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ДОНБАС
Офіційна українська політика демонструє останні рік-два показну впевненість
в тому, що ось-ось Донбас повернеться в лоно „неньки України”. Втім, не тільки
демонструє, а й робить певні кроки. Вони стосуються і зручності прикордонних
переходів для донецьких жителів, і, наприклад, пропозиції колишнього Президента
Леоніда Кучми, який виніс на обговорення ідею закону „Про прощення”, який буде
потрібен як підстава переходу нинішніх сепаратистів до мирного життя. Всі чекають,
що новий термін Володимира Путіна стане і новим поглядом російської влади на
врегулювання. Всі розуміють, що в ситуації крайньої напруги відносин з ЄС було б
важливо і корисно для європейської громадської думки почути з Кремля якийсь
мирний посил.
„Не все потеряно” : Виктор Лошак – о возможности мира в Донбассе = [„Не все
втрачено”. Віктор Лошак – про можливість миру на Донбасі] // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3593679?query=украина). – М., 2018. – 05.04.

***
У разі повернення Донбасу під контроль Києва на його відновлення піде
набагато більше грошей, ніж раніше озвучена сума в 50 млрд дол. Таку думку
висловив глава Центру економічного розвитку, радник Президента України Петра
Порошенка Олександр Пасхавер в інтерв’ю газеті „Обозреватель”. Разом з тим
експерт вважає, що Україна навряд чи стала би безпосередньо відновлювати Донбас.
За його словами, відновлювати потрібно не тільки інфраструктуру і підприємства, а й
весь соціальний спектр життя людей, а це безмірні гроші.
Советник Порошенко оценил затраты на восстановление Донбасса = [Радник
Порошенко
оцінив
витрати
на
відновлення
Донбасу]
//
Известия
(https://iz.ru/728510/2018-04-05/sovetnik-poroshenko-otcenil-zatraty-na-vosstanovleniedonbassa). – М., 2018. – 05.04.

***
Україна сподівається на отримання міжнародної допомоги для очищення
Донбасу від вибухонебезпечних предметів. Про це на брифінгу в Києві заявив глава
міністерства з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Він
повідомив, що багато країн вже дали попередню згоду на часткове фінансування
проектів з розмінування Східної України. При цьому загальна вартість таких
проектів, за останніми оцінками даного міністерства, може перевищити 800 млн
доларів.
Украина надеется на международную помощь в разминировании Донбасса =
[Україна сподівається на міжнародну допомогу в розмінуванні Донбасу] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0405/c31519-9445926.html). – Пекин, 2018. –
04.04.

***
У Кремлі не знають про нібито підготовку зустрічі в „нормандському форматі”
з питання розміщення миротворців ООН на Донбасі без участі Росії. Про це
повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. При цьому напередодні Президент
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України Петро Порошенко заявив, що 10 квітня відвідає Німеччину і проведе
переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель про розміщення миротворців. У
відповідь на це російський сенатор Олексій Пушков зазначив, що без обговорення
цього питання з самопроголошеними ДНР і ЛНР ніяких миротворців на Донбасі не
буде і Меркель в цьому питанні не допоможе Порошенко.
В Кремле отреагировали на сообщения о подготовке саммита по Донбассу без РФ
= [У Кремлі відреагували на повідомлення про підготовку саміту з Донбасу без РФ] //
Известия
(https://iz.ru/727618/2018-04-03/v-kremle-otreagirovali-na-soobshcheniia-opodgotovke-sammita-po-donbassu-bez-rf). – М., 2018. – 03.04.

***
Однією з умов введення міжнародних миротворців на Донбас є дотримання
перемир’я на сході України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на
зустрічі з жителями міста Волноваха в Донецькій області. „Перемир’я нам потрібно,
оскільки перемир’я є умовою, при якій ми можемо проводити спеціальну миротворчу
місію відповідно до рішення Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, щоб на всі
окуповані території прийшли миротворці”, – цитує пана Порошенка „Інтерфакс”.
Петр Порошенко назвал перемирие в Донбассе одним из условий для ввода
миротворцев = [Петро Порошенко назвав перемир’я на Донбасі однією з умов для
введення миротворців] // КоммерсантЪ (https://www.kommersant.ru/doc/3591533). – М.,
2018. – 02.04.

***
У травні в Ахені, місті на заході Німеччини, може відбутися саміт лідерів ФРН,
Франції та України, присвячений розміщенню на Донбасі миротворців ООН. Про це
„Комерсанту” повідомили інформовані джерела в Києві. Фактично мова йде про
зустріч у „нормандському форматі” за винятком одного з його учасників – президента
Росії. Втім, джерело в МЗС РФ сказав „Комерсанту”, що Москва нічого проти
подібного роду зустрічей не має, оскільки питання про миротворців вирішується в
зовсім іншому місці. Як повідомило „Комерсанту” інформоване джерело, близьке до
адміністрації Президента України, „підготовча робота” до тристороннього саміту в
Ахені повинна бути проведена в ході візиту в Берлін Президента Петра Порошенка,
який відбудеться 10 квітня, і його переговорів з канцлером Ангелою Меркель.
Юсин, Максим Саммит по Донбассу проведут без России : Лидеры Германии,
Франции и Украины обсудят введение в регион миротворцев ООН = [Саміт з Донбасу
проведуть без Росії. Лідери Німеччини, Франції та України обговорять введення в регіон
миротворців ООН] / М. Юсин, Я. Соколовская, В. Соловьев, Г. Дудина // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3592157?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 02.04.

***
Президент України Петро Порошенко під час спілкування з жителями
Волновахи на Донбасі заявив про необхідність проведення футбольних матчів в
Маріуполі на Донбасі, щоб показати світу, що Україна може забезпечити безпеку
своїх громадян.
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Порошенко считает важным проведение футбольных матчей в Мариуполе =
[Порошенко вважає важливим проведення футбольних матчів в Маріуполі] // Известия
(https://iz.ru/726964/2018-04-01/poroshenko-schitaet-vazhnym-provedenie-futbolnykh-matcheiv-mariupole). – М., 2018. – 01.04.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Посол України в Німеччині Андрій Мельник піддав різкій критиці пропозицію
віце-президента ФРН Вольфганга Кубики зробити перший крок назустріч Російській
Федерації в питанні західних санкцій. „Так що, якщо санкції скасують, нам завдадуть
удар ножем в спину. За дискусією, яку знову розв’язав пан Кубики, не варто нічого
крім емоцій. На наш погляд, ця ініціатива абсолютно нереалістична”, – підкреслив
посол України в Німеччині.
Германия может предать Украину = [Німеччина може зрадити Україну] // Вести
(http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/03/26/germaniya-mozhet-predat-ukrainu). – Рига, 2018. –
26.03.

***
Влада Південної Осетії передала до Грузії тіло Арчила Татунашвілі,
затриманого в Південній Осетії і загиблого потім при незрозумілих обставинах. Не
може бути сумнівів, що в його загибелі Грузія звинуватить Росію, оскільки Південної
Осетії, на думку Тбілісі, не існує. Парламент Грузії збирається прийняти санкції
проти Росії на додаток до тих, що вже були прийняті після приєднання Криму.
Силаев, Николай Юрьевич,старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа
и региональной безопасности МГИМО Москва и Тбилиси: есть ли шанс договориться? :
Грузия не входит в число приоритетов российской внешней политики = [Москва і
Тбілісі: чи є шанс домовитися? Грузія не входить в число пріоритетів російської
зовнішньої
політики]
/
Н. Ю. Силаев
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/dipkurer/2018-03-26/11_7197_georgia.html). – М., 2018. – 26.03.

***
Антиросійські санкції майже не вплинули на рівень видобутку вуглеводнів в
РФ. Російський паливно-енергетичний комплекс виявився на подив стійким до
санкцій, зазначають вітчизняні та зарубіжні аналітики. Проте в найближчі роки ефект
санкцій проявиться і сумарний видобуток почне скорочуватися. А серйозне
відставання в технологіях нафтовидобутку може стати непереборною набагато
раніше. Ключові галузі російської промисловості в основному не постраждали від
санкцій, які Вашингтон, Брюссель і інші західні союзники ввели проти Росії в якості
покарання за втручання в Україні і приєднання Криму.
Соловьева, Ольга На освоении шельфа можно ставить крест : Западные санкции
консервируют технологическую отсталость отечественного ТЭКа = [На освоєнні
шельфу можна ставити хрест. Західні санкції консервують технологічну відсталість
вітчизняного
ПЕКу]
/
О. Соловьева
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-03-19/1_7192_shelf.html). – М., 2018. – 19.03.

***
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Штрафні заходи щодо Росії в Німеччині обґрунтовували то більше, то менше
докладно. При цьому, як правило, можна було добре простежити, хто і з якої причини
потрапив під ці санкції: наприклад, військові концерни покарали, бо їх зброя
застосовувалася в Україні. Також в чорному списку опинилося й устаткування для
видобутку нафти: треба було обмежити фінансовий простір Росії для таких дій в
Україні.
Bidder, Benjamin We die USA in Russland Panik säen = [Як США сіють в Росії паніку
] / В. Bidder // Spiegel (http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/russland-sanktionen-wiedie-usa-unter-investoren-panik-saehen-a-1202115.html). – Hamburg, 2018. – 11.04.

***
Тепер, коли адміністрація Трампа після декількох місяців удаваної
бездіяльності ввела адресні санкції щодо Росії, стає ясно, що Вашингтон завдав
Москві удар по самому хворому місцю. Ці санкції повинні стати сигналом про те, що
жоден олігарх не може уникнути економічного покарання за участь в передбачуваних
злочинах країни. Російські акції пережили свій найпохмуріший день з 2014 року,
оскільки країну охопили страхи з приводу санкцій, введених недавно Міністерством
фінансів США. У понеділок індекс РТС, основний індикатор фондового ринку Росії,
що розраховується в доларах, обрушився на 11,4%, а у вівторок рубль впав по
відношенню до долара на 4,5%. Ринки країни, які багато інвесторів, які володіють в
надлишку російськими цінними паперами, до недавнього часу вважали безпечними і
надійними, тепер опинилися у владі Мінфіну США. Введення в дію економічних
санкцій в п’ятницю став його найсуворішим – і самим непередбачуваним – кроком.
Міністерство фінансів США назвало „зловмисної” діяльністю Росії в усьому світі,
включаючи військову участь в Україні і в Сирії, а також передбачувані кіберзлочини і
втручання у вибори. Всі претензії на свою адресу Кремль раз по раз заперечує.
Turak, Natasha US sanctions are finally proving a ’major game changer’ for Russia =
[Санкції
проти
Росії
нарешті
діють.]
/
N. Turak
//
CNBC
(https://www.cnbc.com/2018/04/10/us-moscow-sanctions-finally-proving-a-major-game-changerfor-russia.html). – Ньюарк [Нью-Джерсі, США], 2018. – 10.04.

***
Поки не ясно, якого роду обмеження накладені на внесених до чорного списку
Мінфіну США російських бізнесменів, чиновників, а також компаній, але гранично
очевидним стало те, що адміністрація Дональда Трампа не має наміру зупинятися на
досягнутому. Заборонні рішення набули вже воістину титанічний розмах.
Американська адміністрація заявила, що нові санкції введені через Україну, Сирію,
але в першу чергу вони є відповіддю на „спроби РФ підірвати західну демократію”.
Тобто Білий дім силовим шляхом намагається продовжувати грати роль світового
розпорядника демократичного устрою, визначаючи одноосібно параметри і правила
його існування.
Бабицкий, Андрей „Взбесившийся принтер” американского президента : Андрей
Бабицкий – о новых санкционных списках американского Минфина, в которые попали 24
российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний. = [„Оскаженілий принтер”
американського президента. Андрій Бабицький – про нові санкційні списки
американського Мінфіну, в які потрапили 24 російських бізнесмена і чиновника, а також
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15
компаній]
/
А. Бабицкий
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/1105379/vz
biesivshiisia_printier_amierikanskogho_priezidienta). – М., 2018. – 06.04.

***
Авіаційний комплекс імені Іллюшина (ПАТ „Іл”) планує реалізувати програму
заміни всієї авіоніки літаків „Руслан” на сучасне цифрове обладнання російського
виробництва. Модернізацією буде займатися Ульяновський літакобудівний завод
„Авіастар-СП”. У ПАТ „Іл” подробиці модернізації не розкривають. На думку
експертів, проект реальний і буде „однозначно виконаний”, оскільки необхідність
переходу на російську компонентну базу обумовлена відносинами з Україною, яка
відмовилася займатися техпідтримкою літаків Ан 124 Міноборони.
Титов, Сергей „Руслану” хотят поменять органы чувств : ПАО „Ил” предлагает
заменить авионику на Ан 124, работающих в России = [„Руслану” хочуть поміняти
органи чуття. ПАТ „Іл” пропонує замінити авіоніку на Ан 124, що працюють в Росії] /
С. Титов
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3594255?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 06.04.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко в ефірі каналу ICTV 19
березня назвала Росію „психічно хворою країною”. Про це повідомляє „Гордон.Ua”.
Політик процитувала українську письменницю Ліну Костенко, яка в романі „Записки
українського божевільного” писала, що Росія – це „діагноз”. В РФ 18 березня
пройшли Президентські вибори. Після обробки 99,84% бюлетенів Володимир Путін
лідирує з 76,66% голосів.
После президентских выборов первый вице-спикер Верховной Рады назвала
Россию „психически больной страной” = [Після президентських виборів перший віцеспікер Верховної Ради назвала Росію „психічно хворою країною”] // Голос Армении
(https://www.panorama.am/ru/news/2018/03/20/1922098). – Ереван, 2018. – 20.03.

***
Під час свого наступного терміну Президент Росії В. Путін готовий вирішити
проблему Донбасу, регіону на сході України, де російська армія розпалює
громадянську війну з 2014 р. Як повідомили журналістам TIME джерела в
Міністерстві закордонних справ Росії, В Путін готовий перетворити Східну Україну в
зону, контрольовану тимчасовою міжнародною адміністрацією – як це було в Боснії і
Герцеговині, або в Косово.
Zygar, Mikhail Putin Believes He’s Destined to Make Russia Great Again. And He’s Just
Getting Started = [Путін вважає, що він має намір знову зробити Росію великою
державою. І
він
тільки
починає
працювати]
/
M. Zygar
//
TIME
(http://time.com/5204733/russia-election-2018-putin-fourth-term/). – New York, 2018. – 19.03.

***
В Україні, на території держави, якій, згідно з законом, належить Крим, Москва
вже протягом чотирьох років веде війну – і наполегливо заперечує очевидне. І нехай,
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в кінцевому рахунку, хоч весь світ оголосить Росію відповідальною за збитий над
Східною Україною пасажирський літак, в Москві придумають нові пояснення того, як
це могло статися „в дійсності”.
Herold, Frank In Russland ist Täuschung Staatsdoktrin = [У Росії обман – це
державна
доктрина]
/
F. Herold
//
Der
Tagesspiegel
(https://www.tagesspiegel.de/politik/giftanschlag-auf-ex-agent-skripal-in-russland-isttaeuschung-staatsdoktrin/21071020.html). – Berlin, 2018. – 16.03.

***
Міністерство внутрішніх справ України прийняло рішення про заборону
проведення виборів президента Росії на території дипломатичних місій Російської
Федерації в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства. Як
повідомляють в МВС, таке рішення ухвалили через те, що Росія не відреагувала на
ноту МЗС України з вимогою не проводити вибори президента Росії в Криму і на
непідконтрольній Києву території Донбасу.
МВД Украины не пустит российских граждан в посольство на выборы = [МВС
України не пустить російських громадян в посольство на вибори] // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4442025/mvd-ukrainy-ne-pustit-rossiyskih-grazhdan-v-posolstvo-navybory). – Таллинн, 2018. – 16.03.

***
Феодальна політика Росії становить найбільший виклик для пересічного
європейця, вважає колишній Президент України Віктор Ющенко. В інтерв’ю BBC
політик висловив жаль, що Європа цього не помічає „навіть після випадку з
отруєнням Скрипалів. Мені боляче, що Європа настільки сліпа і недружня,
несолідарна по відношенню до політики, яку веде Росія. Якщо говорити емоційно,
мені б хотілося, щоб те, що ми називаємо „об’єднаною Європою”, нарешті
усвідомило, що найбільший виклик для пересічного європейця – це середньовічна
феодальна політика, яку веде Росія в XXI столітті”.
Ющенко: мне больно, что Европа не осознала опасность Москвы = [Ющенко: мені
боляче, що Європа не усвідомила небезпеку Москви] // Вести (http://vesti.lv/statjja/vmire/2018/04/03/yushchenko-mne-bolno-chto-evropa-ne-osoznala-opasnost-moskvy). –
Рига,
2018. – 03.04.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Бійці народної міліції самопроголошеної ЛНР продовжують успішну
експлуатацію трофейних українських танків Т-64БМ „Булат”. Одна з таких бойових
машин взяла участь в контрольних стрільбах. „Булат” перебували на озброєнні 1-ї
окремої танкової бригади 8-го армійського корпусу ЗСУ. Довгий час їх позиціонували
як „найдосконаліші” з тих, що є на озброєнні української армії.
Брусилов, Алексей Трофейный „Булат” заметили на службе в народной милиции
Луганска = [Трофейный „Булат” заметили на службе в народной милиции Луганска] /
А. Брусилов // Российская газета (https://rg.ru/2018/04/02/trofejnyj-bulat-zametili-na-sluzhbev-narodnoj-milicii-luganska.html). – М., 2018. – 02.04.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
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У Мінську учасники контактної групи по врегулюванню на Донбасі
повернуться до питання звільнення утримуваних осіб. Українська делегація планує
обговорити не тільки обмін заручниками з так званими «ДНР/ЛНР», але також умови
звільнення українських громадян, заарештованих і засуджених в Росії. У Києві
підготували законопроект про статус цих осіб.
Ивженко, Татьяна В Украине готовят особый статус для бывших пленных :
Порошенко попросит Запад подключиться к освобождению „заложников Кремля” = [В
Україні готують особливий статус для колишніх полонених. Порошенко попросить
Захід підключитися до звільнення „заручників Кремля”] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2018-04-04/5_7204_ukraina.html). – М., 2018. – 04.04.

***
Влада України запропонувала Росії провести обмін ув’язненими. Про це
повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Йдеться про людей,
які відбувають терміни за різні порушення законодавств обох країн. За словами
Геращенко, Україна готова передати Москві 20 росіян, які перебувають у в’язницях
„за порушення українського законодавства і участь у війні”, щоб звільнити „[Олега]
Сенцова, [Олександра] Кольченко та інших полонених” українців”. У Москві,
коментуючи цю ініціативу відзначили, що наміри Києва може і благі, але не зовсім
зрозуміле формулювання української сторони „полонені” стосовно до громадян
України, які відбувають покарання на території РФ.
Украина предложила России обменяться заключенными = [Україна запропонувала
Росії обмінятися ув’язненими] // Известия (https://iz.ru/727399/2018-04-02/ukrainapredlozhila-rossii-obmeniatsia-zakliuchennymi). – М., 2018. – 02.04.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Виставляючи неприйнятні умови по розміщенню миротворчої місії в Україні,
Київ намагається зірвати виконання Мінських угод. Такої думки дотримується
сенатор від Криму Сергій Цеков. На думку Цекова, Україна зацікавлена в проведенні
військової операції проти так званих ДНР і ЛНР, „оскільки ця влада існує, тільки поки
йде війна на Донбасі”. В іншому випадку чинному українському керівництву
доведеться відповідати перед громадянами за „провальну внутрішню політику”.
Сенатор от Крыма рассказал о желании Киева сорвать Минские соглашения =
[Сенатор від Криму розповів про бажання Києва зірвати Мінські угоди] // Известия
(https://iz.ru/729439/2018-04-07/senator-ot-kryma-rasskazal-o-prichinakh-kieva-sorvat-minskiesoglasheniia). – М., 2018. – 07.04.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ ПРОЯВІВ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Заарештовану в Києві Надію Савченко в супроводі слідчих направили в
управління СБУ по Києву. Народному депутату і Герою України інкримінують
спробу незаконного захоплення влади в складі групи осіб, замах на життя державних
діячів України, створення терористичної групи, вчинення терактів, незаконне
зберігання зброї і боєприпасів. Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав
Надію Савченко співучасницею глави організації „Офіцерський корпус” Володимира
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Рубана – парламентера від України з обміну військовополоненими з так званих ДНР і
ЛНР, щодо якої в Україні заведено кримінальну справу про тероризм з метою
державного перевороту.
Приймак, Артур Надежду Савченко обвиняют в убийствах Павла Шеремета и
Амины Окуевой = [Надію Савченко звинувачують у вбивствах Павла Шеремета і Аміни
Окуєвої] / А. Приймак // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0322/100_savchenko220318.html). – М., 2018. – 22.03.

***
Депутат Верховної Ради, Герой України Надія Савченко потрапила в базу
даних сайту „Миротворець” як „зрадник батьківщини” і „посібник терористів”.
Сайт „Миротворец” внес в базу данных „пособника террористов” Надежду
Савченко = [Сайт „Миротворець” вніс в базу даних „посібника терористів” Надію
Савченко] // Новости Узбекистана (https://nuz.uz/poslednie-novosti/31151-sayt-mirotvorecvnes-v-bazu-dannyh-posobnika-terroristov-nadezhdu-savchenko.html). – Ташкент, 2018. –
17.03.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Військове зіткнення РФ з Україною на Донбасі Ігор Стрєлков вважає
неминучим. За його словами, є два сценарії наступу Збройних сил України, на яке
можливі також два варіанти відповіді з боку РФ. Колишній міністр оборони
Донецької народної республіки описав подробиці ймовірного зіткнення на своїй
сторінці в соцмережі.
Шварц, Иван Игорь Стрелков описал будущее военное поражение РФ : Сценарии
войны включают отступление или усиление антироссийских санкций = [Ігор Стрєлков
описав майбутнє воєнної поразки РФ. Сценарії війни включають відступ або посилення
антиросійських санкцій] / И. Шварц // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/201803-28/100_strelkov2.html). – М., 2018. – 28.03.

***
На прес-конференції в Єревані голова Комітету Ради Федерації з міжнародних
справ Костянтин Косачев заявив: „Постачання російської зброї Азербайджану були
здійснені в рамках домовленостей, досягнутих до квітня 2016 року”. Відповідну заяву
Костянтин Косачев зробив у відповідь на питання, чи немає протиріч в наступній
обставині: президент Росії Володимир Путін у вересні 2017 року на брифінгу після
саміту БРІКС в Китаї, коментуючи рішення США про постачання озброєнь в Україну,
сказав: „Поставка зброї в зону конфлікту не йде на користь умиротворенню, а тільки
погіршує ситуацію.
Константин Затулин: “Любую военную угрозу в отношении Армении Россия
будет воспринимать как угрозу себе” = [Костянтин Затулін: „Будь-яку військову загрозу
щодо Вірменії Росія сприйматиме як загрозу собі”] // Новое время (http://nv.am/konstantinzatulin-lyubuyu-voennuyu-ugrozu-v-otnoshenii-armenii-rossiya-budet-vosprinimat-kak-ugrozusebe/). – Ереван, 2018. – 27.03.

***
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Масова ракетна атака Саудівської Аравії з території Ємену виявилася
малоефективною. Всі сім балістичних ракет були перехоплені американськими
протиракетами Patriot. Єменські хусити стріляли аналогами північнокорейських ракет
Хвасон-6, які виявилися майже марними у військовому сенсі. І цей факт змусить
Штати переоцінити шанси на успіх у військовому зіткненні з армією Північної Кореї.
Зауважимо, що застосування балістичних ракет збройними силами України проти
населення Донбасу також не привело до перелому у війні навіть в умовах відсутності
протиракетної оборони. І їх бойова ефективність була вкрай сумнівною.
Шварц, Иван Неядерные баллистические ракеты оказались бесполезными :
Успешный перехват копий корейских ракет повышает риск новой войны = [Неядерні
балістичні ракети виявилися марними. Успішне перехоплення копій корейських ракет
підвищує
ризик
нової
війни]
/
И. Шварц
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/armies/2018-03-26/100_racket260318.html). – М., 2018. – 26.03.

***
З портфоліо на сайті Британської компанії Cambridge Analytica можна
дізнатися, що до неї зверталася нинішня українська влада. З тим, щоб дізнатися, як
можна впливати на населення Донбасу з тим, щоб той перестав вимагати дотримання
прав російськомовного населення. А з портфоліо на сайті SCL Group, в яку і входить
Cambridge Analytica, можна дізнатися, що ця сама SCL Group працювала ще з
Помаранчевою коаліцією в 2004 році. Коли ніякого Facebook, можна вважати, ще не
було.
Кононенко, Максим Материалы специального тренинга НАТО были переданы
молдавским властям = [Матеріали спеціального тренінгу НАТО були передані
молдовській
владі]
/
М. Кононенко
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/materialy-specialnogo-treninga-nato-byli-peredanymoldavskim). – Кишинев, 2018. – 23.03.

***
Візит Петра Порошенка до Німеччини буде присвячений можливому введенню
на Донбас миротворчої місії ООН – для української влади це зараз, мабуть, головна
тема. Причому не стільки зовні, скільки внутрішньополітична. В країні невблаганно
наближаються президентські вибори – до них залишилося вже менше року. І поки
позиції Президента Порошенко аж ніяк не виглядають непорушними. Як виправити
становище? Для цього, як сказав мені депутат парламенту від блоку Порошенко,
необхідна „історія успіху”. І такою історією цілком може стати введення на Донбас
„блакитних касок” ООН.
„Пока идет избирательная кампания, властям выгодно поддерживать иллюзию”
: Максим Юсин – о политической ситуации на Украине = [„Поки йде виборча кампанія,
владі вигідно підтримувати ілюзію”. Максим Юсін – про політичну ситуацію в Україні]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3598924?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 10.04.

***
Володимир Путін поговорив по телефону з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Як повідомили в Кремлі, головними темами стали Україна та Сирія. Ситуація на
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південному сході України обговорювалася „з урахуванням безальтернативності”
мінських угод „як основи мирного розв’язання кризи”. Було відзначено важливість
дотримання „пасхального перемир’я”. „Виражена готовність і в подальшому сприяти
роботі спеціальної місії ОБСЄ з моніторингу обстановки на лінії зіткнення. Порушена
проблематика, пов’язана з можливим установою місії ООН з охорони спостерігачів
ОБСЄ”, – йдеться в повідомленні Кремля. Володимир Путін і Ангела Меркель
домовилися продовжити спільну роботу в „нормандському форматі”.
Владимир Путин обсудил с Ангелой Меркель Украину и Сирию = [Володимир
Путін обговорив з Ангелою Меркель Україну і Сирію] // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3599029). – М., 2018. – 09.04.

