традиційне китайське свято, коли всі члени сім’ї збираються разом і
висловлюють повагу людям старшого покоління. Ми організували цей захід в
будинку для літніх людей, щоб познайомити його підопічних з китайською
культурою і подарувати їм трохи тепла, – заявив кор. Сіньхуа директор Інституту
Конфуція КНЛУ з китайської сторони Ши Яцзюнь.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0208/c31519-9425090.html
Праздник Весны в киевском доме престарелых = [Свято Весни в київському
будинку для літніх людей] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 07.02.

***
У 2015 році вони прославились зображенням російського президента
Володимира Путіна в рамці з гільз, зібраних на Майдані та під час війни на Донбасі.
Цього року Дарія Марченко та Даніель Грін, чиє справжнє ім’я – Даніель Діров, ще
раз привернули увагу величезною роботою, виконаною з монет найнижчого номіналу,
на цей раз із зображенням американського президента Дональда Трампа. Над
портретом працювали три місяці. Скільки монет пішло на Трампа, художники не
рахували. Збирати центи допомагали всі, хто міг. Переважно – українська діаспора в
Сполучених Штатах. Художники кажуть, що спеціально вирішили використовувати
монети з найменшим номіналом. „Можна бути багатим, але дешевим”, – вважає Грін.
https://oglobo.globo.com/mundo/artistas-ucranianos-exilados-fazem-ousados-retratos-deputin-trump-22359704
Artistas ucranianos exilados fazem ousados retratos de Putin e Trump : Objetos insólitos
compõem críticas a presidentes; autores viajam pelos EUA = [Українські митці роблять
сміливі портрети Путіна та Трампа: Незвичайні об’єкти критикують президентів;
автори подорожують по США] // O Globo. – Rio de Janeiro, 2018. – 06.02.

***
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Національна громадська телерадіокомпанія України не має наміру визнавати
штраф, який був накладений референтною групою, керівним органом міжнародного
пісенного конкурсу „Євробачення” за проблеми з підготовкою заходу в 2017 році.
„Ми збираємося оскаржувати цю суму. Юридичне листування йде безперервно,
оспорювання також заплановано на Генасамблею Європейського мовного союзу в
липні в присутності 76 країн”, – повідомив голова правління НГТУ Зураб Аласанія.
При цьому чиновник не зміг назвати суму штрафу, пояснивши, що „її поки немає, але
орієнтовно вона буде в розмірі 150 тисяч євро”. „Але справа не в сумі грошей, а в
несправедливості штрафу”, – підкреслив Аласанія.
https://rg.ru/2018/02/02/ukraina-osporit-reshenie-oshtrafovat-ee-za-provedenieevrovideniia.html
Хамдохов, Станислав Украина оспорит решение оштрафовать ее за проведение
„Евровидения” = [Україна оскаржить рішення оштрафувати її за проведення
„Євробачення”] / С. Хамдохов // Российская газета. – М., 2018. – 02.02.

***
Щороку співаки з усієї Європи змагаються, щоб завоювати для своєї країни
найвищу славу – переможця пісенного конкурсу „Євробачення”. Іноді загальна мета
полягає в тому, щоб бути блискучим, найбільш гламурним, найсильнішим
виконавцем – це стосується виступу представника України у 2007 році – Вєрки
Сердючки, але часи змінюються і конкурсанти також.
https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/eurovision-song-contest-2018-dates-11979195
Oakley, Nicola When is Eurovision Song Contest 2018? May dates, contestants and how
to get tickets to live ceremony in Portugal = [Коли відбудеться пісенний конкурс
Євробачення-2018? Хто з конкурсантів і як отримає квитки на урочисту церемонію в
Португалії у травні] / N. Oakley // Daily Mirror. – London, 2018. – 01.02.

РЕЛІГІЯ
У світі вшанували пам’ять жертв Голокосту – масового винищення євреїв
Європи гітлерівцями. Ця дата пов’язана із звільненням Червоною армією 27 січня
1945 року в’язнів нацистських таборів смерті Аушвіц і Біркенау. Серед гостей був
помічений голова Інформаційного управління Київського патріархату архієпископ
Євстратій (Зоря). Церква, яку Зоря представляє, користується підтримкою нинішніх
київських властей. Київському патріархату приписують підтримку націоналістичних
сил, з якими пов’язують антисемітські акції в Україні. Питання про те, як поєднувати
героїзацію Бандери і Шухевича з прихильністю європейським стандартам
толерантності, представник Київського патріархату парирував аргументом, що в
центрі Києва стоїть пам’ятник Богдану Хмельницькому, „до якого євреї ставляться
приблизно як до Гітлера”. „Різні історичні особистості для різних народів мають різне
значення, і якщо б Петлюру, Бандеру чи Шухевича героїзували за прояв
антисемітизму, тоді б ми говорили, що це абсолютно недоречно. В українському
суспільстві їх поважають абсолютно за інше”, – уклав Зоря.
http://www.ng.ru/ng_religii/2018-02-07/15_436_holokost.html
Мельников, Андрей Поминовение жертв Аушвица во времена терроризма и
возрождения бандеровщины : Тема Холокоста обрастает все более противоречивыми
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интерпретациями = [Поминання жертв Аушвіца за часів тероризму і відродження
бандерівщини. Тема Голокосту обростає все більш суперечливими інтерпретаціями] /
А. Мельников // Независимая газета. – М., 2018. – 07.02.

***
В Україні з 1997 року діє харизматична деномінація „Духовний центр
„Відродження”. Засновник і лідер „Відродження” Володимир Мунтян іменує себе
„тринадцятим апостолом”. Голова Російського об’єднаного союзу християн віри
євангельської (РОСХВЕ) єпископ Сергій Ряховський пояснює високий політичний
старт „апостола” достатньою кількістю накопичених Мунтяном грошових знаків. „…Його мета стати депутатом, мером або главою якого-небудь району. Корупційна
обстановка в країні цьому сприяє. У еліти України є певні очікування щодо Мунтяна.
Російський об’єднаний союз християн віри євангельської ще в 2013 році оголосив, що
не вважає Мунтяна протестантом, християнином і взагалі віруючим. Це шахрай як в
духовному, так і в кримінальному сенсі. Але ми змушені згадати про нього зараз. Це
стосується розпочатої Мунтяном в Україні великої політичної гри і його намірів
розвернутися в Росії. Він хоче відкрити в нашій країні свою централізовану
організацію... ”, – сказав Ряховський
http://www.ng.ru/ng_religii/2018-02-07/12_436_muntian.html
Приймак, Артур Апостол из Украины снимет с России „родовое проклятие” :
Харизмат Владимир Мунтян уверенно идет в политику = [Апостол з України зніме з
Росії „родове прокляття”. Харизмат Володимир Мунтян впевнено йде в політику] /
А. Приймак // Независимая газета. – М., 2018. – 07.02.

***
У Києві праворадикали і віруючі Московського патріархату зійшлися біля
Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці. В ніч з 2 на 3 лютого братія
монастиря попередила віруючих, що рух „С-14” (відгалуження забороненого в РФ
„Правого сектора”) загрожує обителі підпалом, а ченцям – вбивством. Намісник
монастиря архімандрит Гедеон (Харон) закликав віруючих України підтримати
насельників обителі на молитовному стоянні. Націоналісти вимагають у міської влади
закрити монастир. Мотивування: Українська православна церква Московського
патріархату (УПЦ МП) нібито незаконно вторглася на територію музею. Масла у
вогонь підлив скандал з невідспіваним хлопчиком із Запоріжжя.
http://www.ng.ru/ng_religii/2018-02-07/11_436_kiev.html
Приймак, Артур Киевский монастырь умоляет Дональда Трампа о помощи :
Украинские националисты приступили к новым поджогам храмов = [Київський
монастир благає Дональда Трампа про допомогу. Українські націоналісти приступили
до нових підпалів храмів] / А. Приймак // Независимая газета. – М., 2018. – 07.02.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Автор публікації надав інформацію про візит силових структур до офісу
медіахолдингу „Вести Україна”, що розташований на 32-му поверсі бізнес-центру
„Гуллівер” в центрі Києва. „Рано вранці 8 лютого туди нагрянули співробітники
Національної поліції, Головної військової прокуратури та охоронного агентства
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АРМА”, – пише автор. Як прийнято не тільки в Україні, в такій ситуації журналісти
говорять про політичний тиск через їхню професійну діяльність, а представники
влади – на „конфлікт господарюючих суб’єктів”. При цьому самі співробітники
українських „Вістей”, що відбулося, здається, сприйняли це не як „жах-жах”, а як
просто черговий епізод у своїй професійній діяльності – драматичний, але в чомусь
навіть кумедний. У сусідній Білорусії таке захоплення означало би кінець історії
даного конкретного ЗМІ. У Києві це – яскравий, але все ж цілком „робочий момент”
медійного життя, дивується автор.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/13/1681833.html
Лавникевич, Денис,Киев-Минск Украина не осталась без своих „Вестей” :
Белорусский собкор „Росбалта” оказался свидетелем „захвата” в Киеве популярной
радиостанции. Хотя местные журналисты отнеслись к нему, как к „рабочему
моменту”. = [Україна не залишилася без своїх „Вестей”. Білоруський власкор
„Росбалту” виявився свідком „захоплення” в Києві популярної радіостанції. Хоча місцеві
журналісти поставилися до цього, як до „робочого моменту”.] / Д. Лавникевич //
РОСБАЛТ. – С.Пб., 2018. – 13.02.

***
Головний редактор найпопулярнішого в Україні мережевого видання „Країна”
Ігор Гужва просить політичного притулку в Австрії. Покинути Україну він зміг після
того, як суд не продовжив йому запобіжний захід – підписку про невиїзд, призначену
після порушення п’яти кримінальних справ, які захисники Гужви називають
сфабрикованими. Про те, що Україна небезпечна для незалежної журналістики
країна, в Європі здогадувалися і раніше: вбивство журналіста і письменника Олеся
Бузини, блокади телеканалів „Інтер” і NewsOne – все це так чи інакше
висвітлювалися в європейській пресі. Інша річ, що вперше редактор провідного
українського видання попросив у ЄС політичний притулок. Найімовірніше, він його
отримає, оскільки життя Гужви знаходиться під загрозою.
https://rg.ru/2018/02/01/glavred-ukrainskogo-izdaniia-strana-poprosil-politicheskogoubezhishcha.html
Лихоманов, Петр Побег за кордон : Главред украинского издания „Страна”
попросил убежище в Австрии = [Втеча за кордон. Главред українського видання „Країна”
попросив притулок в Австрії] / П. Лихоманов // Российская газета. – М., 2018. – 01.02.

СПОРТ
На Олімпіаді в Пхенчхані завершилися змагання з фігурного катання серед
спортивних пар. Переможцями став німецький дует Олена Савченко – Бруно Массо,
який набрав за сумою двох програм 235,90 бала. Олена Савченко є уродженкою
Обухова – міста в Київській області, розташованого в 45 кілометрах від столиці. До
2002 року дівчина виступала за збірну України і навіть разом зі Станіславом
Морозовим посіла 15-е місце на зимовій Олімпіаді-2002 в Солт-Лейк-Сіті.
http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques-pyeongchang-2018/article/2018/02/13/jo-d-hiver2018-comment-un-patineur-francais-est-devenu-allemand-pour-poursuivre-son-reveolympique_5256369_5193626.html#umstEGUqRwKu7FjV.99
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Martel, Clément Bruno Massot, le patineur normand, devenu allemand pour poursuivre
son rêve olympique = [Бруно Массо, нормандський фігурист, став німцем, щоб
продовжити свою олімпійську мрію] / C. Martel // Le Monde. – Paris, 2018. – 13.02.

***
Україна відмовилася від трансляції матчів Чемпіонату світу з футболу – про це
заявив глава Національної громадської телерадіокомпанії країни Зураб Аласанія. Він
підкреслив, проте, що це рішення стало непростим – права на покази мундіалю були
придбані ще до 2013 року. З бюджету на це було виділено 200 млн гривень – тобто
більше 430 млн руб. за нинішнім курсом. За словами Аласанії, приватні канали після
такого рішення уряду теж почали відмовлятися від трансляцій. Розрив контракту –
справа виключно України і FIFA, зазначив директор з розвитку тижневика „Футбол”
Анатолій Волосов.
https://www.kommersant.ru/doc/3547395?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Козлова, Александра Украина закроет глаза на ЧМ-2018 : Как болельщики
относятся к отказу транслировать матчи мундиаля = [Україна закриє очі на ЧС2018. Як вболівальники ставляться до відмови транслювати матчі мундіалю] /
А. Козлова // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 13.02.

***
Україна програла Австралії матч Кубка Федерації. Ешлі Барті обіграла Марту
Костюк, а потім Надія Кіченок стала автором сенсації, перегравши Дарину
Гаврилову. Таким чином, в квітні збірна Австралії поведе боротьбу за місце в Першій
світовій групі, а Україна – за виживання в другій. Рахунок особистих зустрічей між
Австралією і Україною став 3: 2. Австралійки вперше виграли домашній матч.
https://timesofindia.indiatimes.com/sports/tennis/top-stories/barty-leads-australia-to-fedcup-victory-over-ukraine/articleshow/62871193.cms
Barty leads Australia to Fed Cup victory over Ukraine = [Барті привела Австралію до
перемоги над Україною у матчі Кубка Федерації] // Iran Daily. – Teheran, 2018. – 11.02.