***
Президент України Петро Порошенко планує відправитися в Німеччину. У
нього заплановані переговори з канцлером Ангелою Меркель. Як повідомив
український міністр закордонних справ Павло Клімкін, мова піде про „точність
відповідності тактики – як просуваємо питання миротворців”. Українська сторона має
намір домогтися єдиної позиції від Німеччини, Франції, США і потім вже готовий
план дій запропонувати Росії.
Ивженко, Татьяна „Нормандская четверка” меняет формат : Место России в
переговорной структуре займут США = [„Нормандская четвірка” змінює
формат. Місце Росії в переговорній структурі займуть США] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-04-09/5_7207_chetverka.html). – М., 2018. –
09.04.

***
Президент України Петро Порошенко заявив, що в травні на сході країни
почнеться військова операція під керівництвом Генштабу ЗСУ, якому будуть
підпорядковані частини МВС, СБУ та інших відомств. Чи означає це, що з
потеплінням українці перейдуть в наступ? Не зовсім. Мова йде перш за все про зміну
форматів – на зміну антитерористичної операції (АТО) приходить військова операція,
керівництво якої передано від силовиків військовим. Причини цього криються в
підкилимній війні в коридорах київської влади за контроль над добровільними
батальйонами, легалізованими в рядах МВС.
Мальцев, Владислав Поиск внутренних врагов. Зачем Порошенко назначил в
Донбассе военную операцию? = [Пошук внутрішніх ворогів. Навіщо Порошенко
призначив
на
Донбасі
військову
операцію?]
/
В. Мальцев
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1105788/po
isk_vnutriennikh_vraghov_zachiem_poroshienko_naznachil_v_donbassie_voiennuiu_opieratsiiu
). – М., 2018. – 09.04.

***
Заплановані переговори канцлера Німеччини з Президентом України. Після
цих переговорів до Києва має намір приїхати спецпредставник Держдепартаменту
США Курт Волкер. Введення миротворчої місії ООН обговорюється в прив’язці до
питання про створення тимчасової міжнародної адміністрації на Донбасі.
Український міністр у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо
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переміщених осіб Вадим Черниш сказав Радіо „Свобода”, що передача
непідконтрольних Києву районів під контроль міжнародної адміністрації не
виключена. За його словами, тимчасова адміністрація може спочатку взяти на себе
управління територією, а потім передати владу українській стороні.
Ивженко, Татьяна Украина требует от Запада конкретных мер в Донбассе :
Миротворцы могут войти в регион вместе с временной администрацией = [Україна
вимагає від Заходу конкретних заходів на Донбасі. Миротворці можуть увійти в регіон
разом з тимчасовою адміністрацією] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-04-03/1_7203_donbass.html). – М., 2018. – 03.04.

***
В Ахені (Німеччина) може відбутися саміт лідерів Німеччини, Франції та
України, присвячений ситуації в зоні конфлікту на Донбасі і можливості розміщення
там миротворців ООН. „Підготовча робота” до саміту повинна бути проведена в ході
візиту в Берлін Президента Петра Порошенка. „З урахуванням того, що вже через рік,
31 березня 2019 го, відбудуться вибори глави держави, для Президента важливо
пред’явити виборцям хоч якісь конкретні результати в справі примирення на
південному сході країни, – говорить депутат Верховної Ради України від” Блоку
Петра Порошенко „(БПП) Олександр Черненко. – Тому не дивно, що він намагається
використовувати всі міжнародні формати, і в першу чергу нормандський, для
досягнення цієї мети”.
Лидеры Германии, Франции и Украины обсудят размещение миротворцев ООН в
Донбассе = [Лідери Німеччини, Франції та України обговорять розміщення миротворців
ООН на Донбасі] // Новости Узбекистана (https://nuz.uz/poslednie-novosti/31664-liderygermanii-francii-i-ukrainy-obsudyat-razmeschenie-mirotvorcev-oon-v-donbasse.html). –
Ташкент, 2018. – 03.04.

***
Українські військові провели військові навчання в зоні конфлікту на Донбасі,
розповів заступник командувача оперативного командування самопроголошеної
Донецької народної республіки Едуард Басурін. Він заявив, що маневри по висадці на
берег Азовського моря провели на відстані чотирьох кілометрів від лінії
розмежування. Тим часом в Раді Федерації прокоментували заяву Президента
України Петра Порошенка про введення миротворців ООН на територію Донбасу. За
словами члена комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергія Цекова: „Треба
згадати Хорватію і те, чим закінчилося введення місії на території сербського анклаву
– фактично знищенням сербів. Порошенко, якби він хотів миру і злагоди, давно б
вступив в прямі переговори з двома республіками”.
ДНР: Украинские десантники заняли берег Азовского моря : Совфед: Порошенко
играет последнюю роль в вопросе перемирия в Донбассе = [Самопроголошена ДНР:
Українські десантники зайняли берег Азовського моря. Совфед: Порошенко грає останню
роль в питанні перемир’я на Донбасі] // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0402/100_obzor020418.html). – М., 2018. – 02.04.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ході свого візиту до
Києва назвав Росію „країною-агресором” щодо України. Про це повідомило видання
Ouest-France 25 березня. „У цій кризі для нас є країна-агресор і країна, щодо якої
здійснюється агресія, і ніякої двозначності тут немає”, – цитує Ле Дріана RT. При
цьому він вважає, що Росія повинна забезпечити режим повного припинення вогню
на Донбасі, щоб Україна зробила кроки з відновлення свого суверенітету над
територіями так званих ЛНР і ДНР.
Глава МИД Франции назвал Россию „страной-агрессором” в конфликте с
Украиной = [Глава МЗС Франції назвав Росію „країною-агресором” в конфлікті з
Україною] // Известия (https://iz.ru/724681/2018-03-26/glava-mid-frantcii-nazval-rossiiustranoi-agressorom-v-konflikte-s-ukrainoi). – М., 2018. – 26.03.

***
Росія грає ключову роль в нормандському форматі, і його робота за
визначенням не може йти без РФ. Таку думку сьогодні висловив генеральний
секретар ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв’ю телеканалу „Росія 24”. „Для мене”
четвірка ”, як і раніше складається з Росії, України, Німеччини та Франції. Я завжди
говорив, що її робота – давати імпульс переговорам на найвищому рівні”, –
підкреслив генсек.
Ленин, Александр Генсек ОБСЕ выступил за участие России в нормандском
формате = [Генсек ОБСЄ виступив за участь Росії в нормандському форматі] / А. Ленин
// Российская газета (https://rg.ru/2018/04/05/gensek-obse-vystupil-za-uchastie-rossii-vnormandskom-formate.html). – М., 2018. – 05.04.

***
Однією з головних тем засідання економічної робочої групи в черговий раз
стало питання мобільного зв’язку Vodafone-Ukraine. За участю представника компанії
робоча група продовжила обговорення необхідних практичних кроків для
відновлення і забезпечення зв’язку на території окремих районів Донецької та
Луганської областей. Крім того, робоча група продовжила розгляд питань
водопостачання в системах „Карбоніт” і „Вода Донбасу”, погашення заборгованостей
колишнім співробітникам Української залізниці в ОРДО і Орлоя, а також повернення
залізничних вагонів, що знаходяться зараз на непідконтрольній уряду України
території. Робоча група з гуманітарних питань обговорила тему обміну
утримуваними.
Сизов, Юрий В Минске началось заседание контактной группы по Украине = [У
Мінську почалося засідання контактної групи по Україні] / Ю. Сизов // Российская
газета
(https://rg.ru/2018/04/04/v-minske-nachalos-zasedanie-kontaktnoj-gruppy-poukraine.html). – М., 2018. – 04.04.

ТОРГІВЕЛЬНА ВІЙНА
Власник найбільших хімзаводів України Дмитро Фірташ домігся нового
зростання мит на міндобрива з РФ: на найбільш популярну аміачну селітру вони
виростуть до 29-43%. На ринку зауважують, що раніше зростання мит гальмували
українські аграрії, лякали зростанням своїх цін, але зараз для Києва політика
важливіше економіки. Аналітики не виключають, що російські заводи
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перенаправляють поставки з України в Європу. „Дмитро Фірташ кровно зацікавлений
у припиненні російських поставок”, – говорить джерело „Комерсанту” у Верховній
Раді, уточнюючи, що він домігся свого, але заводи працюють нестабільно. Прем’єр
України Володимир Гройсман 23 березня говорив, що за рахунок роботи українських
підприємств буде покритий дефіцит. Але, каже джерело „Комерсанту”, російські
добрива дешевші за українські і краще за якістю, а зростання цін на добрива аграрії
закладуть в ціни.
Мордюшенко, Ольга Украина защищается от российских химиков : Пошлины на
селитру снова вырастут = [Україна захищається від російських хіміків. Мита на селітру
знову
виростуть]
/
О. Мордюшенко,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3585491?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 27.03.

***
23 березня вступили в силу розпорядження президента США Дональда Трампа,
відповідно до яких країна ввела мита на імпорт сталі (25%) і алюмінію (10%). Згідно
із задумом глави Білого дому, мита дозволять сталеливарної промисловості країни
наростити обсяги випуску продукції, а також відновити роботу закритих заводів на
території США. За попереднім планом ці заходи повинні торкнутися всіх країн, за
винятком Канади і Мексики. Ініціативу американського президента (про яку він
оголосив на початку березня) очікувано розкритикували, і що важливо – зробили це
здебільшого союзники і партнери США. Для України рішення Трампа – одна з
найболючіших ініціатив за всі роки після державного перевороту: фактично введені
адміністрацією президента мита загрожують нокаутувати всю українську металургію.
Що ще важливіше, Київ, демонструючи лояльність, за останні роки фактично
забезпечив замовленнями багато американських підприємства на роки вперед. У
непростій економіці відносин України і США розбирався портал iz.ru.
Подгорный, Николай Со сталью в голосе : Как Украина стала невольной жертвой
торговой войны США = [Зі сталлю в голосі. Як Україна стала мимовільною жертвою
торгової війни США] / Н. Подгорный // Известия (https://iz.ru/723890/nikolai-podgornyi/sostaliu-v-golose). – М., 2018. – 26.03.

ВЕРХОВНА РАДА
Український парламент не буде приймати спеціальну заяву про невизнання
підсумків президентських виборів в Росії, як це раніше депутати планували зробити.
Про таке рішення розповіла Ірина Луценко – представник Президента України у
Верховній Раді. За її словами, у Верховній Раді раптово усвідомили, що відмова від
визнання російських виборів означає і припинення життєво необхідних контактів з
Москвою.
Лихоманов, Петр Верховная Рада испугалась признать российские выборы
„нелегитимными” = [Верховна Рада злякалася визнати російські вибори
„нелегітимними”]
/
П. Лихоманов
//
Российская
газета
(https://rg.ru/2018/03/21/verhovnaia-rada-ispugalas-priznat-rossijskie-vyborynelegitimnymi.html). – М., 2018. – 21.03.

***
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На цьому тижні Верховна Рада України розгляне питання про притягнення до
кримінальної відповідальності депутата Надію Савченко, звільнення якої з російської
в’язниці ще два роки тому було чи не національною ідеєю в країні. „До парламенту
вже подано подання про позбавлення Савченко недоторканності – це документ на 235
сторінках. Якщо її притягнуть до відповідальності, тим самим буде створено
прецедент – будь-якого українського політика можна буде взяти під варту. Фактично
мова йде про зміну порядку денного: якщо раніше акцент робився на боротьбу з
корупцією і за реформи, то тепер головним завданням стане протистояння тероризму
– як зовнішньому, так і внутрішньому”, – сказав „Комерсанту” депутат Ради, який
входить до фракції Радикальної партії.
Кривошеев, Кирилл Надежду Савченко обвиняют в попытке обрушить Раду :
Украинский парламент рассмотрит запрос о лишении ее депутатской
неприкосновенности = [Надію Савченко звинувачують в спробі обвалити
Раду. Український парламент розгляне запит про позбавлення її депутатської
недоторканності]
/
К. Кривошеев
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3577503?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 19.03.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Президент України Петро Порошенко заявив про намір найближчим часом
ініціювати внесення змін до Конституції, щоб закріпити в ній націленість країни на
євроатлантичну інтеграцію. Про це він розповів в ході заходів з нагоди дня Служби
безпеки України в Київській області. В основному законі держави пан Порошенко
планує прописати, що стратегічна мета розвитку України – це „членство в
Європейському Союзі і членство в Північноатлантичному альянсі”. Він підкреслив,
що це зробить процес незворотнім.
Петр Порошенко предлагает закрепить евроинтеграцию в Конституции
Украины = [Петро Порошенко пропонує закріпити євроінтеграцію в Конституції
України]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3584639?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 26.03.

***
Президент України Петро Порошенко віддав розпорядження підготувати
проект поправок до Конституції, який юридично закріпить прагнення країни стати
членом НАТО і Євросоюзу. Про це сьогодні повідомив сам П.Порошенко.
П.Порошенко
поручил
подготовить
конституционные
поправки
о
евроатлантических устремлениях Украины = [П.Порошенко доручив підготувати
конституційні поправки про євроатлантичні прагнення України] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0317/c31519-9438132.html). – Пекин, 2018. – 16.03.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Основні сили, виходячи з політичної ситуації, вже почали підготовку до
проведення виборів. Основна увага привернута до виборів Президента. Пост глави
української держави, незважаючи на наявність значних повноважень у Верховній
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Раді, залишається в фокусі уваги багатьох політиків. Формально основними
претендентами на пост Президента вважаються два політика – діючий Президент
Петро Порошенко і лідер „Батьківщини” Юлія Тимошенко. Визначилися основні
проблеми, навколо яких розгорнуться дискусії претендентів. Серед них домінують
такі питання, як конфлікт на сході України, продовження зовнішньополітичного
курсу в контексті антиросійської зовнішньої політики, боротьба з корупцією.
Жильцов, Сергей Сергеевич,доктор политических наук, руководитель Центра
СНГ Института актуальных международных проблем Украина вошла в предвыборный
период : Основные политические силы соревнуются в популизме = [Україна увійшла в
передвиборний період. Основні політичні сили змагаються в популізмі] / С. С. Жильцов //
Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2018-03-26/11_7197_ukraina.html). – М.,
2018. – 26.03.

***
Якби президентські вибори проводились в середині лютого, то до другого туру
вийшли б Юлія Тимошенко („Батьківщина”) та Олег Ляшко (Радикальна партія).
Президент Петро Порошенко виявився б на четвертому місці. Такі дані
соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
До сих пір лідерами передвиборної гонки називали Тимошенко і Порошенко з їхніми
партіями. Лідери лише мінялися місцями. За графіком президентські вибори повинні
відбутися навесні, а парламентські – восени 2019 року.
Ивженко, Татьяна Савченко перестала быть украинским героем : Эпатажный
Олег Ляшко обошел Петра Порошенко в предвыборных рейтингах = [Савченко
перестала бути українським героєм. Епатажний Олег Ляшко обійшов Петра
Порошенка в передвиборних рейтингах] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-03-26/1_7197_savchenko.html). – М., 2018. – 26.03.

***
Віталій Кличко може включитися в президентську кампанію 2019 року. Мер
Києва також вважає, що Заходу не треба знімати санкції з Росії, передає DW.
Кличко не исключает борьбы за пост Президента Украины = [Кличко не
виключає боротьби за пост
Президента України] //
День за днем
(https://rus.postimees.ee/4449981/klichko-ne-isklyuchaet-borby-za-post-prezidenta-ukrainy). –
Таллинн, 2018. – 25.03.

***
Колишнього народного депутата заарештували на два місяці, до 20 травня.
Генпрокуратура України звинувачує Надію Савченко за сімома статтями
Кримінального кодексу, в тому числі їй інкримінують підготовку теракту в будівлі
парламенту і змову з метою організації та здійснення держперевороту в країні. Що
стосується перспектив цієї справи, то українській владі ніяк не можна допустити, щоб
Надія Савченко вийшла на свободу. Тому що за час, що минув з моменту затримання,
вона почала перетворюватися з усіма забутого і нікому не потрібного „обнуленого”
політика в народну героїню, причому не тільки в фігуру, якій Порошенко вручив
Зірку героя, але і в героїню свого народу.
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Соколовская, Янина „Властям нельзя допустить, чтобы Надежда Савченко
вышла на свободу” : Корреспондент ИД „Ъ” в Киеве – о суде над политиком = [„Владі не
можна допустити, щоб Надія Савченко вийшла на свободу”. Кореспондент ВД
„Комерсант” в Києві – про суд над політиком] / Я. Соколовская // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3584354?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 23.03.

***
Після повернення з „російських катівень” Надію Савченко з ентузіазмом
носили на руках як найпершого героя України. Сьогодні ж з не меншим завзяттям
„протягли через строй” як останнього ворога держави. Шлях від всеукраїнського
культу до публічного шельмування був запаморочливим. Можна по-різному
ставитися до Савченко. На тлі решти українського політичного болота, яке Надія
Савченко не просто розбурхала, а буквально підірвала, вона дійсно виглядає гідно.
Ведруссов, Александр,руководитель аналитического центра „СтратегПРО”
Вчера – герой, сегодня – террорист : Политолог Александр Ведруссов – о том, как
Надежда Савченко взорвала украинское политическое болото = [Вчора – герой, сьогодні
– терорист. Політолог Олександр Вендрусс – про те, як Надія Савченко підірвала
українське політичне болото] / А. Ведруссов // Известия (https://iz.ru/723431/aleksandrvedrussov/vchera-geroi-segodnia-terrorist). – М., 2018. – 22.03.

***
У четвер український парламент проголосував за зняття недоторканності,
притягнення до кримінальної відповідальності і арешт героя України і депутата
ПАРЄ Надії Савченко. Незабаром після цього вона виявилася в слідчому ізоляторі
Служби безпеки України. Втім, українські експерти прогнозують, що термін другого
ув’язнення Савченко навряд чи виявиться довгим – справа проти неї розвалиться в
суді, або зміниться влада. Причому обидва ці події можуть бути взаємно обумовлені.
Лихоманов, Петр От звезды до ареста : Герой Украины Надежда Савченко была
задержана в Киеве = [Від зірки до арешту. Герой України Надія Савченко була
затримана в Києві] / П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2018/03/22/gerojukrainy-nadezhda-savchenko-byla-zaderzhana-v-kieve.html). – М., 2018. – 22.03.

***
Надію Савченко в четвер затримали відразу після засідання Верховної Ради, в
ході якого депутати схвалили подання про зняття з неї депутатської недоторканності,
давши таким чином згоду на залучення Савченко до кримінальної відповідальності.
За версією Генпрокуратури України, політик готувала теракт в будівлі парламенту і,
крім того, брала участь в підготовці до держперевороту. Подробиці ситуації в
прямому ефірі повідомила ведучому Марату Кашину кореспондент ВД „Коммерсант”
в Києві Яніна Соколовська.
Соколовская, Янина „Должно пройти психиатрическое освидетельствование
Надежды Савченко” : Корреспондент ИД „Ъ” в Киеве – о задержании политика =
[„Повинен пройти психіатричний огляд Надії Савченко”. Кореспондент ВД
„Комерсант” в Києві – про затримання політика] / Я. Соколовская // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3580520?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 22.03.
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***
Надія Савченко не головна мета для генпрокурора України Юрія Луценка.
Наступним затриманим буде лідер громадського руху „Український вибір – право
народу” Віктор Медведчук. Таку думку в інтерв’ю порталу iz.ru висловив український
політолог Олег Соскін.
Украинский политолог назвал истинную причину задержания Савченко =
[Український політолог назвав справжню причину затримання Савченко] // Известия
(https://iz.ru/723455/2018-03-22/ukrainskii-politolog-nazval-istinnuiu-prichinu-zaderzhaniiasavchenko). – М., 2018. – 22.03.

***
Уже в четвер депутат Верховної Ради, делегат ПАРЄ і герой України Надія
Савченко може втратити депутатську недоторканність і вдруге потрапити до в’язниці
– вже як терористка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко продовжує
наполягати на тому, що Савченко хотіла розстріляти парламент з мінометів і добити
всіх законодавців з автомата. У цій ситуації Савченко обрала єдино можливу лінію
захисту – довести загальну абсурдність ситуації до небачено високого, навіть за
українськими мірками, рівня. Сама вона назвала те, що відбувається „сюрреалізмом”.
Дульман, Павел Рада испугалась гранат : В четверг генпрокурор Украины может
отправить героя Украины Надежду Савченко на нары = [Рада злякалася гранат. четвер
генпрокурор України може відправити героя України Надію Савченко на нари] /
П. Дульман // Российская газета (https://rg.ru/2018/03/21/genprokuror-ukrainy-mozhetotpravit-geroia-ukrainy-savchenko-na-nary.html). – М., 2018. – 21.03.

***
Український громадський і державний діяч, засновник Центру по боротьбі з
корупцією В. Шабунін, якому приписують ключові урядові реформи в останні роки,
став одним з найжорстокіших критиків Президента України Петра Порошенка.
Активіст та інші критики звинувачують пана Порошенка – колишнього цукеркового
магната і союзника адміністрації Трампа – і його союзників в підкупі законодавців,
які отримують прибуток від корупційних оборудок і заважають зусиллям по боротьбі
з корупцією, яка переслідувала Україну з моменту здобуття незалежності.
Rudenko, Olga Poroshenko, Ukraine’s political elite engaged in campaign to silence, jail
dissenters, activist says = [Порошенко і політична еліта України беруть участь в компанії
щодо замовчування, – говорить активіст, якому загрожує ув’язнення] / O. Rudenko // The
Washington Times (https://www.washingtontimes.com/news/2018/mar/19/vitaliy-shabunin-facesjail-ukraine-corruption-fig/). – Washington, 2018. – 19.03.

***
Президент України Петро Порошенко у вівторок вилітає з візитом до Берліна,
де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Головними темами на
переговорах стануть врегулювання на Донбасі і введення в регіон миротворців ООН.
Ця тема стає однїєю з ключових. Для Петра Порошенка, який втрачає свої позиції
після серії іміджевих ударів цього року, вирішальне значення набуває підтримка
Заходу, за допомогою якої він розраховує повернути собі роль лідера гонки і
домогтися переобрання в березні майбутнього року.
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Соколовская, Янина Донбасс включают в предвыборную гонку на Украине :
Миротворческая операция ООН может стать главным козырем Петра Порошенко в
борьбе за переизбрание = [Донбас включають в передвиборну гонку в
Україні. Миротворча операція ООН може стати головним козирем Петра Порошенка в
боротьбі
за
переобрання]
/
Я. Соколовская,
М. Юсин
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3598773?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 09.04.

***
Українські націоналістичні організації вперше виступили єдиним фронтом.
Вони організували в центрі Києва масову демонстрацію, яку назвали „За українське
майбутнє без олігархів”. Не виключено, що до президентських і парламентських
виборів 2019 року праворадикальні партії і організації створять сильне об’єднання.
Про марш в центрі Києва повідомлялося на сайті партії „Свобода”. Напередодні
проведення акції стало відомо, що в ній візьмуть участь також заборонені в РФ
організації – оновлений „Правий сектор”, що набирає силу „Національний корпус”,
скандально відомий рух ОУН і найбільш радикальне об’єднання „С14”.
Ивженко, Татьяна Украинские радикалы действуют сообща : На выборы 2019
года они могут пойти единой командой = [Українські радикали діють спільно. На вибори
2019 року вони можуть піти єдиною командою] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-04-05/6_7205_ukraina.html). – М., 2018. – 05.04.

***
Прихильники ультраправих українських партій і угруповань „Свобода”,
„Національний корпус” і „Правий сектор” проводять в урядовому кварталі Києва
марш проти олігархів. Як заявив лідер „Свободи” Олег Тягнибок, цією акцією
українські ультраправі починають серію виступів в різних регіонах країни з вимогою
„усунення впливу олігархів на владу”. Протестуючі вимагають відставки Порошенка.
„Сьогодні ми вимагаємо прийняти конкретний чіткий план, пакет антиолігархічних
реформ, в який входять близько 20 різних законопроектів, які вже протягом тривалого
часу зареєстровані у Верховній раді, але, на жаль, покриваються пилом і не
виставляються на голосування нинішньою владою, яка де- факто є олігархічною”, –
заявив Тягнибок перед початком маршу.
Неан, Кристель,AgoraVox, Франция В то время как страна погружается в
нищету, украинские ультранационалисты протестуют против олигархов = [У той час
як країна занурюється в убогість, українські ультранаціоналісти протестують проти
олігархів] / К. Неан // Новости Узбекистана (https://nuz.uz/v-mire/31733-v-to-vremya-kakstrana-pogruzhaetsya-v-nischetu-ukrainskie-ultranacionalisty-protestuyut-protivoligarhov.html). – Ташкент, 2018. – 05.04.

***
Згідно з заявою лідера пратії „Свобода” Олег Тягнибока, українські
ультраправі починають серію виступів в різних регіонах країни з вимогою „усунення
впливу олігархів на владу”. Протестуючі вимагають відставки Порошенка, оскільки в
даний час він входить в п’ятірку найбагатших людей країни зі станом в млрд дол., і
таким чином є олігархом. Враховуючи той факт, що число мільйонерів в Україні
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подвоїлася в 2017 р. у порівнянні з 2016 р., а решта частина населення стає все
біднішою, тут є над чим попрацювати.
Néant, Christelle Les ultra-nationalistes ukrainiens manifestent à Kiev contre les
oligarques pendant que le pays s’enfonce dans la misère = [У той час як країна занурюється в
убогість, українські ультранаціоналісти протестують проти олігархів] / C. Néant //
AgoraVox
(https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/les-ultra-nationalistesukrainiens-203006). – Paris, 2018. – 04.04.