***
Іспанська жіноча баскетбольна команда вже очолює групу F та практично
кваліфікується до Євробаскету 2019, який пройде в Латвії та Сербії після того, як
перемогла українську команду 68-72 в Палаці спорту в Києві.
http://www.elmundo.es/deportes/baloncesto/2018/02/10/5a7f2fe922601d69148b45ad.html
España gana en Kiev y pone pie y medio en el Eurobasket 2019 = [Іспанія перемагає в
Києві і наближається до Євробаскету 2019] // El Mundo. – Madrid, 2018. – 10.02.
ТУРИЗМ

Українські підприємці з Трускавця відкрили найбільший в світі трунуресторан. Приміщення у вигляді величезного труни декороване вінками і звичайними
трунами. Бар „Вічність” своїм відвідувачам пропонує салати „9 днів”, „Вінок”, „40
днів”, бутерброди з ікрою „Прощальні”, а також сало з часником „Зустрінемося в
раю”. Перед входом на стіні висить напис „Вхід тільки в білих тапочках”. „На
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будівництво ресторану пішло близько 30 кубометрів сосни, – розповідає один із
співвласників закладу. – Ідея його створення належить Степану Пірянику –
директору. Він любить свою роботу і вважає, що наш ресторан зможе залучити
чимало туристів”.
https://www.timeslive.co.za/sunday-times/lifestyle/food/2018-02-08-bar-literally-bootspeople-out-for-saying-the-word-literally/
Andropoulos, Paula Bar literally boots people out for saying the word „literally” = [Бар
буквально садить людей за те, що вони вимовили слово „буквально”] / P. Andropoulos //
Times Live. – Johannesburg, 2018. – 09.02.

***
Кількість іноземних гостей, що відвідали Київ у 2017 році, зросла на 25% в
порівнянні з попереднім роком і склало 1,6 млн чоловік. Про це повідомили місцеві
ЗМІ з посиланням на Київську міськраду. Згідно з наявними даними, позитивна
динаміка спостерігалася і в сфері внутрішнього туризму. Зокрема, в січні-грудні
минулого року в Києві побувало 850 тис. жителів інших українських міст, що на 130
тис. чоловік більше, ніж у 2016 році. У Київській міськраді також відзначили, що
зростання числа гостей столиці сприятливо позначилися на її доходах: у 2017 році
загальний туристичний збір склав 25 млн гривень / 922 тис доларів США /,
збільшившись на 33% проти 2016 року.
http://russian.people.com.cn/n3/2018/0209/c31519-9425671.html
В 2017 году поток иностранных туристов в Киев вырос на 25% = [У 2017 році
потік іноземних туристів до Києва виріс на 25%] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. –
08.02.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Була здійснена крадіжка з індивідуальних сейфів клієнтів латвійського
Privatbank. Мова може йти про сотні тисяч і навіть про мільйони євро. Що очевидно:
пограбування сталося по українській схемі. Серія схожих пограбувань на Україні
триває і вже викликала додаткові заходи безпеки. Безвізовий режим ЄС з Україною
дав і негативні наслідки. Згідно з даними української прикордонної служби за перші
шість місяців дії безвізового режиму з країнами Європейського союзу (починаючи з
11 червня 2017 г.) в Європі побувало 355 000 чоловік. За даними європейського
агентства з прикордонної і берегової охорони FRONTEX за той же період за кількістю
відмов у в’їзді, депортацій та нелегальному перебуванню в ЄС українці стали
абсолютними лідерами серед всіх інших країн. У порівнянні з першому кварталом
2017 року (січень-березень) до квітня-червня кількість відмов українцям у в’їзді на
територію ЄС збільшилася на 5%. У порівнянні з 2016 р кількість відмов у в’їзді
зросла на 34%.
http://www.telegraf.lv/news/v-rige-vzyali-bank-po-ukrainski
Кудрявцев, Николай В Риге взяли банк по–украински = [У Ризі взяли банк поукраїнськи] / Н. Кудрявцев // Cегодня. – Рига, 2018. – 31.01.

***
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Між Україною і балтійськими країнами розгорівся дипломатичний скандал.
Уряд України опублікував список офшорів, в який потрапили Латвія і Естонія. Так
Київ „віддячив” прибалтійським союзникам за науку „європейського вибору” і захист
українських інтересів в Європі, пише портал Rubaltic.ru. Це означає, що товари і
послуги, які Україна імпортує з Латвії і Естонії, повинні обкладатися підвищеної
податковою ставкою, а до латвійських і естонським бізнесменам буде прикута
особлива увага українських податківців і спецслужб. 31 січня настала розв’язка. На
засіданні уряду України було прийнято рішення виключити Угорщину, Грузію,
Латвію, Мальту і Естонію зі списку офшорних зон. Міністр фінансів України
Олександр Данилюк на тому ж засіданні обіцяв, що надалі його відомство буде
додатково консультуватися зі своїми колегами в інших країнах з питань їх
податкового законодавства.
http://www.telegraf.lv/news/laskavo-prosimo-do-ofshoru-kak-ukraina-otblagodarilapribaltiku-za-podderzhku
Пушкарев, Тимур Ласкаво просимо до офшору: как Украина отблагодарила
Прибалтику за за поддержку = [Ласкаво просимо до офшору: як Україна віддячила
Прибалтику за за підтримку] / Т. Пушкарев // Вести. – Рига, 2017. – 01.02.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Великим політичним скандалом може обернутися арешт у Москві
гендиректора і одного із засновників української металургійної компанії
„Індустріальний союз Донбасу” (ІСД) Олега Мкртчана. Чиї імена можуть спливти в
цій історії в якості основних фігурантів розслідуваної ФСБ справи про розкрадання
грошей ЗЕБа, вгадати нескладно. Крім Мкртчана засновниками ІСД є екс-секретар
Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Віталій Гайдук і колишній
глава адміністрації Донецької області мільярдер Сергій Тарута. Якщо в ході
розслідування справи Мкртчана підтвердиться факт фінансування української
політики російськими грошима, це може серйозно вдарити по іміджу Юлії
Тимошенко.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-15/100_ukraina150218.html
Комраков, Анатолий Тайны „незалежности” : Экс-главу СНБО Украины
Виталия Гайдука могут объявить в международный розыск и подозревают в борьбе с
Россией за ее же счет = [Таємниці „незалежності”. Екс-главу РНБО України Віталія
Гайдука можуть оголосити в міжнародний розшук і підозрюють в боротьбі з Росією за її
ж рахунок] / А. Комраков // Независимая газета. – М., 2018. – 15.02.