***
Всього за два роки Надія Савченко з невідомого військовослужбовця стала
кумиром мільйонів в Україні і за її межами. Ще за два – перетворилася з героїні в
зрадницю і злодійку. Подібні стрімкі трансформації не рідкість в смутні часи, подібні
до тих, які переживає сьогодні Україна. Однак доля Савченко виділяється навіть на
загальному тлі, будучи вельми показовою з точки зору усвідомлення процесів, що
відбуваються в українській політиці. З чуток, в оточенні Президента вже давно
мріють тим чи іншим шляхом вимкнути Тимошенко з президентської гонки. І чим не
варіант комбінація з „змовою”? Всі пам’ятають: саме Тимошенко привела Савченко в
політику. Такий розвиток подій, правда, виглядає аж надто прямолінійним і
передбачуваним. Звинуватити в підготовці змови фаворита президентських виборів –
все ж перебір, адже, як не крути, доведеться пред’являти докази і докази і хто знає, чи
не виявиться в підсумку скомпрометована сама „історична операція СБУ” в цілому?
Ткачев, Юрий Переворотности судьбы : Юрий Ткачев – о том, как и почему
Надежда Савченко стала антигероиней Украины = [Мінливості долі. Юрій Ткачов – про
те, як і чому Надія Савченко стала антігероіней України] / Ю. Ткачев // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3570145?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 02.04.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Верховна Рада України має намір прийняти закон, що забороняє в сфері послуг
будь-яку мову, окрім державної. Це безпосередньо торкнеться не менше шести
мільйонів російськомовних громадян країни. Однак масових протестів не очікується –
сперечатися з владою в Україні небезпечно.
Русские страдают от украинизации = [Російські страждають від українізації] //
Вести
(http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/04/05/russkie-stradayut-ot-ukrainizacii). –
Рига,
2018. – 05.04.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Громадяни України позитивніше ставляться до Росії, ніж росіяни до України.
Більше половини росіян (55%) ставляться до України негативно, а до Росії негативно
ставляться 38% респондентів із сусідньої республіки. Про це свідчать спільні
опитування „Левада-центру” і Київського міжнародного інституту соціології.
Специфіка ставлення громадян РФ до України пояснюється „травмою росіян після
розпаду СРСР”, говорить експерт.
Миллер, Лиза Граждане проявили негатив : Более половины россиян плохо
относятся к Украине = [Громадяни проявили негатив. Більше половини росіян погано
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ставляться
до
України]
/
Л. Миллер
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3584876?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 26.03.

***
Близько 84% українців втомилися чекати допомоги від держави і розраховують
тільки на себе і своїх рідних. Про це свідчать результати опитування, проведеного
компанією „Українська маркетингова група” спільно з міністерством інформаційної
політики, повідомляє журнал „Новий час”. Згідно з дослідженням, українці тепер
більше орієнтовані на пошук додаткового заробітку: більше 80% громадян готові
поміняти престижну роботу на високооплачувану, а майже 70% готові пожертвувати
інтелектуальним і духовним зростанням заради великої зарплати.
Украинцы пожаловались на усталость от власти = [Українці поскаржилися на
втому від влади] // Известия (https://iz.ru/724193/2018-03-24/ukraintcy-ustali-zhdatpomoshchi-ot-gosudarstva-i-rasschityvaiut-na-sebia). – М., 2018. – 24.03.

***
Україна в результаті збройного конфлікту на сході країни і возз’єднання Криму
з Росією в 2014 році втратила приблизно 100 млрд доларів. До такого висновку
прийшов старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради
Андерс Ослунд. Це пояснюється втратою не тільки території, але і енергоресурсів,
підприємств та інфраструктурних об’єктів. В Україні наводять інші цифри. У грудні
2017 року заступник голови Національного банку України Олег Чурій повідомив, що
збиток від транспортної блокади Донбасу приніс Києву в 2017 році дорівнює 1,8 млрд
доларів, а в 2018-му він, за прогнозом, складе 0,5 млрд.
Эксперты подсчитали финансовые потери Украины с 2014 года = [Експерти
підрахували фінансові втрати України з 2014 року] // Российская газета
(https://rg.ru/2018/03/23/eksperty-podschitali-finansovye-poteri-ukrainy-s-2014-goda.html). –
М., 2018. – 23.03.

***
Після перевиборів у зовнішній політиці від В. Путіна сюрпризів чекати не
варто: новий Путін залишиться колишнім. Курс на конфронтацію із Заходом став для
Путіна – особливо з моменту анексії Криму і вторгнення російських військових в
Україну – потужним внутрішньополітичним ресурсом, від якого він просто так не
відмовиться. Напруга на сході України буде і надалі вигідною для В. Путіна, тому він
і надалі стане її підтримувати. Нестабільність в Україні – одна з основ його
внутрішньополітичної пропаганди і доказ того, що Америка нібито втручається в зону
російських інтересів.
Lokshin, Pavel Der neue Putin ist mächtiger denn je = [Новий Путін є більш
потужним,
ніж
будь-коли]
/
P. Lokshin
//
Die
Welt
(https://www.welt.de/politik/ausland/article174712917/Russland-Der-neue-Putin-ist-maechtigerdenn-je.html). – Berlin, 2018. – 21.03.

***
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Чергова доповідь ООН з прав людини в Україні не тільки повторює основні
тези попередніх. Віна також акцентує увагу на нові фактори, які демонструють
недемократичність київського режиму. Одним з найбільш важливих аспектів
документа є констатація факту цілеспрямованого знищення мирного населення
представниками ЗСУ, в тому числі так званими добровільними батальйонами,
інтегрованими в силові структури України. У доповіді значне місце відведено
проблемі блокування Україною виплат пенсій жителям так званих ДНР і ЛНР. Не
обійшли стороною автори щорічного документа і серйозну „кампанію” нетерпимості
проти
Української
православної
церкви,
організовану
ультраправими
неонацистськими угрупованнями. На жаль, західні партнери реагують на ці
недемократичні витівки Києва лише на папері.
Денисов, Денис,директор Института миротворческих инициатив и
конфликтологии Власть бесправия : Политолог Денис Денисов – о последнем докладе
ООН по Украине, подтверждающем уничтожение мирного населения ВСУ = [Влада
безправ’я. Політолог Денис Денисов – про останній доповіді ООН по Україні, що
підтверджує знищення мирного населення ВСУ] / Д. Денисов // Известия
(https://iz.ru/722867/denis-denisov/vlast-bespraviia). – М., 2018. – 21.03.

***
Повернення Росії на світовій арені було очевидним в останні роки, і це явно
пов’язано з ім’ям Володимира Путіна: „повернення Криму, успішна підтримка
сепаратистів в Україні, участі у війні в Сирії, між іншим, в результаті чого Росія може
ще більше розширити свої військові бази. Коротше кажучи, Путін „знову зробив
Росію великою”. Зокрема, дії російського керівництва в Україні і на Близькому Сході
змусили Захід виглядати збентеженим і безпорадним.
Pradetto, August Putin, die Viert = [Путін, четвертий] / А. Pradetto // Wiener Zeitung
(https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/956950_Putin-die-Vierte.html). –
Wien, 2018. – 06.04.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
У МЗС повідомили, якою буде відповідь на висилку російських дипломатів: як
і очікувалося, найбільш масштабні заходи будуть прийняті відносно Сполучених
Штатів. Про рішення вислати російських дипломатів США, Канада, Україна і
половина країн Євросоюзу оголосили одночасно. Ситуацію в бесіді з кор. газети
„Коммерсант” прокоментував політичний оглядач Костянтин Еггерт.
„Драка идет уже без перчаток” : О зеркальном ответе России на высылку
дипломатов = [„Бійка йде вже без рукавичок”. Про дзеркальну відповідь Росії на висилку
дипломатів] // Новое время (http://nv.am/draka-idet-uzhe-bez-perchatok/). – Ереван, 2018. –
31.03.

***
Президент України Петро Порошенко, пояснюючи рішення приєднатися до
масової висилки російських дипломатів, запевнив, що такий крок „зміцнить безпеку,
послабить зусилля п’ятої колони по дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні”.
„Тринадцять дипломатів – це практично весь дипкорпус; крім дипломатів, це ще і
співробітники охорони, які також мають дипломатичні паспорти. Це рішення не стало
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несподіванкою. Майже чотири роки Україна говорила про розрив дипломатичних
відносин, але не робила жодного кроку в цю сторону. Але в той момент, коли нам не
дали можливості провести голосування громадян Росії, які проживають в Україні, на
виборах президента, ситуація різко змінилася в бік розриву”, – розповів
співрозмовник „Комерсанту”, близький до посольства РФ в Україні.
Дудина, Галина Перетягивание нон грата : Что последует за массовой высылкой
российских дипломатов из США, Канады и Европы = [Перетягування нон грата. Що
піде за масової висилкою російських дипломатів із США, Канади і Європи] / Г. Дудина,
П. Тарасенко,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3585520?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 27.03.

***
Україна висилає 13 російських дипломатів в знак солідарності з членами ЄС і
НАТО. Про це заявив Президент Петро Порошенко. Рішення було скоординовано із
західними партнерами, підтвердив глава МЗС України Павло Клімкін. На черзі –
денонсація українсько-російського Договору про дружбу і співробітництво.
Ивженко, Татьяна Украина выдворяет российских консулов : В Киеве решается
вопрос о денонсации Большого договора и разрыве дипотношений = [Україна висилає
російських консулів. У Києві вирішується питання про денонсацію Великого договору і
розрив дипвідносин] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0327/6_7198_ukraina.html). – М., 2018. – 27.03.

***
17 країн Євросоюзу, до яких приєдналися США, Україна, Канада, Норвегія і
Албанія, оголосили вчора про висилку російських дипломатів. Таким чином вони
проявили „солідарність” з Великобританією, яка бездоказово звинувачує РФ в
причетності до отруєння в Лондоні агента британських спецслужб Сергія Скрипаля та
його дочки. В цілому в Росію достроково повернуться понад сотні співробітників
дипмісій. Москва вже висловила рішучий протест цим діям, назвавши всі
звинувачення на свою адресу огульними. Відповідь буде дзеркальною, а можливо, і
більш жорсткою, заявило високопоставлене джерело „Известий” в російських
дипломатичних колах.
Портякова, Наталия Огульный флешмоб : Страны Запада высылают свыше
сотни сотрудников российских дипмиссий в знак солидарности с Лондоном = [Огульний
флешмоб. Країни Заходу висилають понад сотні співробітників російських дипмісій в
знак солідарності з Лондоном] / Н. Портякова, Д. Лару, Г. Асатрян, А. Забродин //
Известия
(https://iz.ru/724956/nataliia-portiakova-dmitrii-laru-georgii-asatrian-alekseizabrodin/ogulnyi-fleshmob). – М., 2018. – 27.03.

***
Висланий в рамках заходів солідарності з Великобританією з Естонії
військовий аташе посольства Росії, за наявними у агентства BNS даними, є
співробітником російської військової розвідки (ГРУ). Глава МЗС Естонії раніше
повідомив, що у відповідь на атаку з застосуванням нервово-паралітичного газу в
англійському Солсбері Естонія вишле з країни військового аташе посольства
Російської Федерації Олега Афанасьєва. США вислали 60 російських дипломатів,
25
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яких звинуватили в шпигунстві, Канада чотирьох, Україна – 13. Про рішеннях
вислати російських дипломатів повідомили також 14 країн ЄС.
Высылаемый из Эстонии военный атташе может быть сотрудником ГРУ =
[Висланий з Естонії військовий аташе може бути співробітником ГРУ] // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4451513/vysylaemyy-iz-estonii-voennyy-attashe-mozhet-bytsotrudnikom-gru). – Таллинн, 2018. – 26.03.

***
США висилають 60 російських дипломатів і закривають генконсульство в
Сіетлі в зв’язку з ситуацією навколо отруєння в британському місті Солсбері ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Нідерланди вирішили
вислати двох „російських розвідників”. Чехія оголосила персонами нон грата трьох
російських дипломатів, Данія – двох. Естонія висилає військового аташе посольства
РФ. Список, на жаль, можна продовжити. До речі, Україна, яка спочатку начебто не
була готова до таких радикальних заходів, видворяє 13 російських дипломатів.
Рискин, Андрей Дипломатическая арифметика „дела Скрипаля” : Трагедия в
Кемерово не приостановила высылку российских дипломатов = [Дипломатична
арифметика „справи Скрипаля”. Трагедія в Кемерово не зупинила висилку російських
дипломатів] / А. Рискин // Независимая газета (http://www.ng.ru/columnist/2018-0326/100_skrypal260318.html). – М., 2018. – 26.03.

***
Відносини між Угорщиною та Україною, що загострилися після прийняття
Києвом закону про освіту, вступили в нову фазу протистояння. Різке невдоволення
Будапешта викликали плани України відновити військову базу в місті Берегово
Закарпатської області. Через конфлікт можуть бути зірвані засідання ЄС-Україна і
НАТО-Україна. Тим часом Київ до поступок не готовий: як заявили „Комерсанту” в
адміністрації Президента Петра Порошенка, „не справа Угорщини обговорювати, де
Україні розміщувати свої збройні сили”.
Кривошеев, Кирилл Конфликт Киева и Будапешта переходит в базовую фазу :
Венгры не хотят видеть украинских военных у своих границ = [Конфлікт Києва і
Будапешта переходить в базову фазу. Угорці не хочуть бачити українських військових у
своїх
кордонів]
/
К. Кривошеев,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3578995?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 21.03.

***
Україна хоче допомогти Великобританії осадити Росію – направити висланих
британських дипломатів до Києва, де вони змогли б налагодити плідні українськобританські відносини. В умовах серйозної дипломатичної кризи Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін цим самим прагне за допомогою Великобританії
допомогти Україні з проведенням реформ і веденням військового конфлікту з Росією,
а також збільшити присутність Британської ради в Україні.
Herszenhorn, David Ukraine: Send British diplomats expelled by Russia to Kiev =
[Україна: Відправити британських дипломатів, яких висилають з Росії, до Києва] /
D. Herszenhorn // POLITICO Magazine (https://www.politico.eu/article/pavlo-klimkin-boris26
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johnson-russia-ukraine-send-british-diplomats-expelled-by-russia-to-kiev/). – Arlington, 2018. –
20.03.

***
Йенс Столтенберг, норвезький державний і політичний діяч, у своєму інтерв’ю
виданню говорить про те, що Норвегія відреагувала на незаконну анексію Криму, на
дестабілізацію ситуації в Східній Україні та на розміщення військ в Грузії і Молдові.
Норвегія вирішувала ці проблеми шляхом посилення присутності НАТО в Східній
Європі або стратегією захисту від кібератак. Політик підкреслює, що Норвегія бачить,
як ведеться гібридна війна, наприклад, в Україні, що свідчить про розмитість кордону
між світом, кризою і конфліктом.
Schiltz, Christoph „Russland wird immer unberechenbarer und immer aggressive” =
[„Росія стає дедалі непередбачуваною і все більш агресивною”] / C. Schiltz // Die Welt
(https://www.welt.de/politik/ausland/plus174660365/Nato-Generalsekretaer-Jens-StoltenbergRussland-wird-immer-unberechenbarer.html). – Berlin, 2018. – 20.03.

***
Глава МЗС Угорщини Петер Сиярто розкритикував плани міноборони України
відновити військову частину в місті Берегoво в Закарпатті. Йдеться про батальйон
чисельністю близько 800 осіб. За словами дипломата, то, що Київ пояснює цей крок
необхідністю захисту територіальної цілісності, викликає занепокоєння. „Це означає,
що вони вважають угорську національну громаду загрозою Києву, що є обурливим, і
саме тому Угорщина виступає категорично проти цього”, – сказав міністр.
Венгрию возмутили планы Киева разместить военных в Закарпатье = [Угорщину
обурили плани Києва розмістити військових в Закарпатті] // Известия
(https://iz.ru/722184/2018-03-20/vengriiu-vozmutili-plany-kieva-razmestit-voennykh-vzakarpate). – М., 2018. – 20.03.

***
Угорщина заблокує участь Президента України Петра Порошенка на літньому
саміті НАТО, якщо Київ не відмовиться від скандального закону „Про освіту”, що
порушує права нацменшин. Про це заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто. Він
зазначив, що у Будапешта „немає інших інструментів, крім як блокувати міжнародні,
європейські та євроатлантичні прагнення Києва”.
Венгрия пригрозила заблокировать участие Порошенко в саммите НАТО =
[Угорщина пригрозила заблокувати участь Порошенко в саміті НАТО] // Известия
(https://iz.ru/722236/2018-03-20/vengriia-prigrozila-zablokirovat-uchastie-poroshenko-vsammite-nato). – М., 2018. – 20.03.

***
Керівник київського Центру досліджень проблем громадянського суспільства
Віталій Кулик пояснив, що „Євросоюз сподівається купити Придністров’я. Тому йому
і надаються пільгові торгові преференції. ЄС розраховує в результаті об’єднати
Придністров’я з Молдовою, а далі можна буде обговорювати перспективу інтеграції
єдиної країни в Євросоюз. За словами експерта, Придністров’я вміло користується
можливостями, які йому надає Брюссель, але при цьому не відмовляється і від
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допомоги Москви. Товаришуючи з Росією, Тирасполь примудрився підтримувати
хороші відносини і з Україною.
Гамова, Светлана Приднестровье голосует за Путина и дрейфует в Евросоюз :
Всемирный банк готов оказать помощь непризнанной республике = [Придністров’я
голосує за Путіна і дрейфує в Євросоюз. Всесвітній банк готовий надати допомогу
невизнаній республіці] / С. Гамова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0320/1_7193_pridnestrovie.html). – М., 2018. – 20.03.

***
Сьогодні Президент України Петро Порошенко провів в Досі переговори з
еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, за результатами яких дві
країни уклали міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво. Вказаний
документ сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва
між Україною та Катаром у військово-технічній сфері з використанням наукових і
технічних досягнень оборонної промисловості.
Украина и Катар договорились о военно-техническом сотрудничестве = [Україна
і Катар домовилися про військово-технічне співробітництво] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0321/c31519-9439840.html). – Пекин, 2018. – 20.03.

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував Лондону ще
один спосіб, як подіяти на нерви російських офіційних осіб. Клімкін зауважив, що
Україна добре ознайомлена з російською агресією. Очевидні паралелі між тим, що
Росія заперечує причетність до нападу на Скрипаля та військову інтервенцію в
Україні, не визнає захоплення Криму і провину в катастрофі малайзійського Boeing.
Herszenhorn, David M. Ukraine: Send British diplomats expelled by Russia to Kiev =
[Україна: Надішліть британських дипломатів, які висилаються з Росії, до Києва.] /
D. Herszenhorn // Politico (https://www.politico.eu/article/pavlo-klimkin-boris-johnson-russiaukraine-send-british-diplomats-expelled-by-russia-to-kiev/). – Washington, 2018. – 19.03.

***
Помічники федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель висловили
надію на те, що Президент Росії В. Путін буде прагнути до співпраці з Україною, як
єдиною
найбільшою
причиною
для
існуючих
санкцій.
Очільник
зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні, яка відвідала Україну, також
наполягає на тому, що ослаблення санкцій є неможливим.
Wintour, Patrick Europe sharply divided over Vladimir Putin’s re-election = [Європа
різко розділилася у зв’язку з переобранням Володимира Путіна] / P. Wintour // The
Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2018/mar/19/europe-sharply-divided-overvladimir-putins-re-election). – London, 2018. – 19.03.

***
Прем’єр Молдови Павло Філіп під час візиту до Києва заявив, що Кишинів
готовий домагатися від української влади коридору для виведення через їх територію
російських військових, розквартированих в Придністров’ї з 1992 року, повідомляє
„Коммерсант”. І в Москві, і в Києві слова Павла Філіпа викликали подив: Росія
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заявила, що для виведення військ немає передумов, а Україна – що не допустить
російських військових на свою територію „в існуючій військово-політичної ситуації”.
Россия не собирается выводить свои войска из Приднестровья, а Киев – давать
коридор = [Росія не збирається виводити свої війська з Придністров’я, а Київ – давати
коридор] // Молдавские ведомости (http://www.vedomosti.md/news/rossiya-ne-sobiraetsyavyvodit-svoi-vojska-iz-pridnestrovya). – Кишинев, 2018. – 16.04.

***
Якщо Україна відкриє „коридор” для виведення російських військ з Молдови,
то його можна використовувати і в зворотному напрямку, щоб поповнити
миротворчий контингент в Придністров’ї. Як передає „ІНФОТАГ” з посиланням на
російські ЗМІ, про це заявив депутат Держдуми Костянтин Затулін, коментуючи
висловлювання прем’єр-міністра РМ Павла Філіпа про готовність домовитися з
Києвом „по створенню коридору для виведення військ РФ”. Затулін заявив також, що
„уряд Молдови на чолі зі своїм головою, якого РФ раніше вважала політиком
реального спрямування, з яким можна вести переговори, останнім часом неухильно
дрейфує в бік русофобії”.
Константин Затулин раскрыл секрет необычайной смелости правительства
Молдовы = [Костянтин Затулін розкрив секрет надзвичайної сміливості уряду Молдови]
// Молдавские ведомости (http://www.vedomosti.md/news/konstantin-zatulin-raskryl-sekretneobychajnoj-smelosti-prav). – Кишинев, 2018. – 15.04.

***
На думку Юлії Іоффе, яка є однією з небагатьох репортерів, що пишуть про
події в Москві з часів Путіна та Вашингтоні за часів Трампа, у Володимира Путіна
виборча платформа спрямована на критику Америки. Коли він воює в Сирії, коли він
воює в Україні, він воює проти великого і поганого Заходу. Це війна між Росією і
Заходом, це не війна між росіянами і українцями.
Glasser, Susan Trump vs Putin? Time to Be „Scared” = [Трамп проти Путіна?
Настав
час
„боятися”]
/
S. Glasser
//
POLITICO
Magazine
(https://www.politico.com/magazine/story/2018/04/09/julia-ioffe-global-politico-217835). –
Arlington, 2018. – 11.04.

***
Українсько-угорські конфлікти можуть розгорітися з новою силою після того,
як правляча партія „Фідес – Угорський громадянський союз” сформує конституційну
більшість за підсумками парламентських виборів. Партія „Фідес” підтримує зміну
територіального устрою України та надання закарпатським угорцям автономії. Київ
виступає категорично проти федералізації, вважаючи її першим кроком до
сепаратизму. У Києві не виключають, що після угорських виборів на заході України
може проявитися „другий фронт гібридної війни”.
Ивженко, Татьяна Киев усиливает военные позиции в Закарпатье : В Украине
готовятся к разным сценариям после выборов в Венгрии = [Київ посилює військові
позиції в Закарпатті. В Україні готуються до різних сценаріїв після виборів в Угорщині] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-04-10/1_7208_ukraina.html). –
М., 2018. – 10.04.
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***
Росія вимагає від ОБСЄ більш активно зайнятися питанням порушення прав
нацменшин в країнах Прибалтики і в Україні. Про це „Известиям” заявив постійний
представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич. В інтерв’ю на полях Московської
конференції з безпеки він також розповів про можливості Верховного комісара у
справах національних меншин у врегулюванні існуючих проблем, ролі ОБСЄ в
українському конфлікті і ідеї скликати Гельсінську конференцію 2.0.
Забродин, Алексей „Водораздел между титульной нацией и меньшинством –
признак конфликта” : Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр
Лукашевич – об урегулировании украинской проблемы и нарушениях прав
нацменьшинств в Европе = [„Вододіл між титульною нацією і меншістю – ознака
конфлікту”. Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич – про
врегулювання української проблеми і порушення прав нацменшин в Європі] / А. Забродин,
Д. Лару // Известия (https://iz.ru/729414/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/vodorazdel-mezhdutitulnoi-natciei-i-menshinstvom-priznak-konflikta). – М., 2018. – 09.04.

***
9 квітня, український лідер прибув до Стамбула з офіційним візитом, де
зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і главою
турецького МЗС Мевлютом Чавушоглу. Порошенко поінформував керівництво
Туреччини про ситуацію на Донбасі. В ході переговорів турецька сторона
„підтримала розгортання миротворчої місії ООН” на Донбасі, а також висловила
готовність прийняти в ній участь.
Порошенко заявил о готовности Турции отправить миротворцев в Донбасс =
[Порошенко заявив про готовність Туреччини відправити миротворців на Донбас] //
Известия
(https://iz.ru/730062/2018-04-09/poroshenko-zaiavil-o-gotovnosti-turtcii-otpravitmirotvortcev-v-donbas). – М., 2018. – 09.04.

***
У 2018 році виповнюється 100 років з дня „об’єднання” Молдавської
Демократичної Республіки з Королівської Румунією. Дана тема є предметом палких
суперечок істориків, експертів, політиків і звичайних громадян. Без малого три
десятиліття Румунія наполегливо і послідовно працює над створенням сприятливих
умов для об’єднання з Молдовою. Сценарій об’єднання пов’язаний з великою
кількістю складних і важко передбачуваних наслідків. Це об’єднання може обійтися
надто дорого всім: Румунії, Молдавії, Україні, Росії і Європі в цілому.
Тодуа, Зураб,политолог, кандидат исторических наук (Кишинев Объединение
Молдавии с Румынией чревато последствиями для всей Европы : Государственность
республики постепенно размывается = [Об’єднання Молдови з Румунією негативні
наслідки для всієї Європи. Державність республіки поступово розмивається] / З. Тодуа //
Независимая газета (http://www.ng.ru/dipkurer/2018-04-09/11_7207_moldavia.html). – М.,
2018. – 09.04.

***
Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна вперше запросили на
зустріч глав МЗС країн „Великої сімки” (G7), яка пройде 22 квітня в Торонто. З такою
30

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 березня – 16 квітня 2018 р.

заявою виступив український посол в Канаді Андрій Шевченко. Клімкіна запросила
на зустріч глава МЗС Канади Христі Фріланд. Шевченко зазначив, що на саміті буде
обговорюватися побудова більш мирного і безпечного майбутнього. „Ми раді, що
Україна зможе приєднатися до важкої, але критично необхідної розмови, і
розраховуємо зробити цінний внесок в майбутні спільні рішення”, – розповів посол.
Украину впервые позвали на встречу глав МИД стран G7 = [Україну вперше
покликали на зустріч глав МЗС країн G7] // Известия (https://iz.ru/730231/2018-0409/ukrainu-vpervye-pozvali-na-vstrechu-glav-mid-stran-g7). – М., 2018. – 09.04.

***
Білорусія
буде
послідовно
скорочувати
роль
Росії
в
своїй
зовнішньоекономічній політиці на користь ЄС і інших західних країн. Про це заявив
міністр закордонних справ Володимир Макей. Офіційний Мінськ не зробить тих
помилок, які „допустила українська влада”, переконаний Макей. „Ми відрізняємося
від українців і ніколи не допустимо тієї ситуації, яка мала місце в Україні”, –
упевнений він. Та й сама російська влада „не захочеь так вчинити”, тому що „це не в
їхніх інтересах”.
Ходасевич, Антон Власти Белоруссии корректируют внешнюю политику : Минск
посылает сигналы Брюсселю и Москве = [Влада Білорусії коригує зовнішню
політику. Мінськ посилає сигнали Брюсселю і Москві] / А. Ходасевич // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2018-04-09/5_7207_minsk.html). – М., 2018. – 09.04.