***
Україна готова приєднатися до розслідування аварії Ан-148 в Московській
області. Як заявили „Коммерсанту FM” в Міжнародному авіаційному комітеті, Київ
уже призначив свого представника і радників в спеціальній комісії. Згодні взяти
участь в розслідуванні і експерти підприємства „Антонов” – це розробник літака Ан148, але вони поки не отримували запрошення від російської сторони. На тлі
складних відносин Москви і Києва в останні кілька років з’являлися повідомлення,
що Росія виходить зі спільного з Україною проекту і завершує виробництво Ан-148.
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https://www.kommersant.ru/doc/3547336?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Пугачева, Алла Катастрофу разбирают по деталям : Кто отвечал за качество
техобслуживания Ан-148 = [Катастрофу розбирають по деталях. Хто відповідав за
якість техобслуговування Ан-148] / А. Пугачева // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 12.02.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Парламент Польщі проявив політичну мудрість, прийнявши закон про
кримінальну відповідальність за пропаганду ідеології українських націоналістів. Про
це заявив член Комітету Держдуми з міжнародних справ Сергій Железняк,
зазначивши, що польський народ на собі відчув усі жахи фашизму.
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/10850
46/v_ghosdumie_sochli_mudrym_zapriet_bandierovskoi_idieologhii_v_polshie
Селезнева, Майя В Госдуме сочли мудрым запрет „бандеровской идеологии” в
Польше = [У Держдумі визнали мудрою заборону „бандерівської ідеології” в Польщі] /
М. Селезнева // LifeNews. – М., 2018. – 02.02.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
У новому „Огляді ядерної політики” США, одним з напрямків вдосконалення
стратегічних ядерних сил Сполучених Штатів заявлено створення балістичної ракети
човнового базування „Трайдент II” в варіанті з ядерною бойовою частиною малої
потужності. Чи треба говорити, що плани створення малих тактичних боєприпасів
для „стримування Росії” викликають великий інтерес у політиків і більшої частини
обивателів Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії? Біда в тому, що ці панове не
уявляють, що їх чекає в разі локальної ядерної війни. Втім, багато хто з них просто
покладають ілюзорні надії на те, що Росія злякається шантажу і вони доб’ються своєї
мети мирними засобами. Їм не приходить в голову, що ядерний шантаж Росії може
привести до зовсім протилежних наслідків.
http://www.ng.ru/armies/2018-01-23/8_7156_trident.html
Широкорад, Александр Борисович,писатель, историк Атомная дубинка малой
мощности : Создавая новый боезаряд для ракеты „Трайдент II”, Вашингтон
возвращается к идее ограниченной ядерной войны = [Атомний кийок малої
потужності. Створюючи новий боєзаряд для ракети „Трайдент II”, Вашингтон
повертається до ідеї обмеженої ядерної війни] / А. Б. Широкорад // Независимая
газета. – М., 2018. – 23.01.

***
Дадуть чи не дадуть американці Україні ракети Javelin – ось головне питання,
яке мучить всіх диванних експертів України. Нарешті стало відомо: дадуть, але
небагато. Обережність і скритність американців має свої пояснення – найбільше вони
бояться, як би світ не дізнався, що під маркою чудо-зброї ховається звичайна афера
по розпилу військового бюджету США. Отримати цей містичний „грааль” нового
тисячоліття українцям не так-то просто – їм весь час заважають підступи темних сил,
які направляються, звичайно ж, з Кремля. Причому американці настільки бояться
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господаря Кремля, що обставляють передачу ракет цілою низкою застережень і
вимог.
https://life.ru/t/%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/1084583/ghruzitie_dzhavi
eliny_bochkami_chudo-oruzhiie_ssha_mozhiet_okazatsia_banalnoi_afieroi
Тихомиров, Владимир Грузите „джавелины” бочками. „Чудо-оружие” США
может оказаться банальной аферой? = [Вантажте „Джавеліни” бочками. „Чудозброя” США може виявитися банальною аферою?] / В. Тихомиров // LifeNews. – М.,
2018. – 04.02.

***
Два військові кораблі зі складу Постійного військово-морського угруповання
НАТО (Standing NATO Maritime Group – SNMG-2) увійшли в акваторію Чорного
моря. Керівник Центру вивчення суспільних прикладних проблем національної
безпеки, полковник у відставці Олександр Жилін висловив свою думку з цього
приводу: „Йде нарощування напруженості в цьому регіоні. Ця напруженість
розглядається як фактор можливого тиску на Росію, тому проводяться провокаційні
дії. Ми розуміємо, що заяви Києва щодо Криму, Донбасу, Росії – це підготовка до
великомасштабної провокації. Значить, можна зробити висновок, що Великобританія
і США стоять за підготовкою цієї провокації і є її ініціаторами. А Петро Порошенко
всього лише виконавець”.
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-02-01/3_7163_kartblansh.html
Шарковский, Александр Что ищет в Черном море британский корабль-шпион :
НАТО нащупывает слабые места в обороне Крыма = [Що шукає в Чорному морі
британський корабель-шпигун. НАТО намацує слабкі місця в обороні Криму] /
А. Шарковский // Независимая газета. – М., 2018. – 01.02.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Грузія слідом за Україною та Молдовою може посилити політику щодо
російських ЗМІ на своїй території. На таке припущення наштовхує виступ президента
країни Гіоргія Маргвелашвілі на стратегічній дискусії під назвою „Архітектура і
стійкість національної безпеки”, що відбулася в місті Горі. Нагадаємо, що в Україні
під забороною знаходяться всі російські суспільно-політичні ЗМІ, а в Молдавії
аналогічний закон вступить в силу 12 лютого. У те, що російські телеканали знову
потраплять під заборону, в Тбілісі вірять не всі.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-08/6_7168_georgia.html
Рокс, Юрий Москву хотят лишить голоса в Грузии : Президент Маргвелашвили
озабочен российской телепропагандой = [Москву хочуть позбавити голосу в
Грузії. Президент Маргвелашвілі стурбований російською телепропагандою] / Ю. Рокс //
Независимая газета. – М., 2018. – 08.02.