***
Українські чиновники і політики ось вже чотири роки періодично загрожують
виходом країни із Співдружності, але поки не роблять ніяких кроків у цьому
напрямку. В повсякденній діяльності організації Україна фактично участь не бере:
внесків не платить, заходи пропускає і належні їй вакантні посади в структурах СНД
не заповнює. За словами джерела „Комерсанту”, близького до Виконкому
Співдружності, ряд країн уже наполягають на перерозподілі порожніх постів, але
поки це питання не вирішене. Зволікання України в питанні про повний вихід з СНД
зрозуміло. В рамках Співдружності діють сотні угод, що регламентують практичні
аспекти взаємодії на пострадянському просторі: від безвізового режиму і взаємного
визнання дипломів до стандартів в сфері вантажоперевезень і обміну
гідрометеорологічними даними
Черненко, Елена Разговор с пустым креслом : Украина проигнорировала встречу
министров стран СНГ = [Розмова з порожнім кріслом. Україна проігнорувала зустріч
міністрів
країн
СНД]
/
Е. Черненко
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3597849?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 07.04.

***
У Мінську відбулося засідання Ради міністрів закордонних справ СНД, на
якому Росію представляв глава МЗС Сергій Лавров. Керівники зовнішньополітичних
відомств Співдружності обговорили політичну і економічну співпрацю, боротьбу з
тероризмом і злочинами в сфері інформаційних технологій. Не залишили без уваги і
тему України, яка не платить внески до загального бюджету організації і періодично
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погрожує вийти зі складу СНД. Українська проблема обговорювалася в кулуарах і на
засіданнях ради, що не дивно, оскільки останнім часом заяви політиків в Києві про
наміри вийти з СНД звучать все частіше. За словами Сергія Лаврова, учасники
Співдружності здивовані позицією Києва – ігноруючи подібні заходи, Україна
втрачає можливості і переваги, які дає участь в організації.
Забродин, Алексей Недобросовестный союзник : На встречу глав МИД СНГ в
Минске вновь отказалась приехать украинская делегация = [Недобросовісний
союзник. На зустріч глав МЗС СНД у Мінську знову відмовилася приїхати українська
делегація] / А. Забродин // Известия (https://iz.ru/729162/aleksei-zabrodin/nedobrosovestnyisoiuznik). – М., 2018. – 06.04.

***
Будь-які переговори з української проблеми на вищому рівні не можуть
називатися „нормандським форматом” без участі Росії, а говорити про подібну
зустріч в усіченому складі некоректно. Про це „Известиям” заявив постійний
представник Росії при Євросоюзі Володимир Чижов, зазначивши, що в ЄС все
відчутніша „зростаюча втома від того, що відбувається в Україні”. Без Москви
врегулювати конфлікт на Донбасі не вийде, підкреслили і співрозмовники „Известий”
в Верховній Раді.
Лару, Дмитрий Нормандский неформат : Говорить о „нормандском формате”
без участия России некорректно, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов =
[Нормандський неформат. Говорити про „нормандський формат” без участі Росії
некоректно, заявив постпред РФ при ЄС Володимир Чижов] / Д. Лару, А. Забродин //
Известия (https://iz.ru/728657/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/normandskii-neformat). – М.,
2018. – 06.04.

***
Глава МЗС Росії Сергій Лавров за підсумками засідання Ради міністрів
закордонних справ країн СНД, що пройшов Мінську, висловив думку, що Україна
багато втрачає через ігнорування можливостей Співдружності. Керівник
зовнішньополітичного відомства підкреслив, що всі його колеги з країн СНД
висловили зацікавленість розвивати повноцінну співпрацю з Україною не тільки в
двосторонньому форматі, а й на майданчику Співдружності.
Шундалов, Вадим Лавров: Украина существенно теряет от игнорирования
возможностей СНГ = [Лавров: Україна істотно втрачає від ігнорування можливостей
СНД] / В. Шундалов // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/lavrov-ukrainasushchestvenno-teryaet-ot-ignorirovaniya-vozmozhnostey-sng.html). – Минск, 2018. – 06.04.

***
Росію повинні покинути 58 співробітників посольства США в Москві і два
працівника генконсульства в Єкатеринбурзі – вони оголошені персонами нон грата. В
Санкт-Петербурзі припинило роботу генконсульство США. Пакет заходів,
оприлюднених главою МЗС Сергієм Лавровим, став відповіддю на рішення
Вашингтона в знак солідарності з Лондоном у „справі Скрипаля” вислати 60
російських дипломатів і закрити консульство РФ в Сіетлі. Виїхати з РФ належить
дипломатам двох десятків країн ЄС, а також України, Молдавії, Албанії, Норвегії,
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Австралії і Канади. Москва дзеркально відповіла на недружню скоординовану акцію
Заходу.
Стоит ли раскручивать маховик эскалации : За взаимной высылкой дипломатов
может последовать очередной виток экономических санкций = [Чи варто розкручувати
маховик ескалації. За взаємною висилкою дипломатів може послідувати черговий виток
економічних санкцій] // Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2018-0402/2_7202_red.html). – М., 2018. – 02.04.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Москва роками займається дестабілізацією. Це виражається і в суперечці щодо
анексії Криму, і у війні на Сході України, і в політиці Москви по відношенню до
опозиції, громадянського суспільства і засобів масової інформації у власній країні.
Рівно два роки тому Євросоюз відреагував на дії В. Путіна в Україні, розробивши
п’ять „керівних принципів” для взаємин з Росією. Один з них сформульований так:
посилення внутрішньої опірності „гібридному веденню воєн”, що практикується
Москвою.
Bolzen, S. Europas russische Prüfung – und Putin profitiert in jedem Fall = [Європа
піддається випробуванню Росією – і Путін виграє в будь-якому випадку] / S. Bolzen // Die
Welt
(https://www.welt.de/politik/ausland/article174560904/Europas-russische-Pruefung-undPutin-profitiert-in-jedem-Fall.html). – Berlin, 2018. – 20.03.

***
Всупереч існуючій в Європі думці Україна вступить в ЄС через кілька років, а
не десятиліть. З такою заявою виступив Петро Порошенко. На думку українського
Президента, за останні три роки його країна досягла більшого, ніж за попередні 25
років. Тому вступ до Північноатлантичного альянсу і Євросоюзу – лише питання
часу. „Ми будемо відповідати критеріям вступу, в тому числі по боротьбі з
корупцією”, – пообіцяв Порошенко.
Порошенко снова кормит Украину обещаниями = [Порошенко знову годує Україну
обіцянками] // Вести (http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/03/18/poroshenko-snova-kormitukrainu-obeshchaniyami). – Рига, 2018. – 18.03.

***
Молдова і Україна повинні розглянути можливість спільної подачі в
майбутньому заявки на членство в Європейському Союзі. Про це заявив прем’єрміністр Молдови Павло Філіп в інтерв’ю українському виданню „Європейська
правда”, передає Noi.md. „Я думаю, що дуже варто зробити це разом. Можна
домогтися більшого, якщо діяти разом – і з Україною, і з Грузією. У наших країн вже
є угоди про асоціацію, у нас є безвіз”, – сказав Павло Філіп.
Степанов, Георгий Филип: Молдова и Украина должны вместе подать заявку на
членство в ЕС = [Філіп: Молдова і Україна повинні разом подати заявку на членство в
ЄС] / Г. Степанов // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/politika/filip-moldova-iukraina-dolzhny-vmeste-podati-zayavku-na-chlenstvo-v-es). – Кишинев, 2018. – 13.04.

***
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У передачі ETV „Хто кого?” Майбутнє Євросоюзу обговорили Ігор Грязін,
відомий євроскептичними висловлюваннями, і Марина Кальюранд, що дивиться в
майбутнє ЄС з оптимізмом, передає moldovanews.md з посиланням на rus.err.ee.
Зокрема, їм довелося відповісти на питання, які країни покинуть, а які поповнять ряди
Європейського союзу в найближчі 10 років. „На жаль, Грузію, Молдову, Україну ми в
найближчі 10 років в Євросоюзі не побачимо. За 10 років вони не встигнуть зробити
все необхідне для вступу. Їм потрібно більше часу. Реформи там йдуть повільно. Ці
реформи могли б бути більш конкретними і в дійсному житті, а не тільки існувати на
папері”, – підкреслила Кальюранд.
Эстонские политики: В ближайшие 10 лет Молдову не примут в ЕС (ВИДЕО) :
Экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд и депутат Рийгикогу
(парламент Эстонии) Игорь Грязин сошлись во мнении, что в ближайшие 10 лет
особых изменений в составе Евросоюза, если тот будет идти по пути демократизации,
не будет = [Естонські політики: В найближчі 10 років Молдову не приймуть в ЄС
(ВІДЕО). Екс-міністр закордонних справ Естонії Марина Кальюранд і депутат Рійгікогу
(парламент Естонії) Ігор Грязін зійшлися на думці, що в найближчі 10 років особливих
змін у складі Євросоюзу, якщо той буде йти по шляху демократизації, не буде] //
Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/politika/jestonskie-politiki-v-blizhajshie-10-letmoldovu-ne-primut-v-es-video). – Кишинев, 2018. – 13.04.

***
Низька швидкість і незавершеність реформ є звичайною констатацією щодо
Молдови, яка, однак, може бути застосована і до України і, в меншій мірі, до Грузії,
пише політолог Діоніс Ченуша в аналітичній статті для Агентства IPN. На думку
політолога, в останні два роки сприйняття по відношенню до Молдови завжди було
більш критичним через низку комбінацій факторів.
Мнение: ЕС должен найти новые способы ускорения реформ = [Точка зору: ЄС
повинен знайти нові способи прискорення реформ] // Независимая Молдова
(https://noi.md/ru/politika/mnenie-es-dolzhen-najti-novye-sposoby-uskoreniya-reform). –
Кишинев, 2018. – 10.04.

***
Після скасування Україною обов’язкової сертифікації харчової продукції в
2015 році і відкриття ринку для товарів з ЄС європейські країни почали поставляти в
Україну велику кількість фальсифікованих продуктів. „У кожному з польських сирів
ми знаходили жири нетваринного походження... На моє переконання, коли ми
відкрили кордони і була скасована обов’язкова сертифікація продукції, до нас хлинув
фальсифікат”, – сказав глава громадської організації „Всеукраїнська асоціація з
питань захисту прав споживачів „Споживча довіра” Максим Гончар. За його словами,
в українські дитячі сади поставляється вершкове масло з небезпечними добавками, а
на прилавках магазинів в цілому велика кількість прострочених продуктів. „Головним
стала ціна, і гроші тепер заробляють на здоров’ї наших дітей”, – зазначив він.
Европа завалила Украину несъедобными продуктами = [Європа завалила Україну
неїстівними продуктами] // Вести (http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/04/06/evropa-zavalilaukrainu-nesedobnymi-produktami). – Рига, 2018. – 06.04.

НАТО
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У Республіці Молдова (РМ) розпускають армію, заявив депутат парламенту
республіки Богдан Цирдя. У РМ, стверджує Цирдя, може бути створена приватна
армія – по стандартам і за допомогою НАТО. Не виключено, що і на кошти альянсу, а
також Румунії, припустив молдавський парламентарій. В Кишиневі відбулася
конференція з безпеки, в якій взяли участь країни ГУАМ. На заході українська
делегація запропонувала створити спільні батальйони (Грузія, Україна, Молдова).
Зрозуміло, зазначив Цирдя, що це буде робитися за сприяння НАТО.
Гамова, Светлана Молдавия создает профессиональную армию : Новые
вооруженные силы будут формироваться с помощью НАТО = [Молдавія створює
професійну армію. Нові збройні сили будуть формуватися за допомогою НАТО] /
С. Гамова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-03-22/1_7195_moldova.html). –
М., 2018. – 22.03.

***
Опозиція зареєструвала у Верховній Раді другий законопроект „Про
національну безпеку України”. Перший документ з такою ж назвою подав у
парламент Президент Порошенко. Його політичні противники вважали, що в
президентському проекті передбачені занадто широкі повноваження глави держави.
За даними української опозиції, свої зауваження до законопроекту є і у представників
ЄС і НАТО. Петро Порошенко, повідомляючи про реєстрацію першого
законопроекту, підкреслив, що він розроблявся у співпраці з західними
консультантами.
Ивженко, Татьяна Киев примет закон о безопасности к саммиту НАТО :
Украинские депутаты не исключают конфликтов с другими странами, помимо России
= [Київ прийме закон про безпеку до саміту НАТО. Українські депутати не виключають
конфліктів з іншими країнами, крім Росії] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-03-20/6_7193_ukraina.html). – М., 2018. – 20.03.

***
Незважаючи на деклароване українськими властями прагнення зробити країну
членом Північноатлантичного альянсу, більшість громадян України не підтримують
цю ідею. До такого висновку прийшли соціологи з Національного демократичного
інституту з міжнародних питань (NDI, організація, створена урядом США „для
просування демократії в країнах, що розвиваються”). Як виявилося, в середньому по
Україні лише 40% дорослого населення підтримують ідею членства в цьому
військовому блоці. Причому, відносна більшість прихильників зближення з НАТО –
59% – сформувалося тільки на заході країни, тоді як навіть у Києві та центральних
областях лише 43% громадян прагнуть до альянсу. І зовсім не підтримують
співпрацю з НАТО на сході і півдні України.
Лихоманов, Петр Опрос: Большинство украинцев не хочет в НАТО =
[Опитування: Більшість українців не хоче в НАТО] / П. Лихоманов // Российская газета
(https://rg.ru/2018/03/16/opros-bolshinstvo-ukraincev-ne-hochet-v-nato.html). – М., 2018. –
16.03.

***

35

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 березня – 16 квітня 2018 р.

На думку високопоставленого американського військового, Сполучені Штати і
НАТО поступаються у військовому відношенні в Східній Європі, але тільки з точки
зору концентрації наземних сил. Однак генерал Кертіс Скапаротті (Curtis M.
Scaparrotti), командувач Європейським командуванням збройних сил Сполучених
Штатів і Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в
Європі не згоден з останньою доповіддю дослідницької корпорації RAND, в якому
йдеться про те, що збройні сили Альянсу будуть розгромлені в результаті російського
наступу. «Я не згоден з цим, – сказав Скапаротті, виступаючи 8 березня перед
членами сенатського Комітету у справах збройних сил. – Якщо об’єктивно
подивитися на НАТО, то ця організація має силу 29 націй. Зусилля, які робляться в
рамках НАТО, а також ті зусилля, які робляться тут, в Сполучених Штатах,
спрямовані на збільшення можливостей стримування, а в разі потреби і можливостей
оборони».
Majumdar, Dave NATO Supreme Allied Commander: Russia Won’t Overwhelm Alliance
in War = [Верховний головнокомандувач НАТО: Росія не зможе перемогти Альянс у
війні.] / D. Majumdar // The National Interest (http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/natosupreme-allied-commander-russia-wont-overwhelm-alliance-24937). – New York, 2018. – 16.03.

***
Рішення Заходу відкрити Україні і Грузії шлях до членства в НАТО, стало
ударом по європейській безпеці, заявив заступник міністра закордонних справ Росії
Олександр Грушко 3 квітня. „2008 рік, травневий саміт (НАТО) – це катастрофа для
європейської безпеки, коли НАТО прийняла рішення про те, що Грузія і Україна
стануть членами НАТО”, – цитує його „РІА Новини”.
Россия считает решение открыть Украине путь в НАТО ударом по безопасности
Европы = [Росія вважає рішення відкрити Україні шлях до НАТО ударом по безпеці
Європи] // Известия (https://iz.ru/727727/2018-04-03/rossiia-schitaet-reshenie-otkryt-ukraineput-v-nato-udarom-po-bezopasnosti-evropy). – М., 2018. – 03.04.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Новітній комплекс „Авангард” замінив „Рубіж” в держпрограмі озброєнь.
Міноборони призупинить роботу над проектом на користь новітньої розробки, яку
представив Володимир Путін, хоча спочатку відомство планувало розвивати відразу
обидва. Чому так сталося і чим цікавий бойовий блок „Авангард”, розбирався Іван
Корякін. Цікаво, що ракету УР-100, на яку встановлять „Авангард”, перестали
використовувати ще в 1974-му. Ще цікавіше, що 30 таких ракет Росії на початку
нульових дісталися від України – за газові борги. Вони, правда, „сухі”, – тобто як
нові, їх ні разу не заправляли. А вже потім „Авангард” встановлять на новітню ракету
„Сармат”.
Корякин, Иван „Авангард” пришел на замену „Рубежу” : Почему это произошло и
чем интересен новый боевой блок = [„Авангард” прийшов на заміну „Рубіжу”. Чому це
сталося і чим цікавий новий бойовий блок] / И. Корякин // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3580538?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 22.03.

***
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„Газпром” має намір подати позов до міжнародного арбітражу до України після
того, як влада країни стягнула з компанії 3,8 млн дол. в рамках штрафу, накладеного
українським антимонопольним комітетом, який російська компанія вважає
незаконним. Хоча антимонопольний комітет України нарахував „Газпрому” більше 6
млрд дол. штрафу ще півтора роки тому, до цих пір Київ не робив ніяких спроб
стягнути його, заарештувавши активи „Газпрому” за межами України. Це може
побічно свідчити про те, що Київ розуміє хиткість своєї правової позиції в разі, якщо
її буде потрібно захищати в судах інших держав.
Барсуков, Юрий „Газпром” подает в арбитраж на Украину : Компания хочет
вернуть обратно $3,8 млн = [„Газпром” подає до арбітражу на Україну. Компанія хоче
повернути
назад
3,8
млн.
дол.]
/
Ю. Барсуков
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3579594?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 21.03.

***
Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що українська сторона
стягнула з російського „Газпрому” близько 100 млн гривень (3,8 млн. дол.) за рахунок
активів компанії в рамках штрафу за порушення українського антимонопольного
законодавства. „Ми вже стягнули частину коштів – це все, що фактично було у”
Газпрому „на території України. Було описано, арештовано і стягнуто до
держбюджету України”, – сказав пан Петренко. Він додав, що українське відомство
планує взаємодіяти з колегами в інших країнах по іншим судовим рішенням,
зобов’язуючим російську сторону здійснити виплати на користь України.
Украина взыскала с „Газпрома” около $3,8 млн за счет активов компании в
стране = [Україна стягнула з „Газпрому” близько 3,8 млн. дол. за рахунок активів
компанії
в
країні]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3578997?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 21.03.

***
Уряд України на засіданні кабінету міністрів в середу, 21 березня, без
обговорення прийняла рішення про припинення дії програми економічного
співробітництва з Росією. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Володимир
Гройсман. „Прийнято одноголосно”, – цитує главу уряду „РІА Новини”.
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией =
[Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією] // Известия
(https://iz.ru/722805/2018-03-21/ukraina-razorvala-programmu-ekonomicheskogosotrudnichestva-s-rossiei). – М., 2018. – 21.03.

***
Звернення до Президента України, голови парламенту і прем’єр-міністру про
розрив дипломатичних відносин з Росією прийняла 20 березня Львівська обласна
рада. У заяві ради відзначається, що РФ „продовжує демонстративно нехтувати
територіальною цілісністю України, міжнародними договорами”.
Власти Львовской области призвали Порошенко разорвать отношения с РФ =
[Влада Львівської області закликали Порошенко розірвати відносини з РФ] // Известия
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(https://iz.ru/722545/2018-03-20/vlasti-lvovskoi-oblasti-prizvali-poroshenko-razorvatotnosheniia-s-rf). – М., 2018. – 20.03.

***
Парламент України рекомендує владі країни підготувати консолідовані
претензії до РФ „за збройну агресію”. Кабінету міністрів країни запропоновано
розробити методику визначення збитку і обсягу збитків, завданих Україні з боку РФ.
Рискин, Андрей Верховная Рада считает денежки, которые намерена получить
от России : Киев, как и страны Балтии, решил взыскать с Москвы миллиарды долларов
= [Верховна Рада рахує грошики, які має намір отримати від Росії. Київ, як і країни
Балтії, вирішив стягнути з Москви мільярди доларів] / А. Рискин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/columnist/2018-03-20/100_ukraina2003.html). – М., 2018. – 20.03.

***
Представник Президента України Петра Порошенка в Верховній Раді Ірина
Луценко не виключила можливого розриву дипвідносин з Росією, але вважає, що для
цього ще не настав потрібний момент. При цьому Луценко пояснила, що перед таким
кроком влада України проведе консультації з міжнародними партнерами.
В раде не исключили возможности разрыва отношений с РФ в подходящий
момент = [У Раді не виключили можливості розриву відносин з РФ в потрібний момент]
//
Известия
(https://iz.ru/722029/2018-03-19/v-rade-ne-iskliuchili-vozmozhnosti-razryvaotnoshenii-s-rf-v-podkhodiashchii-moment). – М., 2018. – 19.03.

***
Світові лідери привітали Володимира Путіна з переобранням на пост
президента Росії. Експерти впевнені: якщо перед виборами західні партнери ще могли
спробувати „розгойдати човен”, то після 18 березня стало остаточно ясно, що з
Росією і її лідером доведеться домовлятися. Україна проігнорувала право російських
громадян на участь у виборах. Українська поліція в неділю зробила все, щоб росіяни
не змогли проголосувати в будівлях дипмісії РФ. У Верховній Раді навіть
зареєстрували законопроект про визнання Україною „нелегітимними” російських
виборів. Незважаючи на складнощі у відносинах Москви із західними країнами, з
такою жорсткою лінією Київ фактично залишився на самоті. Навіть європейські та
північноамериканські ЗМІ визнали, що перемога Володимира Путіна була
„приголомшливою”, не намагаючись поставити під сумнів її законність.
Забродин, Алексей Поздравления для президента : Зарубежные политики
отреагировали на победу Владимира Путина на выборах президента = [Привітання для
президента. Зарубіжні політики відреагували на перемогу Володимира Путіна на
виборах президента] / А. Забродин // Известия (https://iz.ru/721942/alekseizabrodin/pozdravleniia-dlia-prezidenta). – М., 2018. – 19.03.

***
Вибори президента Росії були зірвані в найбільших містах України за
ініціативи нацистських угруповань і за підтримки міністра внутрішніх справ. Вранці в
неділю російські дипломатичні представництва в Україні – посольство в Києві і
консульства в Харкові, Львові та Одесі – були заблоковані поліцією і „активістами” з
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націоналістичної партії „Свобода”, а також заборонених в Росії екстремістських
угруповань „Правий сектор”, „Національний корпус” та інших.
Лихоманов, Петр Киев потерял разум : Украина заблокировала российские
диппредставительства = [Київ втратив розум. Україна заблокувала російські
диппредставництва] / П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2018/03/18/kievustroil-provokacii-vo-vremia-vyborov-prezidenta-rf.html). – М., 2018. – 19.03.

***
Президент України Петро Порошенко висловився щодо можливих бойкотів
чемпіонату світу з футболу в Росії країнами-учасницями турніру. В даний момент
жодна з країн не заявила про намір бойкотувати мундіаль в Росії. Футбольний союз
Німеччини і Футбольна асоціація Англії виступили проти бойкоту чемпіонату світу2018.
Порошенко требует всестороннего бойкота ЧМ-2018 в России = [Порошенко
вимагає всебічного бойкоту ЧС-2018 в Росії] // Вести (http://vesti.lv/statjja/vmire/2018/03/18/poroshenko-trebuet-vsestoronnego-boykota-chm-2018-v-rossii). – Рига, 2018. –
19.03.

***
„Обмеження прав російських виборців в Україні – неподобство. Це порушення
загальноприйнятих міжнародних норм”, – підкреслив Путін. При цьому глава
держави зазначив, що Росія на ці дії відповідати не буде. „Не будемо вводити
обмежень для громадян України, зробимо так, щоб українці відчували себе як вдома”,
– відповів Путін на питання журналіста „Известий”.
Путин назвал безобразием ситуацию с голосованием на Украине = [Володимир
Путін назвав неподобством ситуацію з голосуванням в Україні.] // Известия
(https://iz.ru/721535/2018-03-18/putin-nazval-bezobraziem-situatciiu-s-golosovanie-naukraine). – М., 2018. – 19.03.

***
Росія планувала відкрити чотири виборчі дільниці для голосування на виборах
президента РФ в Україні – в посольстві РФ в Києві, а також в приміщеннях
генконсульств у Львові, Одесі та Харкові. Однак глава МВС України Арсен Аваков
заявив, що в день виборів президента Росії росіян не будуть пускати до посольства і
консульства в українських містах.
В Одессе полиция перекрыла улицу, где расположено российское консульство,
чтобы не допустить выборов = [В Одесі поліція перекрила вулицю, де розташоване
російське консульство, щоб не допустити виборів] // Молдавские ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/v-odesse-policiya-perekryla-ulicu-gde-raspolozheno-rossijsko). –
Кишинев, 2018. – 18.03.

***
Багато зі своїх сучасних військових і шпигунських тактик Росія випробувала на
території бойових дій в Україні. Російські військові сили, розміщені на Донбасі,
намагалися вплинути на українських солдат, заглушаючи сигнал їх телефонів. До того
ж, представники російських збройних сил масово відправляли українським
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військовим повідомлення, спонукаючи тих проявити себе. У відповідь військові
командири України обмежили використання мобільних телефонів в рядах
фронтовиків. Гібридна військова кампанія Росії проти України не гребує кіберзброєю.
Грунтуючись на інформації профілю в соцмережі, хакери заносять віруси в
комп’ютери окремих людей. „До планування таких операцій Росія залучає психіатрів,
вчених і неврологів”, – стверджує Дмитро Шимків, заступник голови Президента
України з питань координації реформ, інновацій та управління змінами в
Адміністрації Президента України. У кіберсвіті таку тактику називають „соціальною
інженерією”: вона передбачає психологічне маніпулювання людьми з метою
здійснення певних дій або оприлюднення конфіденційної інформації.
Peterson, Nolan US Fighter Pilots on the Front Lines of Russia’s Spy Games =
[Американські льотчики-винищувачі на передніх лініях російських шпигунських ігор] /
N. Peterson // Daily Signal (https://www.dailysignal.com/2018/03/15/us-fighter-pilots-front-linesrussias-spy-games/). – New York, 2018. – 16.04.

***
На найближчому засіданні уряду України, яке відбудеться 21 березня, буде
прийнято рішення про вихід країни з Програми економічного співробітництва з
Росією, схваленої в 2011 році. Про це заявив сьогодні прем’єр-міністр Володимир
Гройсман. Глава уряду також зазначив, що вказаний крок стане продовженням
санкцій політики, яку Україна проводить стосовно Росії через ситуацію навколо
Криму і військового конфлікту на Донбасі.
Украина намерена выйти из Программы экономического сотрудничества с РФ –
премьер-министр = [Україна має намір вийти з Програми економічного співробітництва
з
РФ
–
прем’єр-міністр]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0317/c31519-9438131.html). – Пекин, 2018. – 16.03.

***
Президент України Петро Порошенко вирішив спільно з урядом підготувати
пропозиції щодо офіційного виходу країни із Співдружності Незалежних Держав
(СНД). Про це глава держави оголосив під час виступу на відкритті 11-го Київського
безпекового форуму. Порошенко також заявив, що внесе до Верховної Ради
законопроект про негайне одностороннє припинення дії окремих положень Договору
про дружбу між Україною і Росією. За його словами, через відмову Кремля
припинити агресію проти України окремі статті договору стали одіозними
анахронізмом.
Президент України Петро Порошенко вирішив спільно з урядом підготувати
пропозиції щодо офіційного виходу країни із Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Про це глава держави оголосив під час виступу на відкритті 11-го Київського безпекового
форуму. = [Порошенко вирішив офіційно вивести Україну з СНД] // Литовский курьер
(http://www.kurier.lt/poroshenko-reshil-oficialno-vyvesti-ukrainu-iz-sng/). – Вильнюс, 2018. –
13.04.

***
Жити поруч з тоннами гниючої риби без права виходити на берег змушені
моряки російського судна „Норд”. Фактично члени екіпажу опинилися в заручниках у
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українських силовиків, капітану корабля Київ погрожує позбавленням волі.
Прикордонники сусідньої держави в кінці березня затримали сейнер і відконвоювали
його в порт Бердянська. Російські офіційні особи називають подію морським
тероризмом і піратством. Портал iz.ru розбирався з обставинами справи і можливою
відповіддю Москви.
Щербицкий, Владимир Морской бой : Чем Россия ответит Украине на захват
сейнера „Норд” = [Морський бій. Чим Росія відповість Україні на захоплення сейнера
„Норд”] / В. Щербицкий // Известия (https://iz.ru/729039/vladimir-shcherbitckii/morskoiboi). – М., 2018. – 07.04.

***
У Москву для участі в організованій Міноборони РФ Міжнародної конференції
з безпеки приїхав генсек ОБСЄ Томас Гремінгер. В інтерв’ю кореспонденту
„Комерсанта” Олені Черненко він розповів, як налагодити діалог між російськими і
західними військовими, хто частіше порушує перемир’я на Донбасі і чи потребує
місія ОБСЄ в Україні захисту миротворців.
„Риск возникновения военных инцидентов повышается” : Генсек ОБСЕ Томас
Гремингер – об угрозах европейской безопасности = [„Ризик виникнення військових
інцидентів підвищується”. Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер – про загрози європейській
безпеці]
/
Е. Черненко
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3593245?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 05.04.

***
Протистояння між Україною і Росією триває протягом трьох століть, і воно
продовжиться, заявив український заступник міністра у справах тимчасово
окупованих територій Юрій Гримчак. „Це не закінчиться навіть після звільнення
Донбасу, я думаю, це буде найближчим часом, умовно кажучи. Але все одно війна
продовжиться. Вона йде 300 років”, – сказав він в інтерв’ю каналу „112 Україна”.
Власти Украины заявили о „трехсотлетней” войне с Россией = [Влада України
заявила про „трьохсотрічну” війну з Росією] // Известия (https://iz.ru/728430/2018-0404/vlasti-ukrainy-zaiavili-o-trekhsotletnei-voine-v-rossiei). – М., 2018. – 04.04.

***
Москва повинна пояснити Києву все наслідки можливого захоплення
російських судів в Азовському морі. Про це в інтерв’ю KP.RU заявив голова комітету
Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. – Безумовно, з російської
сторони має на офіційному рівні бути заявлено про всі наслідки такого рішення. Які –
я впевнений – не сподобаються українській стороні, – прокоментував Косачев заяви
спікера Держприкордонслужби України Олега Слободяна про рішення затримувати
всі судна, які виходять з Криму або слідують до Криму без дозволу Києва.
Косачев: Киев должен понимать, чем грозит задержание российских судов =
[Косачев: Київ повинен розуміти, чим загрожує затримання російських судів] //
Российская
газета
(https://rg.ru/2018/04/04/kosachev-kiev-dolzhen-ponimat-chem-grozitzaderzhanie-rossijskih-sudov.html). – М., 2018. – 04.04.

***
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Росія може посилити технічний огляд українських судів в Керченській протоці
і обмежити їх прохід в акваторії. Про це заявив капітан першого рангу голова
Загальноросійського руху підтримки флоту Михайло Ненашев. Він також зазначив,
що після захоплення українськими прикордонниками кримського риболовецького
судна „Норд”, РФ може застосувати заходи військового характеру для захисту
судноплавства в Чорному і Азовському морях.
РФ может усложнить проход украинских судов через Керченский пролив = [РФ
може ускладнити прохід українських суден через Керченську протоку] // Известия
(https://iz.ru/728109/2018-04-04/rf-mozhet-ogranichit-prokhod-ukrainskikh-sudov-cherezkerchenskii-proliv). – М., 2018. – 04.04.

***
Київ рішуче налаштований розірвати Договір про дружбу, співробітництво і
партнерство з Росією, підписаний в 1997 році. Президент України Петро Порошенко
вирішить його долю в найближчі місяці, сказав „Комерсанту” джерело в адміністрації
українського лідера. У МЗС Росії запевнили, що від Москви ініціатива про розірвання
угоди виходити не буде. При цьому заступник глави відомства Григорій Карасін
заявив „Комерсанту”: денонсація договору призведе до ще більшої
непередбачуваності всього комплексу двосторонніх російсько-українських відносин.
Соловьев, Владимир На двадцатом году „дружбы” : Петр Порошенко решит
судьбу „большого” договора с Россией в ближайшие месяцы = [На двадцятому році
„дружби”. Петро Порошенко вирішить долю „великого” договору з Росією в найближчі
місяці]
/
В. Соловьев,
Е. Черненко,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3592836?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 04.04.

***
Командування ЧФ висловило готовність забезпечити безпеку судноплавства
після інциденту із затриманням російського судна „Норд”, що слідував з Криму.
„Агресивні дії українських морських прикордонників в міжнародних водах
представляють не тільки небезпеку захоплення російських судів, але і формування
справжнього державного піратства”, – сказало джерело агентства. За його словами,
загроза „українського державного піратства вже позначилася”. Співрозмовник
агентства зазначив, що в разі отримання відповідного наказу, ЧФ займеться
забезпеченням безпеки російських кораблів за рахунок постійної присутності в
декількох зонах Азовського і Чорного морів. При цьому може бути задіяна і морська
авіація.
ЧФ готов патрулировать Азовское и Черное моря для борьбы с „украинским
пиратством” = [ЧФ готовий патрулювати Азовське і Чорне моря для боротьби з
„українським піратством”] // Известия (https://iz.ru/727593/2018-04-03/chf-gotovpatrulirovat-azovskoe-i-chernoe-moria-dlia-borby-s-ukrainskim-piratstvom). – М., 2018. – 03.04.

***
Україна не визнала результати російських виборів в Криму. Але поки не
заявила, що на цій підставі не визнає підсумки в цілому. Верховна Рада прийняла
постанову, розроблену ще в 2016 році, в період виборів до Держдуми. Сенс
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документа – в залученні РФ до міжнародної правової відповідальності. У проекті
постанови рекомендації Президенту, Раді нацбезпеки і оборони, уряду, силовим
структурам. Зокрема, від глави держави депутати очікують презентації
консолідованої претензії України до Росії і стратегії дій Києва. Рекомендують
створити міжвідомчий орган, відповідальний за підготовку цих документів.
Ивженко, Татьяна В Киеве создают ведомство претензий к России : На порозі
нової холодної війни Україна сподівається на підтримку Заходу = [У Києві створюють
відомство претензій до Росії. На порозі нової холодної війни Україна сподівається на
підтримку Заходу] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0320/5_7194_ukraina.html). – М., 2018. – 2щ.03.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Україна і Білорусь можуть створити на базі Мінського заводу цивільної авіації
спільне підприємство. Українське ДП „Антонов” розраховує таким чином отримати
доступ до російських комплектуючих в обхід санкцій і налагодити серійний випуск
літаків Ан-148/158/178. Москва готова почати постачання вузлів і агрегатів СП, але,
як стало відомо „Комерсанту”, за умови, що українська сторона повинна або
погодитися постачати двигуни для транспортних літаків Ан-124 „Руслан”, або ж
почати ремонтувати вже наявні. Останній варіант джерела „Комерсанту” називають
„вкрай ризикованим”: при нинішніх відносинах двох країн відправка двигуна в
Україну не означає гарантій його повернення.
Сафронов, Иван Детали „Анов” повстречаются в Белоруссии : Украинский
„Антонов”
хочет
возобновить
производство
самолетов
с
российскими
комплектующими в третьей стране = [Деталі „Анів” зустрінуться в
Білорусії. Український „Антонов” хоче відновити виробництво літаків з російськими
комплектуючими в третій країні] / И. Сафронов, Я. Соколовская // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3584891?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 26.03.

***
Українське держпідприємство „Антонов” має на меті налагодити в Білорусі
збірку літаків сімейства Ан-148/158 з використанням російських комплектуючих, в
тому числі і санкційних. Про переговори концерну з Мінським заводом цивільної
авіації № 407 дізналося видання LIGA.net. Протокол про наміри щодо створення
регіонального сервісного центру на території Білорусії обидва підприємства уклали
ще в кінці лютого 2018 року. Крім збірки „Антонов” планує продовжувати льотну
придатність і ремонтувати літаки Ан. У документі, зокрема зазначається, що мінський
завод
організовує
зустріч
„Антонова”
з
експлуатантами:
„Белавіа”,
„Трансавіаекспорт”, „Рубістар”, „Генекс” та іншими. Українське підприємство, в
свою чергу, зобов’язався надати перелік літаків „Ан”, які використовуються в Росії.
За деякими даними, мова йде про тисячі лайнерів.
Украинский „Антонов” хочет выйти на рынок РФ в обход санкций =
[Український „Антонов” хоче вийти на ринок РФ в обхід санкцій] // Известия
(https://iz.ru/724201/2018-03-24/ukrainskii-antonov-khochet-vyiti-na-rynok-rf-v-obkhodsanktcii). – М., 2018. – 24.03.
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***
Найбільший європейський лоукостер, ірландська авіакомпанія Ryanair,
виходить на український ринок. Про досягнення угоди оголосили на спільному
брифінгу в міжнародному аеропорту „Бориспіль” Президент України Петро
Порошенко і генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О ’Лірі 23 березня. Як
повідомляє агентство Reuters, планується, що лоукостер відкриє 10 напрямків з Києва
і ще п’ять зі Львова в різні аеропорти Європи. Серед них Барселона, Варшава,
Дюссельдорф, Краків, Лондон і Стокгольм.
Ryanair готовится массово и недорого вывозить украинцев в Европу = [Ryanair
готується масово і недорого вивозити українців до Європи] // Вести
(http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/03/23/ryanairgotovitsya-massovo-i-nedorogo-vyvozitukraincev-v-evropu). – Рига, 2018. – 23.03.

***
Рішення Києва припинити дію програми економічного співробітництва з
Росією є перемогою над здоровим глуздом, заявив заступник директора департаменту
інформації і друку МЗС РФ Артем Кожин. „У наявності послідовна і наполеглива
реалізація київським режимом своєї стратегічної мети – завдати максимальної шкоди
власній економіці”, – цитує ТАСС дипломата. За даними лідера громадського руху
„Український вибір – право народу” Віктора Медведчука, уряд приховує, що
російські інвестиції залишаються найважливішим фактором зростання української
економіки. За підсумками 2017 року обсяг товарообігу обох країн значно зріс.
Саможнев, Александр МИД РФ раскритиковал разрыв Киевом экономических
связей с Россией = [МЗС РФ розкритикував розрив Києвом економічних зв’язків з Росією]
/ А. Саможнев // Российская газета (https://rg.ru/2018/03/23/mid-rf-raskritikoval-razryvkievom-ekonomicheskih-sviazej-s-rossiej.html). – М., 2018. – 23.03.

***
Провідний науковий співробітник економічного факультету МДУ Андрій
Колганов вважає, що втрати для обох країн будуть мінімальними, так як більшість
положень документа не працюють вже кілька років. „Скасування цієї програми –
чисто формальний акт, тому що в усіх напрямках, які в ній передбачалися, співпраця і
так вже знаходиться в самому що ні на є жалюгідному стані. Воно фактично
припинено з ініціативи української сторони. І економічні втрати України від цього,
звичайно, дуже великі”.
Феофанова, Виктория Украина продолжает рвать связи с Россией : К чему
приведет прекращение программы экономического сотрудничества = [Україна
продовжує рвати зв’язки з Росією. До чого призведе припинення програми економічного
співробітництва]
/
В. Феофанова
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3579730?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 21.03.

***
Перша українська бюджетна авіакомпанія SkyUp і американська корпорація
The Boeing Company уклали контракт обсягом 624 млн доларів на виробництво п’яти
літаків серії Boeing 737 Max. Про це повідомило Міністерство інфраструктури
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України. Згідно з підписаною угодою, The Boeing Company зобов’язується в 2023
року поставити SkyUp два авіалайнера Boeing 737 Max 8 і три Boeing 737 Max 10.
Лоукостер також має право довести ще п’ять літаків до 2025 року.
Первый лоукостер Украины подписал контракт с Boeing на сумму 624 млн долл =
[Перший лоукостер України підписав контракт з Boeing на суму 624 млн дол.] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0321/c31519-9439864.html). – Пекин,
2018. – 20.03.

***
У Києві відбулася церемонія підписання контракту на будівництво сонячної
електростанції між найбільшим приватним енергетичним холдингом України ДТЕК і
китайською компанією China Machinery Engineering Corporation. Згідно з укладеною
угодою, СЕС буде зведена поблизу міста Нікополь в центральній частині України на
території площею 400 га. Завдяки потужності в 200 МВт, об’єкт увійде в число
найбільших сонячних електростанцій Європи і зможе забезпечувати електроенергією
понад 100 тис осіб.
Китайская компания построит солнечную электростанцию в Центральной
Украине = [Китайська компанія побудує сонячну електростанцію в Центральній
Україні]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0408/c315199446526.html). – Пекин, 2018. – 10.04.

МИТНА ПОЛІТИКА
Делегації обговорили стан і перспективи виконання Плану демаркації
молдавсько-українського державного кордону на 2018 р. Договірно-правове
оформлення державного кордону з суміжними державами належить до пріоритетів
зовнішньої політики України. У зв’язку з цим українська сторона надає великого
значення ефективній і безперебійній роботі Спільної молдавсько-української
демаркаційної комісії та розглядає її як важливий інструмент розвитку двосторонніх
відносин з Республікою Молдова та поглиблення молдавсько-українського
співробітництва у прикордонній сфері.
Степанов, Георгий Молдова и Украина договорились об активной фазе
демаркации госграницы : Как сообщила пресс-служба МИД Украины, решение принято
по результатам XI заседания общей демаркационной комиссии в Киеве, передает
Noi.md. = [Молдова і Україна домовилися про активну фазу демаркації держкордону. Як
повідомила прес-служба МЗС України, рішення прийнято за результатами XI засідання
спільної демаркаційної комісії в Києві, передає Noi.md.] / Г. Степанов // Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/politika/moldova-i-ukraina-dogovorilisi-ob-aktivnoj-fazedemarkacii-granicy). – Кишинев, 2018. – 13.04.

***
Порошенко підписав закон про спільний контроль на молдавсько-українському
кордоні. Документ був підписаний главою української держави в присутності
прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа, який прибув до Києва для участі в Форумі з
безпеки. Прем’єр-міністр висловив вдячність Президенту України за цей важливий
крок, який дозволить Молдові повністю контролювати молдавсько-український
державний кордон, в тому числі і її придністровську ділянку.
45

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 березня – 16 квітня 2018 р.

Степанов, Георгий Порошенко подписал закон о совместном контроле на молдоукраинской границе = [Порошенко підписав закон про спільний контроль на молдавськоукраїнському
кордоні]
/
Г. Степанов
//
Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/jekonomika/poroshenko-podpisal-zakon-o-sovmestnom-kontrole-na-moldoukrainskoj-granice). – Кишинев, 2018. – 12.04.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної
безпеки і оборони щодо „нейтралізації загроз” в сферах міграції та громадянства.
Тепер, згідно з ініціативою РНБО, кабінет міністрів повинен протягом місяця
розробити механізм попереднього електронного оповіщення про намір відвідати
країну для громадян РФ і країн міграційного ризику. Крім того, уряду доручили
вдосконалити політику в сфері „інтегрованого управління кордонами” і контроль за
перебуванням іноземців на території України.
Порошенко одобрил электронную проверку въезжающих на Украину россиян =
[Порошенко схвалив електронну перевірку в’їжджаючих в Україну росіян] // Известия
(https://iz.ru/722929/2018-03-21/poroshenko-odobril-elektronnuiu-proverku-vezzhaiushchikhna-ukrainu-rossiian). – М., 2018. – 21.03.

***
Почалося оформлення електронних віз для в’їзду в Україну. Про це 4 квітня
заявила прес-служба МЗС республіки. „Введення електронної візи сприятиме
істотному спрощенню візових формальностей для бажаючих відвідати Україну з
метою туризму або бізнесу”, – цитує повідомлення РІА „Новости”.
Украина начала оформление электронных виз для иностранцев = [Україна
розпочала
оформлення
електронних
віз
для
іноземців]
//
Известия
(https://iz.ru/728158/2018-04-04/ukraina-nachala-oformlenie-elektronnykh-viz-dliainostrantcev). – М., 2018. – 04.04.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
В сусідній Україні проблема авто з так званими „євробляхами”. Місцеві
автолюбителі, економлячи на ввізні мита, приганяють автомобілі із Західної Європи і
відмовляються розмитнювати їх, катаючись на європейських номерах. В таких схемах
виявляються замішані і наші співвітчизники. Провозячи машину через білоруськопольський кордон, українці оформляють тимчасове ввезення, а через кілька годин
виїжджають на батьківщину – машини при цьому „вішають” на білорусів. Чим
загрожують такі угоди і в чому приховані їх головні підводні камені – в подробицях
розбирався кореспондент „Республіки”.
Лосич, Павел Этот номер у них проходит : Украинцы везут машины из ЕС по
новой „серой” схеме. В ней оказались замешаны и белорусы = [Цей номер у них
проходить. Українці везуть машини з ЄС за новою „сірою” схемою. У ній виявилися
замішані і білоруси] / П. Лосич // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/etotnomer-u-nikh-prokhodit.html). – Минск, 2018. – 17.03.

***
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У Брестській області до Радуниці готуються ґрунтовно. Районні комунальні
служби разом з сільрадами наводять лад на кладовищах, транспортники готують
додаткові автобуси, які будуть задіяні на популярних маршрутах. На білоруськоукраїнському кордоні відкриються додаткові пункти пропуску громадян двох країн,
щоб люди змогли побачитися з родичами, відвідати могили предків.
Лосич, Павел К Радунице на белорусско-украинской границе откроются
дополнительные пункты пропуска = [До Радуниці на білорусько-українському кордоні
відкриються додаткові пункти пропуску] / П. Лосич // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/k-radunitse-na-belorussko-ukrainskoy-granitse-otkroyutsyadopolnitelnye-punkty-propuska.html). – Минск, 2018. – 05.04.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Держборг України в лютому 2018 року зріс на 0,65 мільярда доларів – до 76,76
мільярда. Про це повідомляється в матеріалах Мінфіну країни. Зобов’язання в
національній валюті скоротилися на 63,2 мільярда гривень, до двох трильйонів
гривень. Скорочення відбулося за рахунок різниці курсів валют на кінець лютого в
порівнянні з січнем, а також за рахунок погашення боргу перед Міжнародним
валютним фондом за програмою stand-by 2014 року, відзначили в Мінфіні.
Госдолг Украины обновил рекорд = [Держборг України оновив рекорд] // Вести
(http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/03/26/gosdolg-ukrainy-obnovil-rekord). – Рига, 2018. –
26.03.

***
Міжнародний валютний фонд (МВФ) пригрозив призупинити допомогу
Україні, якщо та не виконає обіцянки підняти ціни на газ до ринкового рівня.
Комраков, Анатолий МВФ закрывает денежный кран для Украины : Запад
требует от Киева поднять внутренние газовые тарифы = [МВФ закриває грошовий
кран для України. Захід вимагає від Києва підняти внутрішні газові тарифи] /
А. Комраков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-0402/1_7202_mvf.html). – М., 2018. – 02.04.

ЕКОНОМІКА
Білорусь і Україна в 2018 році хочуть збільшити товарообіг до 5,5-6 мільярдів
доларів. Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Ігор
Сокол. Посол висловив надію, що виставка Made in Belarus посприяє не тільки
укладанню контрактів на взаємну поставку продукції, а й призведе до тісніших форм
співпраці. Йдеться і про створення спільних виробництв, і про виробничу кооперацію.
Беларусь и Украина рассчитывают в 2018 году увеличить товарооборот до $5,5-6
млрд = [Білорусь і Україна розраховують в 2018 році збільшити товарообіг до 5,5-6 млрд.
дол.] // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/belarus-i-ukraina-rasschityvayut-v2018-godu-uvelichit-tovarooborot-do-5-5-6-mlrd.html). – Минск, 2018. – 10.04.

***
Українські депутати перевели на українську мову Декрет №8 „Про розвиток
цифрової економіки” і внесли в Раду як прогресивний закон України – „Про розвиток
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цифрової економіки”. Цю цікаву деталь помітив член Ради з розвитку
підприємництва Денис Алейников. Раніше Київська міська рада звернулася до
Верховної Ради, Президента і Нацбанку з проханням створити нормативно-правову
базу для розвитку сучасних форм накопичення і створення криптовалют. Також
Київрада пропонувала Верхoвній Раді і Націoнальному бaнку України почати
обговорювати запуск націoнальної криптовалюти.
Богданова, Яна Украинские депутаты присвоили белорусский Декрет №8 =
[Українські депутати присвоїли білоруський Декрет №8] / Я. Богданова // Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/ukrainskie-deputaty-prisvoili-belorusskiy-dekret8.html). – Минск, 2018. – 06.04.

***
Сьогодні найбільший у світі транспортний літак Ан-225 „Мрія” вилетів з
аеропорту „Київ-Антонов”, що знаходиться в 25 км від української столиці, для
виконання першого комерційного рейсу після проведеної модернізації. Прес-служба
держпідприємства „Антонов” заявила, що Ан-225 прямує в німецький Лейпциг,
звідки і почнеться його комерційна місія, однак не розкрила подальший маршрут
повітряного судна. У той же самий час місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела,
повідомили, що з ФРН „Мрія” полетить в Азію.
Ан-225 „Мрия” отправляется в первый после модернизации коммерческий рейс =
[Ан-225 „Мрія” відправляється в перший після модернізації комерційний рейс] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0404/c31519-9445599.html). – Пекин,
2018. – 03.04.

***
До 2030 року Україна може провести масштабну реконструкцію своїх
аеропортів для розвитку туризму і торгівлі, а також збільшення припливу інвестицій.
Про це йдеться в проекті наказу кабінету міністрів „Про схвалення авіаційної
транспортної стратегії до 2030 року”. Згідно з цим документом, за найближчі 12 років
аеропорти Львова, Одеси, Харкова, Херсона та Запоріжжя повинні бути підготовлені
до необмеженого обслуговування далекомагістральних літаків, які зараз приймає
тільки київський „Бориспіль”.
Украина рассматривает возможность проведения масштабной модернизации
аэропортов к 2030 году = [Україна розглядає можливість проведення масштабної
модернізації
аеропортів
до
2030
року]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0404/c31519-9445596.html). – Пекин, 2018. – 03.04.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Польща виявила шпигуна, який нібито передавав Москві секретні дані про те,
яким чином Варшава планувала протистояти „Північному потоку – 2”. Новий
шпигунський скандал став доповненням до газового конфлікту України та Росії.
Поступки, на які країни йшли в мирний час, більше не задовольняють Київ.
Отримавши потужний аргумент в свою користь у вигляді винесення рішення
Стокгольмським судом, Київ хоче більше преференцій – зокрема, по транзиту. Для
„Газпрому” транзит стає економічно невигідним, але і відмовитися від нього буде
складно.
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Башкатова, Анастасия Газовый экспорт России подрывают шпионским
скандалом : Без украинского транзита „Газпрому” не выполнить контракты с Европой
= [Газовий експорт Росії підривають шпигунським скандалом. Без українського
транзиту „Газпрому” не виконати контракти з Європою] / А. Башкатова //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2018-03-26/2_7198_export.html). – М.,
2018. – 26.03.

***
Українська влада готує арешт російського блакитного палива в європейських
газових сховищах. При цьому Київ явно нарощує тиск на „Газпром” напередодні
очікуваних переговорів з представниками „Нафтогазу” і Європейської комісії.
Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що за невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу з „Газпрому” можуть примусово стягнути запаси газу зі
сховищ в країнах ЄС, які є частиною активів компанії.
Комраков, Анатолий Украина готова арестовать российский газ : Киев ждет
капитуляции Москвы после шведского арбитража = [Україна готова заарештувати
російський газ. Київ чекає капітуляції Москви після шведського арбітражу] / А. Комраков
// Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2018-03-26/1_7197_ukraina.html). – М.,
2018. – 26.03.

***
Україна має намір стати експортером газу в 2020 році. Після цього країна
зможе самостійно формувати ціну на енергоресурс і знизити його вартість, заявив
прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. „Нам потрібно перестати імпортувати
газ. Ми сконцентрувалися на програмі збільшення видобутку українського газу”, –
повідомив прем’єр, додавши, що в 2017 році” Укргазвидобування „вже наростила
видобуток газу на 700 мільйонів кубометрів.
Украина собралась экспортировать газ = [Україна зібралася експортувати газ] //
Вести (http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/03/24/ukraina-sobralas-eksportirovat-gaz). – Рига,
2018. – 24.03.