***
Палата представників конгресу США схвалила законопроект, що передбачає
надання допомоги Україні в „протистоянні Росії” в кіберпросторі. „За” проголосували
404 конгресмени, „проти” – троє. У грудні цей законопроект одноголосно підтримав
комітет палати у закордонних справах.
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https://iz.ru/705860/2018-02-08/ssha-pomogut-ukraine-zashchititsia-ot-rossii-vkiberprostranstve
США помогут Украине „защититься от России” в киберпространстве = [США
допоможуть Україні „захиститися від Росії” в кіберпросторі] // Известия. – М., 2018. –
08.02.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Збройні сили ДНР приведені в стан підвищеної бойової готовності через
збільшення ризику провокацій з боку українських військових. Про це „Известиям”
розповіли заступник командувача ПС ДНР полковник Едуард Басурін і голова
Народної ради ДНР Денис Пушилін. На думку керівництва невизнаної республіки,
активізація ВСУ пов’язана з прийняттям так званого закону про реінтеграцію Донбасу
і нестабільною внутрішньою ситуацією в Україні. Денис Пушилін також наголосив,
що додаткові ризики створюють і спроби Києва настояти на власному варіанті
розміщення в Донбасі миротворчої місії ООН. Хоча поки, на думку глави Народної
ради ДНР, „є тільки російська пропозиція по миротворцям”.
https://iz.ru/705450/vladislav-zuevskii-dmitrii-laru/gotovnost-nomer-odin
Зуевский, Владислав Готовность номер один : Руководство ДНР ожидает
провокаций с украинской стороны после принятия закона „о реинтеграции Донбасса” =
[Готовність номер один. Керівництво ДНР очікує провокацій з української сторони після
прийняття закону „про реінтеграцію Донбасу”] / В. Зуевский, Д. Лару // Известия. – М.,
2018. – 14.02.

***
Інтерв’ю з одним з ватажків донецьких проросійських бандитів Ходаковським.
Соратник по 2014 року і нинішній опонент Захарченко, Олександр Ходаковський
розповів „Росбалту”, чим нинішня „влада” не влаштовує очолюваний ним рух
„Патріотичні сили Донбасу”, і чому він сам хоче скласти конкуренцію главі
республіки.
http://www.rosbalt.ru/world/2018/02/13/1681971.html
„Мы не игроки, а лишь фигура на доске – еще не побитая” : Оппонент главы ДНР
Александр Ходаковский заявил, что готов сменить нынешнего лидера, чтобы исправить
ситуацию в Донбассе. = [„Ми не гравці, а лише фігура на дошці – ще не
побита”. Опонент глави ДНР Олександр Ходаковський заявив, що готовий змінити
нинішнього лідера, щоб виправити ситуацію в Донбасі.] / Беседовала Анна Громова,
Донецк // РОСБАЛТ. – С.Пб., 2018. – 13.02.

***
У суперечності з Мінськими угодами, наголошують представники ДНР,
українське військове командування концентрує на передній лінії важку зброю,
виводячи її із тимчасових місць зберігання, що відзначається щодня в звітах місії
ОБСЄ. Люди, які живуть на українсько-контрольованій території, щоденно
повідомляють про колони бойового та транспортного обладнання, що перевозять
персонал та обладнання, включаючи паливо та великі боєприпаси до контактної лінії.
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https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/la-rpd-annonce-que-kiev-seprepare-201350
Néant, Christelle La RPD annonce que Kiev se prépare pour une guerre éclair dans le
Donbass au printemps = [ДНР вважає, що Київ готується до блискавичної війни на
Донбасі навесні] / C. Néant // AgoraVox. – Paris, 2018. – 06.02.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Згідно з вимогами ЄС по боротьбі з відмиванням грошей Німеччина створила
реєстр прозорості компаній. Президент України і його бізнес-партнери, очевидно,
проігнорували реєстр, пише DW.com. Петро Порошенко запам’ятався всьому світу як
один з фігурантів скандалу навколо публікації „панамських досьє”. У Німеччині той
офшорний скандал змусив політиків діяти і прискорив створення реєстру прозорості
власників фірм, чого вимагала директива ЄС по боротьбі з відмиванням грошей.
Петру Порошенко і його партнерам, які через офшорні компанії володіють заводом в
Німеччині, випало випробування на прозорість: чи готові вони відмовитися від
анонімності і внести свої прізвища до реєстру? Схоже, цей тест українські інвестори
провалили.
https://rus.postimees.ee/4386881/smi-neprozrachnyy-biznes-poroshenko-narushaet-zakonob-otmyvanii-deneg-v-germanii
СМИ: непрозрачный бизнес Порошенко нарушает Закон об отмывании денег в
Германии // День за днем. – Таллинн, 2018. – 25.01.

***
Грузія може направити Польщі запит про екстрадицію свого екс-президента і
лідера української партії „Рух нових сил” Михайла Саакашвілі. Міністр юстиції Грузії
Тея Целукіані пояснила, що М.Саакашвілі не може бути відразу переданий країні, так
як для екстрадиції необхідно пройти кілька судових інстанцій. Своє затримання в
Києві М.Саакашвілі назвав „неправомірним”. „Нам треба на це реагувати досить
спокійно, нам на їх слабкість треба реагувати силою духу, на їх розведення треба
реагувати правдою, ми маємо рацію. Це невеликий, дешевий розвод Порошенко, це
не президент, це не чоловік навіть. Це просто підлий барига, який хоче угробити
Україну”, – заявив він
http://www.ng.ru/cis/2018-02-13/100_obzor130218.html
Грузия: Саакашвили очень ждут дома : Политика могут экстрадировать из
Польши = [Грузія: Саакашвілі дуже чекають вдома. Політика можуть екстрадувати з
Польщі] // Независимая газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Реадмісія Михайла Саакашвілі створила для української влади ряд нових
проблем. По-перше, ще не завершений судовий процес про правомірність скасування
його українського громадянства. По-друге, політик фігурує в дуже гучних
розслідуваннях: про підготовку державного перевороту, про розстріли на майдані в
2014 році. Обидві справи тепер підвисли – Саакашвілі в Україні вже немає, а його
видворення до Польщі офіційно оголошено реадмісією. При цьому в Україні ситуація
навколо Саакашвілі може підстьобнути протести. Опозиція всіх мастей вже
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скористалася ситуацією. Політики з табору колишніх союзників президента Петра
Порошенка (партії „Батьківщина”, „Самопоміч”) виступили не стільки на захист
Саакашвілі, скільки із засудженням дій влади.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-13/1_7172_ukraina.html
Ивженко, Татьяна Соратники Саакашвили требуют отставки Порошенко :
Выдворение одесского экс-губернатора ухудшило положение украинской власти =
[Соратники Саакашвілі вимагають відставки Порошенка. Видворення одеського ексгубернатора погіршило становище української влади] / Т. Ивженко // Независимая
газета. – М., 2018. – 13.02.

***
Лідер партії „Рух нових сил”, екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі
подзвонив з Варшави своїм соратникам і виклав свою версію затримання і
видворення в Польщу. „Те, що зробив Порошенко, – це прояв крайньої слабкості і
крайнього боягузтва. І таким чином, він підтвердив, що кримінальна справа проти
мене – це повна маячня, ніякого державного перевороту, який я нібито здійснював”, –
зазначив він. Саакашвілі також вважає, що такі дії підтверджують, що кримінальні
справи в Грузії проти нього – також фальсифікація, тому його не екстрадували до
Грузії, а видворили до Польщі”. У Прикордонній службі Польщі повідомили, що
Саакашвілі прийнятий на території країни на підставі заяви Державної міграційної
служби України про реадмісію.
https://rus.postimees.ee/4407129/video-saakashvili-rasskazal-podrobnosti-svoey-deportaciiv-polshu
Видео: Саакашвили рассказал подробности своей депортации в Польшу = [Відео:
Саакашвілі розповів подробиці своєї депортації до Польщі] // День за днем. – Таллинн,
2018. – 12.02.