***
„Газпром” подав до шведського державного суду позов в спробі оскаржити
рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з „Нафтогазом України” за
контрактом на покупку газу. За даними „Комерсанту”, „Газпром”, зокрема, хоче
оскаржити рішення арбітражу про те, що в 2012-2017 роках „Нафтогаз” взагалі не мав
зобов’язань по take-or-pay, а також принципи, за якими арбітраж встановив нову
контрактну ціну на основі вартості газу в Німеччині. Апеляційний суд в середньому
розглядає справи близько року, при цьому в разі невдалого результату у „Газпрому”
може бути можливість звернутися до Верховного суду Швеції – якщо той вирішить
розглядати справу (займає до півроку), сам розгляд може зайняти ще півроку.
Барсуков, Юрий „Газпром” подал в суд на арбитраж : Компания оспаривает
решение, принесшее ей $2 млрд = [„Газпром” подав до суду на арбітраж. Компанія
оскаржує рішення, яке принесло їй 2 млрд. дол.] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3580588?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 23.03.
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***
Італійська нафтогазова компанія Eni і національний газотранспортний оператор
Snam готові розглянути можливість інвестицій в продовження „Турецького потоку” і
в доставку газу через Болгарію до Австрії. Італія, отримуючи газ через хаб в
Баумгартені, хотіла б забезпечити себе достатніми поставками палива, після того як
„Газпром” припинить транзит через Україну. Події ж навколо газового протистояння
з Україною розвиваються. „Газпром” готує позов до міжнародного арбітражу через
штраф в розмірі приблизно 6,6 млрд. дол. (172 млрд. грн), накладеного на нього
Антимонопольним комітетом України. А раніше міністр юстиції України Павло
Петренко повідомив, що Київ стягнув з російського концерну близько 100 млн. грн.
(3,8 млн. дол.) за рахунок активів в країні. „Це все, що фактично було у „Газпрому” на
території України, – сказав він. – Було описано, арештовано і стягнуто до
держбюджету України”.
Башкатова, Анастасия Итальянцы флиртуют с „Газпромом” : „Турецкий
поток” превратится в облегченную версию „Южного” = [Італійці фліртують з
„Газпромом”. „Турецький потік” перетвориться в полегшену версію „Південного”] /
А. Башкатова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-0322/1_7195_gasprom.html). – М., 2018. – 22.03.

***
„Газпром” подав клопотання про часткове скасування рішення Арбітражного
суду Стокгольма у спорі з українським „Нафтогазом” до Апеляційного суду округу
Свеа в Швеції. Підставою для клопотання, як повідомила компанія, стали
перевищення арбітрами повноважень і серйозні процесуальні помилки. У „Газпрому”
з 2009 року діють два контракти з „Нафтогазом України” на поставку для потреб
самої Незалежної і на транзит до країн Європи. За обома компанії судяться з
перемінним успіхом там же в Швеції, в Стокгольмському арбітражному суді.
Комраков, Анатолий Шведские арбитры превысили газовые полномочия :
„Газпром” взялся исправлять стокгольмские процессуальные ошибки = [Шведські
арбітри перевищили газові повноваження. „Газпром” взявся виправляти стокгольмські
процесуальні
помилки]
/
А. Комраков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-03-22/4_7196_sveden.html). – М., 2018. – 22.03.

***
Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики
схвалив поправки в газову директиву ЄС 73/2009, згідно з якими правила Третього
енергопакету ЄС повинні поширюватися і на морські газопроводи, що зв’язують ЄС з
третіми країнами. На практиці це регулювання вводиться для того, щоб ускладнити
майбутнє функціонування газопроводу „Північний потік-2”, будівництво якого
„Газпром” з європейськими фінансовими партнерами збирається почати влітку.
Члени комітету підтримали зміну директиви 41 голосом, 13 проголосували проти, ще
9 утрималися. Таким чином, якщо поправки в директиві будуть прийняті, це не
завадить „Газпрому” побудувати „Північний потік-2”, але може вкрай утруднити
ефективне функціонування проекту – наприклад, використання труби може бути
обмежено на рівні 50% в очікуванні будь-яких майбутніх „незалежних”
постачальників газу. На практиці це означатиме, що, не маючи можливості повністю
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завантажити „Північний потік-2”, „Газпром” змушений буде прокачувати більше газу
через Україну.
Барсуков, Юрий Европарламент сдержит „Северный поток” : Депутаты
поддержали распространение правил Третьего энергопакета на газопровод =
[Європарламент стримає „Північний потік”. Депутати підтримали поширення правил
Третього
енергопакету
на
газопровід]
/
Ю. Барсуков
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3579505?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 21.03.

***
У сценаріях російсько-українського газового конфлікту з’явилися нові
невизначені фактори. Додаткові поставки блакитного палива Києву нібито пообіцяв
Катар. Зростають шанси на збереження поставок російського газу на тлі невдач
реалізації „Турецького потоку”. Але одночасно Київ втрачає частину європейської
підтримки через загострення кризи у відносинах з Угорщиною. МЗС Угорщини різко
відреагував на розміщення армійських сил України в районах проживання угорців.
Позбавити Україну реверсних поставок газу Україні Угорщина не зможе. Але
послабити підтримку Києва на енергетичних переговорах з боку єврочиновників
Будапешту цілком під силу.
Соловьева, Ольга Будапешт ослабил позицию Киева в газовом конфликте : В
российско-украинском энергетическом споре появились новые участники = [Будапешт
послабив позицію Києва в газовому конфлікті. У російсько-українській енергетичній
суперечці з’явилися нові учасники] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-03-21/1_7194_budapesht.html). – М., 2018. – 21.03.

***
Заступник голови правління „Газпрому” Олександр Медведєв заявив, що після
рішення Стокгольмського арбітражу російський концерн буде розривати контракти з
„Нафтогазом” на поставку і транзит „блакитного палива”. Тим часом Президент
України Петро Порошенко заявив, що Катар готовий надати країні скраплений газ. За
словами українського лідера, поставки палива, обсяги якого не називаються, можливі
через термінал в Польщі і по турецькому маршруту через Босфор. Як зазначив
П.Порошенко, „ці джерела поставок скрапленого газу від надійного партнера України
– Катару створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки”,
говориться на сайті лідера.
Украина выколачивает гривны из „Газпрома” : Киев обрадовался катарскому газу
= [Україна вибиває гривні з „Газпрому”. Київ зрадів катарському газу] // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2018-03-21/100_obzor210318.html). – М., 2018. – 21.03.

***
„Газпром” в 2020 році не зможе обійтися без української газотранспортної
системи для транзиту в Європу, оскільки до того моменту наземна інфраструктура в
ЄС ще не буде готова до прийому газу „Північного потоку-2” (Nord Stream 2). До
кінця 2019 року, коли закінчується контракт на транзит газу через Україну, „Газпром”
зможе прокачати через Nord Stream 2 не більше 34 млрд кубометрів з проектних 55
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млрд кубометрів. Таким чином, укладання нового транзитного контракту з Україною
неминуче.
Барсуков, Юрий „Северному потоку-2” не хватит труб : „Газпрому” придется
договариваться с Украиной о транзите и после запуска газопровода = [„Північному
потоку-2” не вистачить труб. „Газпрому” доведеться домовлятися з Україною про
транзит і після запуску газопроводу] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3578411?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 20.03.

***
Аналітик Фонду національної енергетичної безпеки, викладач Фінансового
університету при Уряді РФ Ігор Юшков вважає, що поставки катарського газу
обійдуться Україні набагато дорожче, ніж закупівлі у Росії. Так експерт
прокоментував заяву Президента Петра Порошенка, який повідомив про готовність
Катару поставляти газ на українську територію. Поставки можуть йти через Польщу
або по турецькому маршруту через Босфор.
Егоршева, Нина Поставки газа из Катара обойдутся Украине дороже закупки у
России = [Поставки газу з Катару обійдуться Україні дорожче закупівлі у Росії] /
Н. Егоршева // Российская газета (https://rg.ru/2018/03/20/postavki-gaza-iz-katara-obojdutsiaukraine-dorozhe-zakupki-u-rossii.html). – М., 2018. – 20.03.

***
У „Нафтогазі” розповіли, скільки в України газу, зазначивши, що його
вистачить для покриття потреб населення в період холодів. Президент Союзу
нафтогазопромисловців Росії Геннадій Шмаль висловив сумнів в подібному
оптимістичному прогнозі. Він зазначив, що останнім часом Київ закуповує газ у
Європи по реверсу, однак там зовсім інша цінова категорія. „Останнім часом, щоб не
брати газ у Росії, вони (українці) отримували його за іншою схемою з Німеччини,
через Словаччину, брали певну кількість газу у Польщі. Але ціна цього газу, який
вони брали в тій же Польщі, рази в чотири більше, ніж російського газу. Тут
політичні питання часто превалюють над здоровим глуздом, над будь-яким
економічним розрахунком. Це взагалі дурість: маючи можливість купувати газ поруч,
в Росії, і стільки, скільки треба, відмовлятися від цього – це, звичайно,
недалекоглядна політика. Але, як то кажуть, що є, то і маємо”, – зазначив Геннадій
Шмаль.
Политика Украины превалируют над здравым смыслом = [Політика України
превалює над здоровим глуздом] // Вести (http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/03/20/politikaukrainy-prevaliruyut-nad-zdravym-smyslom). – Рига, 2018. – 20.03.

***
Російський „Газпром” не зможе обійтися без газотранспортної системи України
для транзиту газу в Європу, пише „Коммерсант”. Підписання нового транзитного
контракту з Україною неминуче”.
СМИ: „Газпром” не сможет обойтись без Украины : Российской компании
светит новый контракт с Киевом = [ЗМІ: „Газпром” не зможе обійтися без
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України. Російській компанії світить новий контракт з Києвом] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-03-20/100_obzor200318.html). – М., 2018. – 20.03.

***
Президент України Петро Порошенко заявив про готовність Катару поставляти
в країну скраплений природний газ. Про це він розповів в ході свого візиту в Катар.
За його словами, досягнута домовленість сприятиме підвищенню енергетичної
безпеки України. Глава держави повідомив, що переговори по маршруту газових
поставок відбудуться найближчим часом.
Украина придумала, у кого будет закупать газ = [Україна придумала, у кого буде
закуповувати газ] // Вести (http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/03/20/ukraina-pridumala-u-kogobudet-zakupat-gaz). – Рига, 2018. – 20.03.

***
Представники „Газпрому” і „Нафтогазу”, а також „Нафтогазу” і Єврокомісії
планують обговорити долю газових контрактів Росії та України. При цьому в Києві
заявили, що чекають від „Газпрому” погашення боргу розміром зовсім не 2,6 млрд.
дол., як повинно бути, виходячи з рішень Стокгольмського суду, а приблизно в три
рази більше – близько 8,5 млрд. дол. Схоже, російська сторона вибрала процедуру
розірвання контрактів з метою позбавити Україну будь-яких формальних підстав для
арешту активів. Борг „Газпрому” перед Україною більше, ніж випливає з недавніх
рішень Стокгольмського суду, повідомляють в українському уряді.
Башкатова, Анастасия Украина хочет сделать из России супердолжника : Киев
требует от газового монополиста более 8 миллиардов долларов = [Україна хоче зробити
з Росії суперборжника. Київ вимагає від газового монополіста більше 8 мільярдів доларів]
/
А. Башкатова
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-0319/1_7192_gazprom.html). – М., 2018. – 19.03.

***
Невже оголошена газова битва за Європу? Заступник помічника держсекретаря
США Сандра Оудкірк в кулуарах Атлантичної ради заявила, що американські
компанії готові в рази розширити газову експансію в Європу. І що в ЄС у Вашингтона
особливий інтерес. США вже активно працюють над розширенням експорту в Старий
Світ свого скрапленого природного газу. Навіть є вже 30 плавучих станцій для
зберігання і регазифікації палива. США хочуть торгувати всім, що виробляється на їх
території, торгувати на всіх континентах і з кожною країною будь-що-будь. Іншими
словами, всіх конкурентів, які заважають, – витісняти, не шкодуючи живота свого. У
цьому світлі, схоже, газову суперечку між „Газпромом” і „Нафтогазом” варто
розглядати під іншим кутом. Стає зрозумілою декламація Президента України Петра
Порошенка, який заявив, що українська сторона „отримає все до копійки”.
Обухов, Олег Газовая битва за Европу = [Газова битва за Європу] / О. Обухов //
Вести (http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/03/18/gazovaya-bitva-za-evropu). – Рига, 2018. –
18.03.

***
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Міністр з охорони навколишнього середовища від партії Зелених Німеччини
Юрген Тріттін протестував проти газопроводу „Північний потік 2”. Політик вважає,
що Україна отримує не всі доходи від транзиту газу, а лише малу їх частину, а саме
податки, які сплачує експлуатує трубопровід Нафтогаз. Газ буде йти через Україну і в
майбутньому, тому що при загальному обсязі експорту газу Газпромом в 200 млрд
куб. навіть двох „Північних потоків” буде недостатньо. Україна може стати сховищем
газу для Європи. Але для цього Нафтогаз повинен почати вкладати гроші в газову
інфраструктуру. Труби в Україні приходять в непридатність. Через Україну буде йти
менше газу, якщо Європа скоротить своє споживання газу, як того вимагають
представники партії Зелених.
Bauchmüller, Michael „Hier geht es nicht um Erpressbarkeit” = [Юрген Тріттін:
„Мова йде не про нашу вразливість перед шантажем”] / M. Bauchmüller // Süddeutsche
Zeitung
(http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/juergen-trittin-hier-geht-es-nicht-umerpressbarkeit-1.3905566). – Berlin, 2018. – 16.03.

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше назвала умови для німецькоросійського газопроводу „Північний потік 2”. Зокрема, вона заявила, що без ясності
про роль України як транзитної країни для природного газу проект неможливий. Про
це вона заявила після зустрічі з українським Президентом Петром Порошенко в
Берліні. Україна побоюється, що нова лінія замінить існуючу, яка ппролягає через її
територію і вигідні транзитні мита будуть втрачені. Для Києва дохід від існуючого
газопроводу має стратегічне значення.
Merkel geht auf vorsichtige Distanz zu „Nord Stream 2” = [Меркель тримається на
відстані
від
„Північного
потоку
2”]
//
Wiener
Zeitung
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/957886_Merkel-geht-aufvorsichtige-Distanz-zu-Nord-Stream-2.html). – Wien, 2018. – 11.04.

***
Президент України Петро Порошенко та Федеральний канцлер Німеччини
Ангела Меркель обговорили питання проекту „Північний потік-2” під час
двосторонніх переговорів. Федеральний канцлер підкреслила, що проект „Північний
потік-2” неможливий без того, щоб з’ясувати однозначно як виглядатиме ситуація з
українським транзитом. Вона наголосила, що потрібно враховувати застереження
України і знайти компромісне рішення: „Ви бачите, що це не тільки економічний
проект, він звичайно має також враховувати політичний фактор. І ми й надалі будемо
залишатися в контакті. І ми будемо обмінюватися думками”, – підкреслила Ангела
Меркель.
Connolly, Kate Merkel tells Putin not to exclude Ukraine from gas pipeline route =
[Меркель у розмові з Путіним наголошує на не виключенні України з маршруту
газопроводу]
/
K. Connolly
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2018/apr/10/merkel-tells-putin-not-to-exclude-ukrainefrom-gas-pipeline-route). – London, 2018. – 10.04.

***
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель обіцяє розглянути вплив нового
російсько-німецького газопроводу в Україну. Трубопровід „Nord Stream-2” буде
постачати російський газ до Німеччини під Балтійським морем. Це сприймається
підозріло в деяких східноєвропейських країнах, які бояться втратити транзитний
прибуток, якщо російський газ більше не перетинатиме їх територію після
будівництва газопроводу. Ангела Меркель під час зустрічі з Президентом України
Петром Порошенко наголосила на необхідності збереження транзиту по території
України.
Germany’s Merkel seeks to assure Ukraine on Russian gas link = [Канцлер Німеччини
Ангела Меркель прагне запевнити Україну в газовому зв’язку з Росією] // The Washington
Post (https://www.washingtonpost.com/business/germanys-merkel-seeks-to-assure-ukraine-onrussian-gas-link/2018/04/10/ebb25e14-3cb4-11e8-955b7d2e19b79966_story.html?utm_term=.1dbf33eb4382). – Washington, 2018. – 10.04.

***
Запланований візит Президента України Петра Порошенка до Німеччини. В
німецькій пресі він назвав Росію ненадійним постачальником, а „Північний потік – 2”
– політичним хабаром. Київ хоче зберегти свою роль посередника, який отримує
гроші за транспортування газу від „ненадійного постачальника”. Тому Порошенко
пропонує німцям замість „Північного потоку – 2” інвестувати в модернізацію
української газотранспортної системи (ГТС).
Башкатова, Анастасия Деньги „Газпрома” для Киева не пахнут : Порошенко
зовет немцев починить украинские трубы для поставок российского топлива = [Гроші
„Газпрому” для Києва не пахнуть. Порошенко кличе німців починають українські труби
для поставок російського палива] / А. Башкатова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-04-10/4_7208_poroshenko.html). – М., 2018. – 10.04.

***
Нинішній конфлікт „Газпрому” і „Нафтогазу”. У ньому можна виділити дві
складові: 1) двосторонню – протиріччя між компаніями і двома країнами; 2)
багатосторонню – тиск на Росію з використанням українського газового кейса. При
виробленні умов транзиту істотне значення набуває протистояння Росії і Заходу.
Нинішній конфлікт „Нафтогазу” і „Газпрому” був неминучий, тому що є елементом
процесу розлучення компаній напередодні закінчення дії контракту від 2009 року.
„Газпрому” і „Нафтогазу” доведеться виробити умови взаємодії після 2019 року. На
двосторонній основі їм це зробити явно не вдасться.
Юшков,
Игорь
Валерьевич,ведущий
аналитик
Фонда
национальной
энергетической безопасности, эксперт Финансового института Развод по-украински :
Перспективы взаимодействия Москвы и Киева в углеводородной сфере = [Розлучення поукраїнськи. Перспективи взаємодії Москви і Києва у вуглеводневій сфері] / И. В. Юшков //
Независимая газета (http://www.ng.ru/ng_energiya/2018-04-10/14_7208_ukraina.html). – М.,
2018. – 10.04.

***
Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому виданню
Handelsblatt запропонував замість будівництва газопроводу „Північний потік-2” по
дну Балтійського моря збільшити транзит через територію України. Пан Порошенко
55

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 березня – 16 квітня 2018 р.

заявив, що друга нитка „Північного потоку” не має під собою економічного
обґрунтування і запропонував українським компаніям ретельно обміркувати його
необхідність з урахуванням великих транзитних можливостей України.
Петр Порошенко предложил увеличить транзит через Украину вместо
„Северного потока-2” = [Петро Порошенко запропонував збільшити транзит через
Україну
замість
„Північного
потоку-2”]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3598567). – М., 2018. – 09.04.

***
Адміністрація президента США Трампа оголосила про досить болючі санкції
проти 14 російських компаній, а також 24 бізнесменів і чиновників. Трохи більш
сприятливі для Росії події трапилися в рамках реалізації проекту „Північний потік –
2” (СП-2). Всупереч протестам України та деяких європейських країн Німеччина і
Фінляндія вже дали зелене світло будівництву в своїх зонах Балтійського моря.
Сергеев, Михаил Штаты открыли санкционный огонь на поражение : Неделя в
экономике = [Штати відкрили санкційний вогонь на поразку. Тиждень в економіці] /
М. Сергеев // Независимая газета (http://www.ng.ru/week/2018-04-08/8_7207_econ.html). –
М., 2018. – 08.04.

***
Верховна Рада України виступила зі зверненням до парламентів і урядів інших
країн вжити всіх заходів для повної заборони будівництва газопроводу „Північний
потік – 2”, відмовитися від участі в підготовці, фінансуванні або лобіюванні цього
проекту. Депутати переконані, що через будівництво газопроводу утвердиться
„абсолютна монополія” Росії на газовому ринку Європи. Ну а збереження
українського транзиту потрібно для того, щоб зберігати залежність Європи і Москви
від ступеня адекватності „українських партнерів”. А цей ступінь адекватності
визначати буде не хто інший, як Вашингтон.
Родионов, Дмитрий,политолог, в 2014-2015 годах военный корреспондент и
волонтер в Новороссии, директор Центра геополитических исследований Института
Инновационного Киев, вы слабое звено, прощайте! = [Київ, ви слабка ланка,
прощавайте!]
/
Д. Родионов
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1105413/kii
ev_vy_slaboie_zvieno_proshchaitie). – М., 2018. – 07.04.

***
Запуск газопроводу „Північний потік – 2” призведе до транзитних втрат для
України, тому Київ намагається саботувати його будівництво виключно по
прагматичним причин, вважає керівник аналітичного управління Фонду національної
енергетичної безпеки Олександр Пасічник. Пасічник додав, що Україна протягом
останніх років не робила інвестицій у власну газотранспортну систему, яка серйозно
застаріла.
Эксперт прокомментировал заявление Киева о „Северном потоке – 2” = [Експерт
прокоментував заяву Києва про „Північний потік – 2”] // Известия
(https://iz.ru/729523/2018-04-07/ekspert-prokommentiroval-zaiavlenie-kieva-o-severnom-potoke2). – М., 2018. – 07.04.
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***
Від гучних заяв Президент України Петро Порошенко утримується рідко. Він,
як противник запланованого газопроводу „Північний потік – 2”, критикує
прихильників „проекту століття”, називаючи їх „співучасниками Росії в її гібридних
війнах”. Петро Порошенко нічого не бажає так сильно, як того, щоб отруєння
російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері остаточно зруйнувало
плани будівництва газопроводу з Росії до Німеччини. Мотиви Порошенка прозорі.
Адже Україні з будівництвом „Північного потоку – 2” загрожує не тільки втрата своїх
позицій в газозабезпеченні Центральної Європи, а й втрата двох мільярдів євро
щорічних транзитних доходів.
Hans-Peter Siebenhaar, Siebenhaar Nord Stream 2 kann zur politischen Entspannung
zwischen Russland und der EU beitragen = [„Північний потік – 2” може сприяти
політичній розрядці між Росією і ЄС] / H. -P. Hans-Peter Siebenhaar // Handelsblatt
(http://www.handelsblatt.com/my/meinung/kommentare/nach-der-skripal-affaere-nord-stream-2kann-zur-politischen-entspannung-zwischen-russland-und-der-eubeitragen/21138086.html?ticket=ST-1421660-drqfxZqCJV3PP3H57Qsb-ap2). – Berlin, 2018. –
05.04.

***
„Північний потік – 2” і „Турецький потік” позбавлять газотранспортну систему
України роботи. „Газпром” готовий зберегти не більше 15 відсотків нинішніх обсягів
транзиту блакитного палива. У 2017-му транзит російського газу через Україну майже
досяг 94 мільярдів кубометрів. Це абсолютний рекорд за останні вісім років. Київ
розраховував, що в перспективі постачання палива європейським споживачам по ГТС
перевищать 110 мільярдів кубів. Це вкрай важливо для української економіки. У
минулому році „Газпром” заплатив за транзит близько трьох мільярдів доларів. Якщо
співпрацю з Росією в газовій сфері буде згорнуто, в бюджеті України утворюється ще
один пролом, заповнити який просто неможливо.
„Северный поток – 2” задушит Украину = [„Північний потік – 2” задушить
Україну] // Вести (http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/04/05/severnyy-potok-2-zadushitukrainu). – Рига, 2018. – 05.04.

***
Росія і Туреччина зміцнюють стратегічне партнерство. Правда, як показав візит
президента РФ Володимира Путіна до Анкари, не всі спільні проекти мають для
Туреччини таку ж першорядну важливість, як для Росії. Не видно прогресу з другою
ниткою „Турецького потоку”. Проект, який Москва вважає своїм козирем при відмові
від українського транзиту, сама Анкара розглядає лише як один з варіантів при
створенні газового хаба. „Газпром” вже не сподівається обнулити український
транзит.
Башкатова, Анастасия „Газпром” проигрывает в борьбе с украинским
транзитом : Прогресса со второй ниткой „Турецкого потока” до сих пор нет =
[„Газпром” програє в боротьбі з українським транзитом. Прогресу з другої ниткою
„Турецького потоку” до сих пір немає] / А. Башкатова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-04-04/4_7205_gazprom.html). – М., 2018. – 04.04.
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***
У Білому домі пройшов саміт США і країн Балтії. Крім іншого, в ході дискусій
у Вашингтоні сторони обговорили питання збільшення поставок зрідженого
природного газу з США. Країни Балтії збираються знизити свою залежність від
російського палива. Така мета фігурувала в законопроекті „Про протидію
противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA). У документі
підкреслюється: Штати збираються сприяти скороченню залежності України і
східноєвропейських держав від російської енергетики.
Пудовкин, Евгений Страны Балтии прячутся за военным щитом США : Литва
просит у Вашингтона средства противоракетной обороны = [Країни Балтії ховаються
за військовим щитом США. Литва просить у Вашингтона кошти протиракетної
оборони] / Е. Пудовкин // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2018-0404/6_7204_baltia.html). – М., 2018. – 04.04.

***
У балансі „Газпрому” за статтею „штрафи, пені, неустойки за порушення умов
договорів” визнана витрата в 272,943 мільярда рублів, або 4,74 мільярда доларів (за
курсом на кінець року), величина якої майже повністю відповідає рішенню
Стокгольмського арбітражу. Таким чином, рішення арбітражу в Швеції сильним
чином вплинуло на прибуток „Газпрому”. У 2017 році він склав всього 100 мільярдів
рублів. Для порівняння, в 2016-му він був 411 млрд.
„Газпром” готов простить долги Украины = [„Газпром” готовий пробачити
борги України] // Вести (http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/04/03/gazprom-gotov-prostitdolgi-ukrainy). – Рига, 2018. – 03.04.

***
Висилка російських дипломатів ніяк не завадила Німеччині без особливого
шуму дати зелене світло „Північному потоку – 2”, пише Forbes. Федеральне морське і
гідрографічне агентство в Берліні прийшло до висновку, що „Північний потік – 2”
збільшить рівень енергобезпеки, забезпечивши вторинний маршрут для
транспортування газу, корисний у разі виникнення проблем на вже існуючих
артеріях. Існуючі суперечки між Росією і Україною іноді призводять до того, що
транзит газу зупиняється, занурюючи цілі області Східної і Центральної Європи в
безодню холоду.
„Северный поток – 2” сделает Европу ещѐ более уязвимой = [„Північний потік –
2”
зробить
Європу
ще
більш
вразливою]
//
Вести
(http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/04/02/severnyy-potok-2-sdelaet-evropu-eshchyo-boleeuyazvimoy). – Рига, 2018. – 02.04.

***
У першому кварталі 2018 року через теплу погоду Україна скоротила імпорт
природного газу в 2,3 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до
1,8 млрд куб. м. Про це сьогодні повідомили місцеві ЗМІ, посилаючись на дані
оператора української ГТС компанії „Укртрансгаз”.
В первом квартале 2018 года Украина сократила импорт газа в 2,3 раза = [У
першому кварталі 2018 року Україна скоротила імпорт газу в 2,3 рази] // Жэньминь
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жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0403/c31519-9445019.html). – Пекин, 2018. –
02.04.