***
Новий указ президента України Петра Порошенка про протидію
„інформаційній агресії” Росії є прикладом торжества пропаганди. Цю думку висловив
депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек. – Президент України на законодавчому
рівні заліпив очі і вуха українському суспільству, новий закон – це торжество
державної пропаганди. Лише диктатори обмежують інформаційну свободу в своїй
країні, – сказав парламентарій.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10876
73/v_ghosdumie_nazvali_poroshienko_diktatorom_za_ukaz_ob_informatsionnoi_aghriessii
_rf
Темирчиева, Алена В Госдуме назвали Порошенко диктатором за указ об
„информационной агрессии” РФ : По мнению депутата, украинский лидер пустил в ход
„грязные приѐмчики”, потому что не может по-честному справиться с неугодными ему
новостями = [У Держдумі назвали Порошенко диктатором за указ про „інформаційну
агресію” РФ. На думку депутата, український лідер пустив в хід „брудні прийомчики”,
тому що не може по-чесному впоратися з неугодними йому новинами] / А. Темирчиева //
LifeNews. – М., 2018. – 10.02.

***
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Україну звинувачують у постачанні Південного Судану зброєю, незважаючи на
ембарго на постачання зброї. Зокрема, Україну називають головним відомим
постачальником зброї до Південного Судану через Кенію та Уганду. У 2014 році
країна продала Південному Судану чотири-шість вертольотів Мі-24 за 42,8 млн дол.
http://www.theeastafrican.co.ke/news/Asset-freeze-South-Sudan-warlords/2558-4290638amiemw/index.html
Oluoch, Fred Kenyan, Ugandan banks targeted in fresh sanctions on Juba warlords =
[Кенійські, угандійські банки націлилися на нові санкції відносно джубанійських польових
командирів] / F. Oluoch // Daily Nation. – Nairobi, 2018. – 04.02.

***
Реформа поліції стала однією з перших і гучних реформ в Україні після
Майдану і втечі Януковича. У неї були інвестовані величезні кошти. Однак про
реальні зміни говорити не доводиться. Як стверджують експерти, реформа з самого
початку здійснювалася в обхід законів і правових механізмів.
https://www.opendemocracy.net/od-russia/tetiana-goncharuk/where-is-ukraines-new-policeforce
Goncharuk, Tatyana Where is Ukraine’s new police force? = [Реформа поліції в Україні
– профанація?] / T. Goncharuk // Open Democracy. – London, 2018. – 01.02.

***
На думку автора статті, „Азов” – це ІГІЛ і „Аль-Каїда” України. Тут
концентруються ультраправі іноземні бійці з Франції, Німеччини, Скандинавії.
Навчання проводять фахівці, зокрема колишній шведський снайпер Мікаель Скіллт.
Батальйон пов’язаний з підпільними відділеннями „Мізантропік Дівіжн” в Європі.
Після перевороту 2014 року неонацистів представляє Соціал-національна асамблея
під керівництвом депутата Верховної Ради Андрія Білецького. Засновник партії
Андрій Парубій піднявся до голови парламенту. Коли Антона Геращенко, радника
міністерства внутрішніх справ України, запитують про Соціал-національну асамблею,
він говорить: „Це партія українських патріотів”. У Києві факельні ходи неонацистів –
звичний ритуал.
http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/916548/Ukrayna_nin_ISiD_ve_El_Kaide_si.html
Karan, Ceyda Ukrayna’nın IŞİD ve El Kaide’si = [ІГІЛ і „Аль-Каїда” України] /
C. Karan // Cumhuriyet. – Ankara, 2018. – 01.02.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ПО ГАЗУ
Довгі роки Росія здійснювала політичні маніпуляції, експортуючи газ на
Україну. Вона застосовувала метод батога і пряника, то підвищуючи, то знижуючи
ціни на цей гостро необхідний Києву енергоресурс. З листопада 2015 року біля
України зникла необхідність купувати газ у російського „Газпрому”, але сьогодні ця
країна знову прокладає шлях до Москви, маючи намір купувати там блакитне паливо.
Однак цього разу ситуація складається інакше. Україна купує російський газ, але
добившись в останні роки своїх стратегічних цілей, вона навряд чи потрапить в
колишню залежність від енергоресурсів з Москви, хоча питання про експорт
російського газу займає важливе місце в європейських політичних дискусіях.
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https://worldview.stratfor.com/article/more-assertive-ukraine-returns-russian-natural-gas
Gallup, Sean A More Assertive Ukraine Returns to Russian Natural Gas = [Більш
напориста Україна повертається до закупівель російського газу.] / S. Gallup // Stratfor. –
Остин [Техас, США], 2018. – 12.02.

КРИМ
У Криму припинили незаконну роботу громадян України. 23 нелегали були
оштрафовані і депортовані за межі півострова за будівництво дитячого садка під
Євпаторією, повідомляє РІА „Новости” з посиланням на прикордонне управління
ФСБ РФ в Криму.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10885
33/iz_kryma_dieportirovali_23_ukrainskikh_nielieghalov_niezakonno_stroivshikh_dietsad
Александрова, Катерина Из Крыма депортировали 23 украинских нелегалов,
незаконно строивших детсад : Подрядчику грозит штраф в размере от 250 тысяч до
800 тысяч рублей, а работникам закрыли въезд в страну на пять лет = [З Криму
депортували 23 українських нелегалів, які незаконно будували дитсадок. Підряднику
загрожує штраф в розмірі від 250 тисяч до 800 тисяч рублів, а працівникам закрили в’їзд
в країну на п’ять років] / К. Александрова // LifeNews. – М., 2018. – 13.02.

***
У Криму зловили ще одного українського шпигуна – про це повідомили в ФСБ.
За даними служби, Костянтин Давиденко збирав і передавав до Києва відомості про
роботу Росгвардіі. Лефортовський суд Москви вже заарештував Давиденко. Останній
раз в Криму українських шпигунів затримували в вересні минулого року. Тоді ФСБ
звинуватила двох росіян в тому, що вони передавали українським спецслужбам
інформацію про роботу частин Чорноморського флоту. Такі історії будуть з’являтися
все частіше, впевнений київський політолог Олексій Курпас: „Такі затримання – старт
для того, що Україна проводить якусь активність для того, щоб потім почати якісь
бойові дії. Фактично це залякування, під цю ситуацію можна легко підвести, що
завгодно. Буде показано, що Україна – ворог”. Варто зазначити, що українські
спецслужби в боргу не залишаються. Так, в жовтні минулого року глава СБУ Василь
Грицак повідомив, що в рядах Національної гвардії України знайшли російську
шпигунку. А в грудні спецслужби затримали помічника прем’єр-міністра Станіслава
Єжова. Він, за даними СБУ, збирав інформацію про роботу уряду України в інтересах
російських спецслужб.
https://www.kommersant.ru/doc/3547382?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
Лубнина, Лубнина Шпионы не оставляют Крым : ФСБ сообщила об очередном
задержании = [Шпигуни не залишають Крим. ФСБ повідомила про чергове затримання]
/ Я. Лубнина, В. Феофанова // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 12.02.

***
Вісім депутатів від АДГ („Альтернатива для Німеччини”) з парламентів
федеральних земель поїхали в Крим, анексованих майже чотири роки тому Росією.
Вони підкреслюють, що поїздка носила приватний характер, але і всередині партії їх
подорож викликало суперечки. Україна далека від прояву розуміння і реагує жорстко.
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник говорив позавчора з представниками
АДГ в Дюссельдорфі. Після цього він написав у „Твіттері” на українському про
„малоприємну, але корисуї місію” – вправити мізки керівництву фракції
„Альтернатива для Німеччини” в парламенті Нижньої Рейн-Вестфалії. Здається, пише
Мельник, „холодний душ” подіяв. Депутат Рогер Бекамп з Кельна повідомив в
„Твіттері”, що навесні знову поїде до Криму, але збирається скористатися і
запрошенням відвідати Україну. Але поїздці до Києва може перешкодити
розслідування, яке українська прокуратура почала проти депутатів.
http://www.deutschlandfunk.de/umstrittene-privatreise-afd-parlamentarier-auf-derkrim.1773.de.html?dram:article_id=410244
Grieß, Thielko AfD-Parlamentarier auf der Krim = [Спірний приватний візит:
парламентарії від АДГ в Криму.] / T. Grieß // Deutschlandfun. – Cologne, 2018. – 08.02.

***
Загрози Києва на адресу німецьких депутатів, які перебувають з візитом в
Криму, „нечемні” і „непривабливі”. Про це заявив депутат парламенту землі
Північний Рейн – Вестфалія Хельмут Сайффен у четвер, 8 лютого. „Український уряд
показав своє справжнє обличчя як політична сила, яка охоче вдається до мови
насильства”. Сайффен також зазначив, що німецька делегація не знайшла фактів
порушення прав людини в Криму.
https://iz.ru/705903/2018-02-08/nemetckii-deputat-otvetil-na-ugrozy-kieva-iz-za-vizitadelegatcii-v-krym
Немецкий депутат ответил на угрозы Киева из-за визита делегации в Крым =
[Німецький депутат відповів на погрози Києва через візит делегації до Криму] //
Известия. – М., 2018. – 08.02.

***
Колишній міністр оборони України Ігор Тенюх заявив, що був готовий почати
війну за Крим в 2014 році. Але Рада національної безпеки і оборони країни (РНБО)
ухвалила рішення вивести війська з півострова без опору. Про це повідомив адвокат
екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк. У своєму Facebook
захисник В.Януковича оприлюднив витяги з протоколу допиту І.Тенюха. За словами
В.Сердюка, екс-міністр оборони підтвердив свої показання в суді під присягою.
Повідомляється, що на засіданні РНБО, яке відбулося 28 лютого 2014 року, колишній
прем’єр України Юлія Тимошенко і тодішній прем’єр Арсеній Яценюк виступили
проти захисту півострова українськими військовими. Про це йдеться в показаннях
І.Тенюха, наведених адвокатом В.Януковича. Нинішній міністр оборони України
Степан Полторак висловив сумніви, наскільки протокол допиту відповідає дійсності.
http://www.ng.ru/cis/2018-02-08/100_obzor080218.html
Тимошенко и Яценюк спасли Украину от войны с Россией : Экс-министр обороны
Украины рассказал, кто упустил Крым = [Тимошенко і Яценюк врятували Україну від
війни з Росією. Екс-міністр оборони України розповів, хто упустив Крим] // Независимая
газета. – М., 2018. – 08.02.

***
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Реагуючи на відвідування Криму делегацією депутатів партії „Альтернатива
для Німеччини”, Україна заявила, що будь-хто, хто відвідує Крим через Росію,
карається за українським законодавством. Німецький уряд також розкритикував
місцевих політиків з партії „Альтернатива для Німеччини”, які поїхали до
окупованого Криму. Депутати у відповідь заявили, що їх не турбують погрози Києва
щодо заборони їм в’їзду в Україну.
http://www.tagesspiegel.de/politik/umstrittener-besuch-auf-der-krim-ukraine-kritisiert-reisevon-afd-abgeordneten/20929380.html
Ukraine kritisiert Reise von AfD-Abgeordneten = [Україна виступила з критикою
щодо поїздки депутатів партії „Альтернатива для Німеччини”] // Der Tagesspiegel. –
Berlin, 2018. – 07.02.

***
За словами міністра оборони України Степана Полторака, звинувачення
колишнього виконуючого обов’язки глави оборонного відомства країни Ігоря
Тенюха, що Полторак прийняв рішення про „виведення українських військ з Криму”
в 2014 році, є помилковими. Також він зазначив, що на момент прийняття рішення він
не був командувачем Національної гвардії, тому не міг впливати на порядок
виведення військ з Криму.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10867
13/ministr_oborony_ukrainy_nazval_obvinieniia_v_sdachie_kryma_lozhiu
Александрова, Юнона Министр обороны Украины назвал обвинения в „сдаче
Крыма” ложью = [Міністр оборони України назвав звинувачення в „здачі Криму”
брехнею] / Ю. Александрова // LifeNews. – М., 2018. – 07.02.

***
Колишній міністр оборони України Ігор Тенюх розповів про причетність Юлії
Тимошенко, Арсенія Яценюка та учасників засідання Ради національної безпеки і
оборони (РНБО) 28 лютого 2014 року до блокування рішень щодо захисту Криму
українськими військовими під час подій весни того року, після яких півострів був
анексований Росією, передає NEWSru.
https://rus.postimees.ee/4401723/byvshiy-ministr-oborony-ukrainy-rasskazal-o-resheniitimoshenko-i-yacenyuka-ne-zashchishchat-krym-v-2014-godu
Бывший министр обороны Украины рассказал о решении Тимошенко и Яценюка
не защищать Крым в 2014 году = [Колишній міністр оборони України розповів про
рішення Тимошенко і Яценюка не захищати Крим в 2014 році] // День за днем. – Таллинн,
2018. – 07.02.