***
Україна не готова до наслідків введення в експлуатацію „Північного потоку –
2”. Про це заявив експерт з питань енергетики Валентин Землянський в інтерв’ю
телеканалу NewsOne. „Певний обсяг транзиту газу по українській ГТС збережеться.
Проблема в тому, що це будуть не такі обсяги як зараз. Українська ГТС в тому
вигляді, в якому вона є, буде не потрібна – вона може прокачувати від 120 до 140
(мільярдів) кубометрів на рік, що не потрібно. Нам потрібно зараз думати, що робити
з газотранспортною системою і газорозподілом”, – сказав Землянський. За його
словами, зниження обсягу транзитного газу може привести до того, що з чотирьох
магістральних газопроводів в експлуатації залишиться один. Внаслідок цього велика
кількість споживачів залишиться без блакитного палива. До такої ситуації, на думку
Землянського, в „Нафтогазі” не готові.
Украина не готова к новой трубе „Газпрома” = [Україна не готова до нової трубі
„Газпрому”] // Вести (http://vesti.lv/statjja/ekonomika/2018/04/02/ukraina-ne-gotova-k-novoytrube-gazproma). – Рига, 2018. – 02.04.

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Енергоблок номер три Південно-Української АЕС відключено від
енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту
тривалістю 104 діб. Відзначається, що радіаційний фон на промисловому майданчику
станції знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску
атомної станції.
Энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен для проведения ремонта =
[Енергоблок Південно-Української АЕС відключено для проведення ремонту] // Известия
(https://iz.ru/729398/2018-04-07/energoblok-iuzhno-ukrainskoi-aes-otkliuchen-dlia-provedeniiaremonta). – М., 2018. – 07.04.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Український флот „приніс себе в жертву” під час возз’єднання Криму з Росією,
заради того, щоб Київ привів в готовність армію. З такою заявою виступила помічник
командувача ВМС України, капітан першого рангу Марина Каналюк. „Ми
протягнули час до місяця. Повірте, це було непросто. І держава придумало згодом
механізм використання ЗСУ – АТО”, – заявила Каналюк. За її словами, флоту
довелося діяти за відсутності головнокомандувача і голови Міноборони, а кримські
МВС і СБУ відразу перейшли на бік Росії.
В ВМС Украины заявили о „принесении в жертву” флота ради военной мощи = [У
ВМС України заявили про „принесення в жертву” флоту заради військової могутності]
// Известия (https://iz.ru/724352/2018-03-25/v-vms-ukrainy-zaiavili-o-prinesenii-v-zhertvuflota-radi-voennoi-moshchi). – М., 2018. – 26.03.

***
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Уряд України збільшив чисельність громадян, які підлягають призову на
строкову службу в квітні-травні поточного року. У весняну кампанію закличуть 15,2
тис. осіб, що в півтора рази більше, ніж восени минулого року. Рішення про це було
прийнято 21 березня на засіданні кабміну з ініціативи Міноборони країни. З понад 15
тис. чоловік в національну гвардію закличуть 4 тис., в збройні сили – майже 9 тис.
Повідомляється, що найбільше число призовників очікують від Дніпропетровської
області, а найменше – від Закарпатської області.
Украина в 1,5 раза увеличила число призывников весенней кампании = [Україна в
1,5 рази збільшила число призовників весняної кампанії] // Известия
(https://iz.ru/722844/2018-03-21/ukraina-v-15-raza-uvelichila-chislo-prizyvnikov-vesenneikampanii). – М., 2018. – 21.03.

***
Верховна Рада України прийняла закон, що забороняє народним депутатам та
іншим службовцям заходити в будівлі, які знаходяться під державною охороною, зі
зброєю, вибухівкою та іншими забороненими засобами. Законопроект передбачає
також, що військовослужбовці управління державної охорони України при здійсненні
держохорони мають право не допускати осіб, які мають при собі заборонені
предмети, в будівлі.
Ukrainian lawmakers must leave guns outside parliament = [Українські законодавці
повинні
залишати
зброю
поза
парламентом]
//
Chicago
Tribune
(http://www.chicagotribune.com/search/dispatcher.front?target=all&spell=on&query=ukraine&s
ortby=display_time%20descending#trb_search). – Chicago, 2018. – 20.03.

***
Верховна Рада України розглядає законопроект, який вимагатиме, щоб
парламентарів перевіряли на наявність зброї на вході до будівлі. Заступник голови
Комітету з питань регулювання парламенту Володимир Арешонков заявив, що міра
зобов’яже законодавців залишати зброю у шафах. Про це посадовець заявив після
того, як Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив депутата Надію Савченко,
колишню військову льотчицю, яка стала національною іконою після двох років у
російській в’язниці, у тому, що вона планувала теракт у парламенті, маючи при собі
гранати та автоматичну зброю.
Ukraine parliament mulls requiring lawmakers to check guns = [Парламент України
вимагає, щоб депутатів перевіряли на наявність зброї] // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-parliament-mulls-requiring-lawmakersto-check-guns/2018/03/16/bca1bc78-2936-11e8-a227fd2b009466bc_story.html?utm_term=.e9a361198ffa). – Washington, 2018. – 16.03.

***
Згідно з укладеним в 2016 році контрактом польська компанія Wtorplast
поставить в Україну 200 БМП, зібраних в Чехословаччині в 80-х роках минулого
століття. Зняті з озброєння машини поляки закуповують у чеській Excalibur Army за
20-25 тисяч євро – фактично за ціною металобрухту. Далі вежа БМП відділяється від
корпусу і обидва компонента продаються Україні – вже за 165 тисяч доларів.
Нарешті, на Житомирському бронетанковому заводі вежу знову встановлюють на
60

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

16 березня – 16 квітня 2018 р.

корпус – це додає до вартості машини ще 40 тисяч доларів. У підсумку виходить 205
тисяч доларів – за ці гроші можна купити старий танк. Закупівля БМП-1 в Польщі
свідчить про вичерпання в Україні запасу придатних до ремонту і відновлення
радянських бронемашин, зазначив військовий блог.
Валагин, Антон Украина купила старые БМП по цене танков = [Україна купила
старі
БМП
за
ціною
танків]
/
А. Валагин
//
Российская
газета
(https://rg.ru/2018/04/09/ukraina-kupila-starye-bmp-po-cene-tankov.html). – М., 2018. – 09.04.

***
Міністерство закордонних справ Білорусі продовжує стежити за ситуацією
навколо громадянина Юрія Політики, затриманого в Україні і підозрюваного в
шпигунстві. Українські компетентні органи вважають, що білорус збирав відомості,
що становлять держтаємницю, зокрема, про антитерористичну операцію на сході
України. Служба безпеки України звернулася до Генпрокуратури Білорусі з
проханням надати правову допомогу в цій кримінальній справі.
МИД продолжает отслеживать ситуацию вокруг гражданина Беларуси,
подозреваемого в Украине в шпионаже = [МЗС продовжує відстежувати ситуацію
навколо громадянина Білорусі, підозрюваного в Україні в шпигунстві] // Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/mid-prodolzhaet-otslezhivat-situatsiyu-vokruggrazhdanina-belarusi-podozrevaemogo-v-ukraine-v-shpion.html). – Минск, 2018. – 05.04.

***
Держконцерн „Укроборонпром” приступив до серійного виробництва
броньованих машин „Атлет”, які покликані значно посилити потенціал української
армії. Сама машина призначена для технічного забезпечення танкових підрозділів.
„Атлет” оснащений зварювальним апаратом та іншим обладнанням, яке дозволить
проводити евакуацію і відновлювати боєздатність техніки в польових умовах.
Украина запустила производство „эвакуаторов” для танков = [Україна запустила
виробництво „евакуаторів” для танків] // Известия (https://iz.ru/728498/2018-0405/ukraina-nachala-proizvodit-evakuatory-dlia-tankov). – М., 2018. – 05.04.

***
Україна входить до числа світових лідерів за рівнем забрудненості території
вибухонебезпечними предметами. Про це заявили сьогодні в міністерстві оборони
країни. За даними відомства, в даний момент з-за військового конфлікту на Донбасі
розмінування потребують райони загальною площею близько 16 тис кв. км – 7 тис кв.
км на підконтрольній Києву території і ще 9 тис кв. км в самопроголошених „ДНР” і
„ЛНР”.
Минобороны: Украина – один из мировых лидеров по уровню минного загрязнения
= [Міноборони: Україна – один зі світових лідерів за рівнем мінного забруднення] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0403/c31519-9445027.html). – Пекин,
2018. – 02.04.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Генпрокурору України Юрію Луценку анулювали візу в США. Про це
повідомив депутат Верховної Ради, член парламентського комітету з питань
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запобігання та протидії корупції Дмитро Добродомов. З цього моменту піднялася
нова хвиля скандалу, який, на думку експертів, може завершитися тим, що Захід
призупинить безвізовий режим для України. Прес-секретар генпрокурора Лариса
Сарган повідомила журналістам: „Генпрокурор знаходиться на робочому місці. Він
не вирушав у відрядження в США, і візу йому не анулювали”. В Україні почалися
суперечки про можливі напрямки та ймовірні цілі засекреченого візиту генпрокурора.
Перше, про що згадують експерти, – це про затяжний конфлікті між
Генпрокуратурою і антикорупційними органами, які створювалися в Україні за
допомогою західних консультантів.
Ивженко, Татьяна Генпрокурора Украины не пускают в США : В Киеве
разгорается скандал, в котором замешаны Юрий Луценко и антикоррупционные =
[Генпрокурора України не пускають в США. У Києві розгорається скандал, в якому
замішані Юрій Луценко і антикорупційні] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-04-02/7_7202_kiev.html). – М., 2018. – 02.04.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Після „справи Надії Савченко” може бути розпочато розслідування проти
лідера руху „Український вибір – право народу” Віктора Медведчука. Про це можна
судити із заключного слова генпрокурора Юрія Луценка у Верховній Раді під час
розгляду питання про скасування депутатської недоторканності Савченко. Депутати
підтримали три запити Генпрокуратури – за скасування імунітету, за затримання і за
арешт Савченко.
Ивженко, Татьяна Надежде Савченко грозит пожизненное заключение :
Генпрокуратура Украины намекает, что следующим станет Виктор Медведчук = [Надії
Савченко загрожує довічне ув’язнення. Генпрокуратура України натякає, що наступним
стане Віктор Медведчук] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/201803-22/1_7196_ukraina.html). – М., 2018. – 22.03.

***
Моніторингова місія ООН щодо дотримання прав людини в Україні піддала
Київ критиці за відсутність прогресу в розслідуванні розстрілів на „майдані” і трагедії
в Одесі в 2014 році. Глава місії Фіона Фрейзер в понеділок представила черговий звіт.
Вона вказала, що хоча після подій на „майдані” пройшло вже чотири роки, „все ще не
видно прогресу в розслідуванні і притягнення винних в до відповідальності”. Це вірно
і по відношенню до трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі. „Родичі убитих
заслуговують на справедливість”, – зазначила вона, назвавши правосуддя „головним
елементом боротьби з атмосферою беззаконня”.
Дунаевский, Игорь ООН раскритиковала Киев за нежелание расследовать
убийства на „майдане” = [ООН розкритикувала Київ за небажання розслідувати
вбивства на „майдані”] / И. Дунаевский // Российская газета (https://rg.ru/2018/03/19/oonraskritikovala-kiev-za-nezhelanie-rassledovat-ubijstva-na-majdane.html). – М., 2018. – 19.03.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Українці розкритикували пропозицію виконуючою обов’язки міністра охорони
здоров’я Уляни Супрун „декоммунізіровать” медицину і замінити „радянську”
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флюорографію на анкетування. Лікарі-фтизіатри в коментарях відзначили, що Супрун
намагається зруйнувати багаторічні напрацювання, і що флюорографія – доступний
спосіб діагностики.
Минздрав Украины предложил заменить флюорографию на анкетирование =
[МОЗ України запропонував замінити флюорографію на анкетування] // Известия
(https://iz.ru/724355/2018-03-25/minzdrav-ukrainy-predlozhil-zamenit-fliurografiiu-naanketirovanie). – М., 2018. – 26.03.

***
Українське військове командування планує сформувати медичні війська за
аналогією з системою бундесверу. Про це повідомив начальник медичної служби
збройних сил республіки Ігор Хоменко. За його словами, чисельність цього виду
військ становитиме близько 25 тис. службовців. Відповідну реформу влада країни
планує провести до 2021 року. „Українська система не буде на 100% копіювати
німецьку, але використовує її основні принципи: єдиний орган управління медичним
забезпеченням, єдина вертикаль підпорядкування, медики відповідатимуть за
медичне забезпечення, від них відійдуть невластиві їм функції”.
Военное командование Украины планирует создать медицинские войска =
[Військове командування України планує створити медичні війська] // Известия
(https://iz.ru/729344/2018-04-07/voennoe-komandovanie-ukrainy-planiruet-sozdat-meditcinskievoisk). – М., 2018. – 07.04.

***
Чи правда, що для поїздок в Україну обов’язково вакцинуватися від кору? За
офіційною інформацією, на початок березня 2018 року в Україні підтверджено
близько 6,5 тисячі випадків. Щеплення робити необов’язково, зауважує заступник
начальника відділу гігієни, епідеміології і профілактики МОЗ Інна Карабан. По суті,
якщо туди в’їде не щеплена від цього вірусу людина, ніякого загострення ситуації там
по частині недуги не відбудеться. А ось про власне здоров’я, якщо зібралися виїхати в
країни, де бувають спалахи кору, краще потурбуватися. Доцільно все-таки зробити
укол, якщо на цю хворобу не хворіли або дані про вакцинацію відсутні.
Кореневская, Анна Своя рубашка ближе к антителу = [Своя сорочка ближче до
антитіла]
/
А. Кореневская,
С. Галузо
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/svoya-rubashka-blizhe-k-antitelu.html). – Минск, 2018. – 05.04.

***
Узбекистан відвідає відомий український нейрохірург з 42-річним стажем
роботи, професор, академік, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, головний
позаштатний хірург України (МОЗ і НАМН). Володар двох орденів, лауреат
Державних премій України. В даний час керує Інститутом нейрохірургії імені
академіка А.Ромоданова в Києві. Зарубіжний фахівець проведе серію безкоштовних
показових операцій. Домовленість про це була досягнута в ході зустрічі з
нейрохірургом посла Узбекистану в Україні А.Абдуаліева.
Ним, Анна Украинский нейрохирург Евгений Педаченко проведет в Узбекистане
серию бесплатных операций = [Український нейрохірург Євген Педаченко проведе в
Узбекистані серію безкоштовних операцій] / А. Ним // Новости Узбекистана
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(https://nuz.uz/zdorove/31731-ukrainskiy-neyrohirurg-evgeniy-pedachenko-provedet-vuzbekistane-seriyu-besplatnyh-operaciy.html). – Ташкент, 2018. – 04.04.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
В Києві відбулася офіційна презентація попереднього техніко-економічного
обгрунтування будівництва парку сонячних панелей потужністю 1,2 ГВт в околицях
Чорнобильської АЕС. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак
заявив, що зведення парку сонячних панелей буде сприяти розвитку відновлюваної
енергетики в Україні та виконання нею зобов’язань, взятих в рамках Паризької угоди
по клімату.
В Киеве презентовано технико-экономическое обоснование строительства парка
солнечных панелей вблизи ЧАЭС = [У Києві презентовано техніко-економічне
обґрунтування будівництва парку сонячних панелей поблизу ЧАЕС] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0320/c31519-9439166.html). – Пекин, 2018. – 19.03.

***
Влада Молдови і України має намір скоріше завершити переговорний процес
щодо укладення міжурядової угоди про забезпечення функціонування Дністровського
комплексного гідровузла. За повідомленням прес-служби глави української держави,
про це йшлося в ході зустрічі, яку Президент України Петро Порошенко провів у
Києві з прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом, обговоривши з ними актуальні
питання двостороннього порядку денного, передає Noi.md.
Степанов, Георгий Молдова и Украина завершат скоро переговоры по
Днестровскому гидроузлу = [Молдова і Україна завершать скоро переговори по
Дністровському
гідровузлу]
/
Г. Степанов
//
Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/obshhestvo/moldova-i-ukraina-zavershat-skoro-peregovory-po-dnestrovskomugidrouzlu). – Кишинев, 2018. – 12.04.

***
Молдова і Україна просять Європейську комісію надати підтримку в оцінці
поточного стану річки Дністер, із залученням європейських експертів, повідомляє
Noi.md. Україна запропонувала в 2008 році проект Угоди між Урядом Республіки
Молдова і України про забезпечення функціонування Дністровського
гідроенергетичного комплексу. Минуло кілька раундів переговорів, після чого
розгляд проекту Угоди було призупинено. Серед перешкод, що стоять біля основи
блокування переговорного процесу, були розбіжності сторін щодо екологічних вимог,
включених в проект.
Олару, Анна Молдова и Украина просят Еврокомиссию вмешаться в решение
проблемы Днестра = [Молдова і Україна просять Єврокомісію втрутитися у вирішення
проблеми
Дністра]
/
А. Олару
//
Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/obshhestvo/moldova-i-ukraina-prosyat-evrokomissiyu-vmeshatisya-v-reshenieproblemy-dnestra). – Кишинев, 2018. – 05.04.

ІСТОРІЯ
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Екс-керівник ізраїльської спецслужби „Натів” Яків Кедмі прокоментував
звинувачення Британії на адресу РФ у справі Скрипаля. „Наскільки я знаю з історії
Росії та Радянського Союзу, в 1950 роки здох зовсім справедливо Степан Бандера. І
тоді застосовували газ, про який німці так і не дізналися, що він був застосований. І я
знаю ще одну країну на Близькому Сході, така невелика (Ізраїль). Була не зовсім
вдала операція в Омані, хотіли ліквідувати одного з керівників ХАМАСу. і там теж
застосовувався газ, який не залишає слідів. Якщо невелика середземноморська
держава це може, то і Росія б могла. Не ліквідують людей, не займаються ліквідацією
таким способом, щоб залишати сліди”, – сказав Кедмі.
„Если бы Скрипаля отравили русские, вы бы ничего не нашли”: Кедми напомнил
британцам, как был ликвидирован Бандера = [„Якби Скрипаля отруїли росіяни, ви б
нічого не знайшли”: Кедмі нагадав британцям, як був ліквідований Бандера] //
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/esli-skripalya-otravili-russkie-vynichego-ne-nashli-kedmi-n). – Кишинев, 2018. – 18.03.

***
Свого часу церемонія відкриття Олімпійських ігор 2014 р. на стадіоні „Фішт” в
Сочі була зіпсована українською кризою. Протягом декількох місяців десятки тисяч
людей зберуться на Майдані в Києві в знак протесту проти рішення президента
В. Януковича вступити в Митний союз з Росією на противагу угоди про асоціацію з
ЄС. З кожним днем становище погіршується. Ні американський президент, ні його
французький і німецький колеги, ні британський прем’єр-міністр не приїхали в Сочі
для участі в розкішній церемонії відкриття. Через кілька днів після цього Янукович
під тиском Майдану втік до Москви, яка оголосила про державний переворот в
Україні. Були розгорнуті російські війська спеціального призначення, які окупували
Крим. 2014 р. анексія українського півострова, після спірного референдуму, була
ратифікована Москвою, і в той же час почався кривавий конфлікт на Донбасі між
проросійськими сепаратистами і військовими силами України. США і Європа були
поставлені перед доконаним фактом: за олімпійською обіднею для В. Путіна
почалися санкції та ізоляція.
Mandraud, Isabelle Sotchi, le „ Poutine World „ = [Сочі – це „Світ Путіна”] /
I. Mandraud // Le Monde (http://www.lemonde.fr/international/article/2018/03/08/sotchi-lepoutine-world_5267308_3210.html#mKML5lhuzuXIrutZ.99). – Paris, 2018. – 16.03.

***
З історії про скандинавського правителя Вальдемара, який займався торгівлею
рабами, можна отримати урок: харизматичні люди можуть породити держави, але
тільки принципи правонаступництва допомагають їм вистояти. Згідно арабських
джерел, правитель Новгорода Вальдемар прийняв іслам, щоб поліпшити торгівлю з
мусульманськими сусідами. Прийшовши до Києва, він побачив, як християни
приносять жертву ідолам. Пізніше Вальдемар прийняв християнство, яке відкрило
Києву можливість сформувати свою писемність і певні юридичні традиції. Колись
торгова точка для вікінгів перетворилася в європейську столицю нинішньої України.
Вальдемар, відомий в Києві під слов’янським ім’ям Володимир, піддавався загрозам з
боку своєї сім’ї. Він посадив на трон сина Святополка і переступив через труп сина
Ярослава. Згодом під час війни за правонаступництво вплуталися всі: від поляків до
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печенігів. Тільки через 20 років після смерті 10-ти братів князь Ярослав зміг зайняти
місце батька. Згодом Ярослав, якого в народі прозвали Мудрим, сформував
законодавство, де теж був відсутній принцип правонаступництва. Через кілька років
київські землі були поділені між кількома кланами спадкоємців, яких в ХІІІ ст. з
легкістю розбили монголи.
Snyder, Timothy Succession plans protect nations. Putin and Xi just threw theirs out =
[Націю захищають принципи спадкоємності влади. Путін і Сі тільки що відмовилися від
них] / Т. Snyder // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/outlook/successionplans-protect-nations-putin-and-xi-just-threw-theirs-out/2018/03/22/db9a6f9e-2d19-11e8-8688e053ba58f1e4_story.html?utm_term=.a73f178a135e). – Washington, 2018. – 05.04.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У Москві відкриється науковий центр Міжнародної академії наук Шовкового
шляху (МАН ШШ). У новому науково-дослідницькому проекті беруть участь
представники Китаю, РФ, Казахстану, Киргизії, України, Таджикистану,
Азербайджану, Вірменії, Білорусії та ін. Очікується, що нова наукова організація
займеться аналітичним супроводом інфраструктурних, економічних і соціальнополітичних проектів на пострадянському просторі, вивченням пов’язаних з ними
ризиків і загроз.
Серенко, Андрей В России появится научный центр Академии Шелкового пути =
[У Росії з’явиться науковий центр Академії Шовкового шляху] / А. Серенко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/regions/2018-03-25/100_silkway.html). – М., 2018. –
25.03.

***
20 березня Франція і франкомовні країни відзначають День Франкофонії.
Україна, Чехія та країни Прибалтики є спостерігачами Франкофонії. Щорічно Дні
Франкофонії проводяться Французьким Альянсом і в Ташкенті, в яких беруть участь
школярі, студенти, викладачі французької мови, а також любителі французької мови,
яких, дуже багато в Узбекистані. Напередодні Дня Франкофонії, один з таких
фінальних заходів пройшов безпосередньо у Французькому Альянсі, де з ентузіазмом
погодилися брати участь посольства Болгарії, Канади, Єгипту, Грузії, Угорщини,
Чеської Республіки, Румунії, Швейцарії та України, які організували свої стенди.
Джангиров М. Дни Франкофонии в Ташкенте и поездка на месяц в Париж = [Дні
Франкофонії в Ташкенті і поїздка на місяць в Париж] / М. Джангиров // Новости
Узбекистана (https://nuz.uz/kultura-i-iskusstvo/31181-dni-frankofonii-v-tashkente-i-poezdkana-mesyac-v-parizh.html). – Ташкент, 2018. – 18.03.

***
Столична фінансова міліція припинила діяльність нелегального філії
українського вузу, організованого групою громадян Білорусі, повідомили в Комітеті
держконтролю. Організатори пропонували платне заочне навчання програмуванню на
білоруській мові з подальшою видачею диплома про вищу освіту українського зразка.
Грудницкий, Сергей В Минске накрыли нелегальный филиал украинского вуза –
здесь предлагали научить программированию = [У Мінську накрили нелегальний філіал
українського вузу – тут пропонували навчити програмуванню] / С. Грудницкий //
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Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/v-minske-nakryli-nelegalnyy-filialukrainskogo-vuza.html). – Минск, 2018. – 16.03.

***
Постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та
інформаційної політики погодила постанову про перейменування вулиці Маршала
Жукова в Деснянському районі столиці на вулицю Кубанської України. Відповідну
постанову з урахуванням поправок українського інституту національної пам’яті вніс
на розгляд комісії глава Київради і мер української столиці Віталій Кличко. Нинішнє
перейменування примітно іншим: у „декоммунізаторов” закінчуються герої, ім’ям
яких можна було назвати хоча б глухий кут, і вони переходять на вигадані сутності.
Дульман, Павел Жуков: А ты кто такой? : Мэр Киева Кличко сотрет улицу
Жукова с карты города ради никогда не существовавшей „Кубанской Украины” =
[Жуков: А ти хто такий? Мер Києва Кличко зітре вулицю Жукова з карти міста заради
ніколи не існувавшої „Кубанської України”] / П. Дульман // Российская газета
(https://rg.ru/2018/04/02/ulicu-marshala-zhukova-v-kieve-pereimenuiut-v-ulicu-kubanskojukrainy.html). – М., 2018. – 02.04.

РЕЛІГІЯ
Папа римський Франциск позбавив сану дев’ятьох українських ченців за
екзорцизм – вигнання диявола. Ченці перестають мати відношення до сану,
позбавляються прав носити чернечий одяг, втрачають права і обов’язки ченців.
Відзначається, що всі вони знаходилися в братії монастиря в селі Колодіївка
Тернопільської області. 23 лютого стало відомо, що спеціальний курс з навчання
екзорцизму проведуть в папському університеті Regina Apostolorum в Римі.
Папа римский лишил сана украинских монахов за экзорцизм = [Папа римський
позбавив сану українських ченців за екзорцизм] // Известия (https://iz.ru/723105/2018-0322/papa-rimskii-lishil-sana-ukrainskikh-monakhov-za-ekzortcizm ). – М., 2018. – 22.03.

***
Секта, яка потрапила під запеклий вогонь критики у себе на батьківщині в
Україні, тепер добралася і до Естонії. У неї входить і мешканка Валга Реет. Прихід,
який Реет знайшла, носить назву „Відродження”. Його заснував у 2002 році в Україні
апостол Володимир Мунтян. Навесні 2015 року за активної участі Реет в Валга на
бульварі Пярна почав роботу християнський – протестантський – прихід
„Відродження”. Це друге крило „Відродження” в Естонії – перше відкрило двері в
Таллінні в 2014 році. Прихід також є в Пярну, свої групи працюють ще в Рингу, і
раніше була ще одна в Тирва. Разом у „Відродження” по всій Естонії близько ста
членів.
Лойм, Тийт Изгнание демонов и чудесные исцеления: многоликая украинская
секта добралась до Эстонии = [Вигнання демонів і дивовижні зцілення: багатолика
українська секта дісталася до Естонії] / Т. Лойм // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4443791/izgnanie-demonov-i-chudesnye-isceleniya-mnogolikayaukrainskaya-sekta-dobralas-do-estonii). – Таллинн, 2018. – 19.03.