***
Депутат парламенту Північного Рейну – Вестфалії Хельмут Цайфельд, який
входить в німецьку делегацію, яка знаходиться в Криму, висловив думку, що слова
посла України в Німеччині про „виховну роботу” не дипломатичні. Також члени
німецької делегації нагадали українському дипломату, що вони „громадяни вільної
Німеччини, депутати, і мають право їхати туди, куди вважають за потрібне”.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/10866
81/niemietskii_dieputat_posovietoval_poslu_ukrainy_pouchitsia_diplomatii_u_ievropieitsie
v
Михайлова, Екатерина Немецкий депутат посоветовал послу Украины
поучиться дипломатии у европейцев : Также парламентарий напомнил, что он и его
коллеги „имеют право ехать туда, куда считают нужным”. = [Німецький депутат
порадив послу України повчитися дипломатії у європейців. Також парламентарій
нагадав, що він і його колеги „мають право їхати туди, куди вважають за потрібне”] /
Е. Михайлова // LifeNews. – М., 2018. – 07.02.

***
Візит німецької делегації від правої партії „Альтернатива для Німеччини” в
Крим узгоджений з партійним керівництвом, депутати не мають наміру переривати
робочу поїздку через що надходять загроз від Києва і заведення кримінальної справи.
Про це заявив заступник голови комітету кримського парламенту з міжнаціональних
відносин, голова кримської німецької національно-культурної автономії Юрій
Гемпель. „Вони мають намір і далі в такому ж ключі відпрацьовувати і домогтися
поставлених цілей і завдань по Криму. У них вже відпали всі питання по військовому
положенню в Криму, нестачі продуктів, електроенергії, води”, – цитує Гемпеля „РІА
Новини”.
https://iz.ru/704889/2018-02-06/nemetckie-deputaty-ostanutsia-v-krymu-nesmotria-naugrozy-kieva
Немецкие депутаты останутся в Крыму, несмотря на угрозы Киева = [Німецькі
депутати залишаться в Криму, незважаючи на погрози Києва] // Известия. – М., 2018. –
06.02.

***
Поїздка депутатів парламенту від партії „Альтернатива для Німеччини” на
український півострів Крим, що приєднаний Росією, викликала обурення як з боку
України, так і Німеччини. Німецький уряд критикує візит, а Україна навіть
погрожувала кримінальними наслідками. Зокрема, посол України в Німеччині Андрій
Мельник назвав цей візит безвідповідальним і далеко не тривіальним вчинком.
https://derstandard.at/2000073689409/Krim-Reise-von-AfD-Abgeordneten-sorgt-fuerEmpoerung
Krim-Reise von AfD-Abgeordneten sorgt für Empörung = [Поїздка в Крим депутатів
від партії „Альтернатива для Німеччини” викликала обурення] // Der Standard. – Wien,
2018. – 05.02.

***
Делегація німецьких депутатів відвідала Крим і була вражена якістю
кримських доріг. Про це розповів заступник голови комітету Держради республіки з
міжнаціональних відносин, голова національно-культурної автономії німців Криму
Юрій Гемпель. За його словами, німецькі депутати залишилися задоволені візитом до
Криму. В першу чергу, вони переконалися, що в регіоні немає дефіциту продуктів
через санкції.
https://iz.ru/704333/2018-02-05/nemetckikh-deputatov-udivili-kachestvennye-dorogi-kryma
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Немецких депутатов удивили качественные дороги Крыма = [Німецьких
депутатів здивували якісні дороги Криму] // Известия. – М., 2018. – 05.02.

***
Диктувати молдавському телебаченню правила гри почало посольство України.
Воно вимагає, щоб молдавські ЗМІ визнавали Крим невід’ємною частиною України.
Як передає агентство „ІНФОТАГ”, дипломатичне представництво офіційно
звернулося з цього приводу до Координаційної ради з питань телебачення і радіо.
http://www.vedomosti.md/news/diktovat-moldavskomu-televideniyu-pravila-igry-nachalo-ipos
Диктовать молдавскому телевидению правила игры начало и посольство
Украины = [Диктувати молдавському телебаченню правила гри почало і посольство
України] // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 03.02.

***
Кораблі 6-го американського флоту практично безперервно патрулюють Чорне
море. Американські літаки „Посейдон” і висотні розвідувальні безпілотні літальні
апарати „Глобал Хок”, що базуються на авіабазі Сігонелла (Сицилія), підлітають на
10-15 км до берегів Криму і навіть до Керченської мосту, тоді як інші американські
безпілотники вже два роки регулярно курсують по 15-16 годин уздовж російськоукраїнського кордону від Чорного моря до Білорусі. Півстоліття тому це не могло
наснитися навіть у кошмарному сні, а сьогодні – стало дійсністю.
http://nvo.ng.ru/realty/2018-02-02/9_982_pueblo.html
Широкорад, Александр Борисович,писатель, историк Чем может быть опасна
отправка авианосцев к берегам другой страны : Полвека назад это не могло присниться
даже в кошмарном сне, а сегодня – стало явью = [Чим може бути небезпечна відправка
авіаносців до берегів іншої країни. Півстоліття тому це не могло наснитися навіть у
кошмарному сні, а сьогодні – стало дійсністю] / А. Б. Широкорад // Независимая
газета. – М., 2018. – 02.02.

***
Міністерство освіти Чехії вилучило зі списку затверджених підручників
шкільний атлас світу, в якому анексований Росією Крим позначений як спірна
територія. В даний час міністерство знаходиться в контакті з видавцями, щоб якомога
швидше ситуація була виправлена. Рішення про вилучення було прийнято, після
звернень МЗС України і Грузії із скаргами на неправильне позначення територій
своїх країн на картах шкільного атласу.
https://derstandard.at/2000073427071/Tschechien-zieht-umstrittenen-Schulatlas-zurueck
Tschechien zieht umstrittenen Schulatlas zurück = [Чехія вилучає спірні шкільні
атласи] // Der Standard. – Wien, 2018. – 01.02.

***
На використання в одній зі шкіл атласів Чехії з російським Кримом звернув
увагу в січні посол України в Чехії Євген Перебийніс. За його словами, про цю
проблему чеська сторона була повідомлена в листопаді. У відповідь виробник карти
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надіслав посольству вибачення і повідомив про зняття некоректної карти з продажу і
з веб-сайту компанії.
https://www.kommersant.ru/doc/3535436?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%
D0%B8%D0%BD%D0%B0
В Чехии изъяли из обращения школьные атласы с российским Крымом = [У Чехії
вилучили з обігу шкільні атласи з російським Кримом] // КоммерсантЪ. – М., 2018. –
01.02.

76