***
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Релігія відіграє значну політичну роль у Східній Європі та сучасній Росії. Про
це свідчать дані дослідження американського інституту Pew, проведеного в 18
країнах, де були опитані 25 тисяч чоловік. Практично у всіх країнах з православною
більшістю респонденти вважають, що „Росія зобов’язана захищати православних
християн, які проживають за її межами”. Виняток становить Україна. Однак і там за
межами регіонів, де розгорівся конфлікт, більше третини українців вважають, що
Росія зобов’язана захищати православних християн в інших країнах. У Молдові такої
точки зору дотримується 63 відсотка. А респонденти з Росії в цілому вважають таку
роль прийнятною – 72 відсотки опитаних.
Златая, Ольга Молдаване считают Россию духовным лидером и думают, что
россияне должны их защищать = [Молдавани вважають Росію духовним лідером і
думають, що росіяни повинні їх захищати] / О. Златая // Молдавские ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/moldavane-schitayut-rossiyu-duhovnym-liderom-i-dumayutchto). – Кишинев, 2018. – 15.04.

***
Представники невизнаного Київського патріархату захопили храм канонічної
Української православної церкви Московського патріархату в селі Птича в
Рівненській області. За даними прес-служби Рівненської єпархії, в ніч на вівторок, до
храму під’їхали машини з бойовиками каральних батальйонів „Айдар” і „Азов”, з
чиєю допомогою розкольники виштовхали представників громади УПЦ (МП) з
храму, погрожуючи зброєю. На місці події чергували два наряди поліції, проте вони
не втручалися в те, що відбувається.
Саможнев, Александр Националисты захватили храм Московского патриархата
в Ровенской области = [Націоналісти захопили храм Московського патріархату в
Рівненській
області]
/
А. Саможнев
//
Российская
газета
(https://rg.ru/2018/04/03/nacionalisty-zahvatili-hram-moskovskogo-patriarhata-v-rovenskojoblasti.html). – М., 2018. – 03.04.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Українські телеканали „Інтер” і „СТБ” отримали попередження за показ
радянських фільмів за участю акторів, які „створюють загрозу національній безпеці”.
Про це повідомляє нацрада України з питань телебачення і радіомовлення. При цьому
показ старих картин в Нацраді пов’язали з президентськими виборами в РФ. В
організації нагадали, що українському ТБ треба зберігати „соціальну відповідальність
перед суспільством” і утриматися від трансляції „радянського минулого”.
Двум украинским каналам устроили разборки за показ советского кино = [Двом
українським каналам влаштували розбірки за показ радянського кіно] // Известия
(https://iz.ru/723443/2018-03-22/dva-ukrainskikh-kanala-poluchili-vygovor-za-pokaz-sovetskogokino). – М., 2018. – 22.03.

СПОРТ
Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич розповів про
причини, які завадили українським спортсменам завоювати більше медалей на
Паралімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані. Його слова наводить Xsport. Сушкевич
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заявив, що якби не російські спортсмени, українці завоювали б більше нагород.
„Проти нас знову було суддівство. Крім цього, в останній день перед Іграми була
допущена до змагань спортсменка з допінгового списку Макларена. Їй дісталися
медалі, які повинні були бути нашими. Це не фейр-плей”, – зазначив глава комітету.
На Украине недовольны „излишком” медалей спортсменов России = [В Україні
незадоволені
„надлишком”
медалей
спортсменів
Росії]
//
Вести
(http://vesti.lv/statjja/sport/2018/03/21/na-ukraine-nedovolny-izlishkom-medaley-sportsmenovrossii). – Рига, 2018. – 21.03.

***
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив відмовитися від поїздки на урочисту
церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу, повідомляє RMF 24. Раніше від
поїздки в Росію відмовилися офіційні особи Великобританії та Ісландії. Канцлер
Німеччини, Ангела Меркель, заявила, що ситуація в Росії з правами людини і
обстановка після отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля напружена, але країни
ЄС обговорювати бойкот ЧС-2018 не мають наміру.
Президент Польши поддержал бойкот ЧМ-2018 = [Президент Польщі підтримав
бойкот ЧС-2018] // День за днем (https://rus.postimees.ee/4445095/prezident-polshipodderzhal-boykot-chm-2018). – Таллинн, 2018. – 20.03.

***
Оксана Бондарчук народилася з вродженими вадами розвитку, викликаними
радіацією після Чорнобильської катастрофи. До семи років дівчинка виховувалася в
дитячому будинку в Україні, потім її забрала американка Гей Мастерс, дипломований
лікар-логопед, для якої Оксана стала єдиною дитиною. Незабаром одну ногу дівчинки
довелося ампутувати нижче коліна, а у віці 13 років Оксана втратила і другу ногу.
Незадовго до цього сім’я переїхала з Баффало в Луїсвілл, і на новому місці Оксана
почала займатися греблею. Недивлячись на другу ампутацію, її заняття спортом
тривали, і в 2010 році вона виграла турнір CRASH-B Sprints в Бостоні – відомі в США
змагання з веслування на снарядах-симуляторах, в категорії для безногих
спортсменок, встановивши світовий рекорд. На Паралімпійських іграх 2018 року в
Пхенчхані Мастерс завоювала „срібло” в біатлонній гонці на 6 кілометрів і „бронзу” в
лижній гонці на 12 кілометрів.
Belam, Martin Winter Paralympics: the best bits from the Pyeongchang Games = [Зимові
Паралімпійські ігри: найкращі біти з ігор Пхенчхана] / M. Belam // The Guardian
(https://www.theguardian.com/sport/2018/mar/19/winter-paralympics-the-best-bits-from-thepyeongchang-games). – London, 2018. – 19.03.

***
Україна не тільки бойкотує біатлонний етап КС в Тюмені, а й всі змагання в
Росії. Також Україна не буде транслювати змагання з Росії: ні біатлон, ні футбольний
мундіаль. Українським журналістам заборонено відвідувати футбольний Чемпіонат
світу.
Украинское телевидение жестко прошлось по российскому спорту = [Українське
телебачення жорстко пройшлося по російському спорту] // День за днем
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(https://rus.postimees.ee/4444241/ukrainskoe-televidenie-zhestko-proshlos-po-rossiyskomusportu). – Таллинн, 2018. – 19.03.

***
Амбасадор фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2017-2018, головний тренер
національної збірної України, переможець та автор вирішального удару в фіналі Ліги
чемпіонів 2002-2003 рр., володар „Золотого м’яча” та головна футбольна зірка
незалежної України Андрій Шевченко, розповів, чого він чекає від фіналу Ліги
чемпіонів, який відбудеться в Києві. А. Шевченко вважає, що проведення фіналу в
Києві має величезне значення для іміджа міста та країни в цілому. Такі заходи, на
думку А. Шевченка, резюме України, її візитка картка. Крім того, це футбольний
промоушн, представлення про Україну, як про футбольну країну, що складається з
таких модулів, як проведення фіналів великих турнірів, успіхів клубів на міжнародній
арені, рівня національної збірної.
Bascombe, Chris Champions League draw: Man City tie is a bus trip – not what we
wanted, bemoans Liverpool boss Jurgen Klopp = [Нічия Ліги чемпіонів: „Манчестер Сіті” –
ця автобусна поїздка не те, що ми хотіли”, – заявив бомбардир Ліверпуля Юрген Клопп]
/
C. Bascombe
//
The
Daily
Telegraph
(https://www.telegraph.co.uk/football/2018/03/16/champions-league-draw-live-liverpool-mancity-find-quarter-final/). – New York, 2018. – 16.03.

ТУРИЗМ
Білорусь увійшла в топ-25 країн за кількістю туристичних поїздок до Росії,
свідчать дані агентства „ТурСтат”. Число в’їзних турпоїздок з Білорусі в Росію зросла
на 13%. У першу десятку рейтингу увійшли Україна (8,7 млн. поїздок), Казахстан (3,5
млн.), Китай (1,5 млн.), Фінляндія (1 млн.), Азербайджан (876 тис.), Польща (714
тис.), Вірменія (584 тис.), Німеччина (580 тис.), Молдова (519 тис.) і Абхазія (432
тис.).
Грудницкий, Сергей Число турпоездок из Беларуси в Россию выросло в 2017 году на
13% = [Число турпоїздок з Білорусі в Росію зросла в 2017 році на 13%] / С. Грудницкий //
Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/chislo-turpoezdok-iz-belarusi-v-rossiyuvyroslo-v-2017-godu-na-13.html). – Минск, 2018. – 19.03.

***
Проект зі створення транскордонного туристичного маршруту для сплаву на
байдарках на 800 кілометрів підписали Дрогичин, польський Дрохичин і Сокальск
України,
розповів
керівник
представництва
програми
транскордонного
співробітництва „Польща – Білорусь – Україна” 2014-2020 Максим Алданов.
Богданова, Яна Беларусь, Польша и Украина создадут водный маршрут для
туристов = [Білорусь, Польща та Україна створять водний маршрут для туристів] /
Я. Богданова // Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/belarus-polsha-i-ukrainasozdadut-vodnyy-marshrut-dlya-turistov.html). – Минск, 2018. – 16.03.

***
У Києві пройшла презентація, покликана популяризувати місто серед
китайських туристів. В ході цього заходу, організованого Київською туристичною
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асоціацією, представники 35 українських туркомпаній презентували Київ 20
туристичним операторам та ЗМІ КНР. На зустрічі начальник Управління туризму
Київської міської держадміністрації Антон Тараненко зазначив, що в столиці України
найбільший інтерес для китайських туристів представляють монументальні об’єкти
архітектури, храмові споруди і місцева кухня.
Киев презентован туроператорам из КНР = [Київ презентовано туроператорам з
КНР] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0405/c31519-9445938.html). –
Пекин, 2018. – 04.04.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Європейський центральний банк за пропозицією Фінансової інспекції Естонії
анулював ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють
громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський. Ліцензію анульовано у
зв’язку з істотними і тривалими порушеннями вимог закону, в першу чергу в сфері
боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, повідомила прес-служба
Фінансової інспекції.
Подозреваемый в отмывании денег банк закрыли со дня = [Підозрюваний у
відмиванні
грошей
банк
закрили
з
дня]
//
День
за
днем
(https://rus.postimees.ee/4451641/podozrevaemyy-v-otmyvanii-deneg-bank-zakryli-so-dnya). –
Таллинн, 2018. – 26.03.

***
США переходять на нову схему постачання сирійських бойовиків зброєю
радянського зразка: якщо раніше вони закуповували його у колишніх республік СРСР
і країн соціалістичного табору, то тепер вони будуть виробляти його на своїй
території. Американські приватні виробники зброї скуповують конструкторську
документацію, наприклад, в Україні, яка продала всі необхідні документи для
виробництва модернізованого кулемета Калашникова.
Комраков, Анатолий США будут выпускать советское оружие для сирийских
боевиков : Киев уже продал американцам технологию производства танкового пулемета
= [США будуть випускати радянську зброю для сирійських бойовиків. Київ вже продав
американцям технологію виробництва танкового кулемета] / А. Комраков //
Независимая газета (http://www.ng.ru/armies/2018-03-25/100_usasovietarms.html). – М.,
2018. – 25.03.

***
У Гаазі у штаб-квартири організації, відповідальної за ліквідацію хімзброї,
було відкрито меморіальну дошку на честь знищення останніх російських запасів.
Тепер виникає питання, чи всі російські хімічні озброєння були враховані. Тереза
Мей ідентифікувала використану при нападі в Солсбері речовину як російську
розробку „Новачок”. Журналіст The Guardian Івен МакАскілл в своїй статті наводить
аргументи тих, хто сумнівається в причетності Росії до нападу на Сергія Скрипаля в
Солсбері. У соцмережах наводилися докази на користь того, що „Новачок” міг
зробити хтось із інших регіонів колишнього Радянського Союзу, таких як Узбекистан,
Казахстан або Україна, або ж від недержавних груп, можливо, злочинних.
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Заявления Великобритании поставлены под вопрос: высказываются сомнения в
происхождении „Новичка” = [Заяви Великобританії поставлені під сумнів:
висловлюються сумніви в походженні „Новачка”] // Новости Узбекистана
(https://nuz.uz/v-mire/31149-zayavleniya-velikobritanii-postavleny-pod-vopros-vyskazyvayutsyasomneniya-v-proishozhdenii-novichka.html). – Ташкент, 2018. – 17.03.

***
До 2062 року українці планують запустити постійну базу на Місяці. За словами
начальника проектного відділу КБ „Південне” з розробки спеціальних ракетнокосмічних систем Геннадія Осинового, даний проект може бути реалізований разом з
Європейським космічним агентством, а фінансування буде проводитися за рахунок
„найбільш розвинених країн”.
В 2062 году Украина достигнет Луны. На деньги развитых стран = [У 2062 році
Україна досягне Місяця. На гроші розвинених країн] // Вести (http://vesti.lv/statjja/vmire/2018/04/07/v-2062-godu-ukraina-dostignet-luny-na-dengi-razvityh-stran). – Рига, 2018. –
07.04.

***
Україна – форпост цивілізації. І вона знищить Росію. Про це мріє автор
українського „Обозревателя” Мирослав Гай. Всі спроби колонізувати Україну
стикалися з опором на фізичному, культурному, науковому і ментальному рівні.
Тисячі повстань, література, 1 тисяча 384 пам’ятника Шевченку по всьому світу,
тисячі творів мистецтв українських авторів, актори українського походження... У
кожного лауреата Нобелівської премії з фізики в команді був українець. Наші моделі
входять в Топ-100, наші дизайнери працюють над кращими картинами „Голлівуду”,
наші співвітчизники були серед творців „Гугла”. Наші винаходи лежать в основі
сотень корпорацій. Ближче всіх до знищення України, як ментального явища, був
СРСР.
Украина – форпост цивилизации. И она уничтожит Россию = [Україна –
форпост цивілізації. І вона знищить Росію] // Вести (http://vesti.lv/statjja/vmire/2018/04/01/ukraina-forpost-civilizacii-i-ona-unichtozhit-rossiyu). – Рига, 2018. – 02.04.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Причиною катастрофи вертольота Мі-17-1В, що розбився в березні 2018 року в
Сенегалі, міг стати неякісний ремонт, вироблений в Україні. З такою заявою виступив
офіційний представник холдингу „Вертольоти Росії”. „Обслуговування вертольота,
який зазнав аварії, велося в несертифікованій українській компанії, що робить
можливим використання контрафактних запчастин і агрегатів, що створюють
серйозну загрозу безпеці польотів”, – наводить РІА „Новини” слова фахівця.
Возможной причиной крушения вертолета в Сенегале стал некачественный
ремонт на Украине = [Можливою причиною аварії вертольота в Сенегалі став
неякісний ремонт в Україні] // Известия (https://iz.ru/724716/2018-03-26/vozmozhnoiprichinoi-krusheniia-vertoleta-v-senegale-stal-nekachestvennyi-remont-na-ukraine). –
М.,
2018. – 26.03.
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Прибалтика зіткнулася з гострою нестачею робочих рук. Біженці з Африки і
Близького Сходу їхати туди категорично не хочуть. Інша справа – близькі за
менталітетом українці. Однак гастарбайтерів з України часто обманюють, а іноді
навіть продають в рабство. Нещодавно в Естонії опублікували статистику: число
нелегальних працівників в минулому році зросла в два з половиною рази. І в
основному – за рахунок українців. Особливо багато українців в Литві – тільки за
минулий рік там видали 34,5 тисяч трудових віз або дозволів на проживання на
підставі наявності робочого місця. Приблизно 20 тисяч – громадянам України. Однак
далеко не все чинно і гладко. По-перше, місцеві жителі скаржаться, що їм тепер важче
знайти роботу, оскільки приїжджі демпінгують. По-друге, самих заробітчан нещадно
обманюють.
Веретенников, Владимир Страны Балтии обманывают наивных украинцев =
[Країни Балтії обманюють наївних українців] / В. Веретенников // Вести
(http://vesti.lv/statjja/nasha-latvija/2018/03/26/strany-baltii-obmanyvayut-naivnyh-ukraincev). –
Рига, 2018. – 26.03.

***
Близько 20 тис. трудових віз видали за минулий рік громадянам України в
Литві, де налагоджена ціла мережа по обману гастарбайтерів. Посередники
привласнюють заробіток українців, залишаючи їм лише жалюгідні крихти.
СМИ раскрыли схему обмана украинских рабочих в Прибалтике = [ЗМІ розкрили
схему обману українських робітників в Прибалтиці] // Известия (https://iz.ru/724464/201803-25/smi-raskryli-skhemu-obmana-ukrainskikh-rabochikh-v-pribaltike). – М., 2018. – 26.03.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Громадяни Росії, які через перешкоди з боку української влади не зуміли
проголосувати на виборах президента РФ, можуть звернутися в Європейський суд з
прав людини. Таку думку висловила спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко.
Крім того, про можливість звернутися до суду нагадала в ході засідання сенатор
Людмила Бокова. Вона назвала перешкоди для голосування росіян в посольстві в
Києві і консульствах в Одесі, Харкові та Львові порушенням прав людини.
Матвиенко призвала россиян обращаться в ЕСПЧ из-за срыва голосования на
Украине = [Матвієнко закликала росіян звертатися в ЄСПЛ через зрив голосування в
Україні]
//
Известия
(https://iz.ru/722708/2018-03-21/matvienko-prizvala-rossiianobrashchatsia-v-espch-iz-za-sryva-golosovaniia-na-ukraine). – М., 2018. – 21.03.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Безпрецедентний дипломатичний тиск, який чиниться Заходом на Росію,
отримає адекватну відповідь. Це пообіцяв міністр закордонних справ РФ Сергій
Лавров. Він уточнив, що багато держав Європи просто не витримали ультимативних
вимог Вашингтона і рішення про висилку російських дипломатів приймали,
одночасно просячи „пошепки вибачення”. З країн СНД в „дипломатичної атаці” взяли
участь Україна і Молдавія. І це зайвий раз підтверджує правоту Сергія Лаврова в
тому, що Вашингтон тисне, примушуючи до участі в цьому антиросійському
демарші.
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Москва отреагирует жестко, но адекватно : Странам СНГ все труднее
оставаться в стороне от российско-англосакского конфликта = [Москва відреагує
жорстко, але адекватно. Країнам СНД все важче залишатися осторонь від російськоанглосаксонського конфлікту] // Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2018-0329/2_7200_red.html). – М., 2018. – 29.03.

***
Депутат Європарламенту від комуністичної партії Португалії Жоао Пімента
Лопес заявив, що США і ЄС сприяли активізації неонаціоналістичних рухів в Україні.
Про це Лопес заявив в ході обговорення ситуації з правами людини в Україні на
полях 37-й сесії Ради з прав людини ООН. Євродепутат зазначив, що події на майдані
не відбулися б без операції по втручанню, яку підтримував Захід.
Депутат Европарламента обвинил США и ЕС в активизации неонацизма на
Украине = [Депутат Європарламенту звинуватив США і ЄС в активізації неонацизму в
Україні] // Известия (https://iz.ru/722994/2018-03-21/deputat-evroparlamenta-obvinil-ssha-ies-v-aktivizatcii-neonatcizma-na-ukraine). – М., 2018. – 21.03.

***
За останні роки Володимиру Путіну можна пред’явити довгий „список
звинувачень”: від його політики з придушення інакомислення до його допомоги в
збереженні „режиму Асада”. Але одна криза, на думку британського оглядача The
Daily Telegraph Крістофера Букера, була ініційована самим Заходом. За словами
Букера, єдиний, хто „правильно прочитав” події в Україні в 2014 році, був колишній
посол Великобританії в Росії Тоні Брентон, який ясно розумів, що причиною
„бардаку” в Україні стало „самовпевнене бажання” Заходу бачити Україну –
„історичну колиску російської національної ідентичності” – в Євросоюзі і НАТО. І до
сих пір, як пише оглядач The Daily Telegraph Крістофер Букер, Захід „безсилий
зробити що-небудь” і може лише видавати „обурені вигуки протесту” проти
неминучих наслідків своїх же власних дій.
„Бардак” на Украине – вина Запада = [„Бардак” в Україні – вина Заходу] // Вести
(http://vesti.lv/statjja/v-mire/2018/03/19/bardak-na-ukraine-vina-zapada). – Рига, 2018. – 19.03.

***
Ряд аналітиків припускає, що в міру того, як президент США буде обтяжувати
проблемами євроатлантичну гілку, вона може тріснути і Євросоюз хитнеться в бік
зближення з Росією. Здається, що хоча такий сценарій і був би панацеєю (ну, нехай
захистом від багатьох бід), але він, на жаль, малоймовірний. Занадто глибоко увійшли
в серцевину Європи американські стратеги, в тому числі і взявши участь в
українських подіях. Це ще те яблуко розбрату! Погано, якщо елементарна жадібність
закриє очі на той факт, що Росія ніколи не допустить, щоб у неї під носом правили
бал ненаситні гравці. І, на жаль, ситуація тут загострюється. З 23 лютого в Україні
почав діяти закон про реінтеграцію Донбасу, за яким Росія конкретно називається
країною-агресором, а мінські домовленості, по суті, перекреслюються. Закон цей
відкриває дорогу до бойових дій.
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Лемешѐнок, Анатолий За чертой – пустыня : Как прожить без любви = [За
межею – пустеля. Як прожити без любові] / А. Лемешѐнок // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/za-chertoy-pustynya.html). – Минск, 2018. – 16.03.

***
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на питання ЗМІ
Вірменії, в тому числі щодо інтеграційних процесів в рамках Євразійського
економічного союзу (ЄАЕС) і ЄС. С. Лавров: Вірменія демонструє своїм прикладом,
що на практиці зовсім не безглуздо розвивати відносини в усіх напрямках. Дуже
важливо, щоб Європейський союз відмовився від порочної логіки „або-або”, яка вже
привела до подій 2014 року в Україні. Це рівнозначно тому, щоб вкрасти у
відповідного народу можливість повноцінно, повноформатно розвивати співпрацю з
усіма своїми сусідами. Росія послідовно просуває саме такий підхід.
Лавров: Армения своим примером демонстрирует возможность развивать
отношения по всем направлениям – и с Западом, и с Россией = [Лавров: Вірменія своїм
прикладом демонструє можливість розвивати відносини в усіх напрямках – і з Заходом, і
з
Росією]
//
Голос
Армении
(https://www.panorama.am/ru/news/2018/04/09/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B
E%D0%B2-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%95%D0%90%D0%AD%D0%A1-%D0%95%D0%A1%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/1930897). – Ереван, 2018. – 09.04.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
25 березня в Мінську заворушення, численні затримання. Привід – святкування
опозицією століття утворення Білоруської Народної Республіки (БНР): фіктивного
уряду, створеного німцями на окупованій території. Зате БНР добре вписалася в
альтернативну історію Білорусі, створену націоналістами і хлопцями в штатському по
ту сторону Бугу. Справа в тому, що події 2014 року на майдані фізично не могли мати
місце без 25-річного „промивання мізків” молоді українськими Незалежності
істориками. Зараз же подібне творять на білоруській землі „свядомые” (свідомі)
історики.
Широкорад, Александр Борисович,писатель, историк Ловушка для Лукашенко :
Чем опасны подтасовки в истории любого государства = [Пастка для Лукашенка. Чим
небезпечні підтасування в історії будь-якої держави] / А. Б. Широкорад // Независимая
газета (http://www.ng.ru/kartblansh/2018-03-27/3_7198_kartblansh.html). – М., 2018. – 27.03.

***
Проти Росії буде і далі вестися війна економічна та інформаційна. Втім, навряд
чи вона буде успішною. Що стосується інформаційної війни, то чим завзятіше веде її
Захід, тим більш очевидний зворотний ефект вона дає. Захід міг би перемогти в
інформаційній війні тільки в одному випадку – якщо б говорив правду. Однак
говорити правду – це визнати, що Абхазії, Південної Осетії і Криму не було б, якби не
було Косово. Що 90% жителів Абхазії, Південної Осетії і Криму вважають Росію не
окупантом, а визволителем, окупантами для них були Грузія і Україна. Що з усіх
зовнішніх учасників конфлікту в Сирії на законних підставах там знаходяться тільки
Росія і Іран.
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Храмчихин, Александр Анатольевич,заместитель директора Института
политического и военного анализа Где Вашингтон может нанести следующий удар : В
особенность внешней политики Западамешательство в дела других стран – ключевая =
[Де Вашингтон може нанести наступний удар. У особливість зовнішньої політики
Заходавтручання в справи інших країн – ключова] / А. А. Храмчихин // Независимая
газета (http://nvo.ng.ru/concepts/2018-03-23/1_989_washington.html). – М., 2018. – 23.03.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Служба безпеки України заявила, що викрила в Києві групу „прокремлівських
хакерів”, яка „за вказівкою російських спецслужб задіяла так звані бот-ферми для
проведення спеціальних інформаційних операцій” проти України. Порушено
кримінальну справу за статтею 361 КК України (незаконне втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж),
хакери затримані. Їх кількість не уточнюється. В офісі угруповання і вдома у
фігурантів справи були проведені обшуки, в ході яких співробітники СБУ знайшли
серверне обладнання, комп’ютерну техніку та понад 50 тис. карт мобільних
операторів різних країн.
СБУ заявила о разоблачении „прокремлевских хакеров” в Киеве = [СБУ заявила про
викриття
„прокремлівських
хакерів”
в
Києві]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3584594?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 24.03.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Командування ополчення ЛНР інформує про перекидання залізницею важкого
озброєння і військової техніки до лінії протистояння українськими військовими.
Військове керівництво так званої «ДНР» раніше оприлюднило дані розвідки про
підготовку Збройних сил України (ЗСУ) до наступу з метою ліквідувати бунтівні
республіки Донбасу.
Шарковский, Александр Украина наращивает силы на линии противостояния в
Донбассе : Неделя в армии = [Україна нарощує сили на лінії протистояння на
Донбасі. Тиждень
в
армії]
/
А. Шарковский
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/week/2018-03-25/8_7197_army.html). – М., 2018. – 25.03.

***
Президента України Петра Порошенка викличуть на перше засідання
„народного трибуналу”, яке пройде в Донецьку 26-27 березня. Про це розповіла
представник трибуналу Олена Шишкіна. Вона додала, що на суд також планується
викликати українського міністра оборони Степана Полторака і головнокомандувача
ЗС країни Віктора Муженко. „Сьогодні на робочому засіданні прийнято рішення про
виклик їх в якості підсудних за допомогою електронної пошти... Якщо вони не
з’являться, або не з’являться якісь їхні представники, то законодавство передбачає
розгляд справи щодо них без їх присутності”, – наводить її слова „РІА Новини”.
Порошенко вызовут на „народный трибунал” в Донбасс = [Порошенко викличуть
на „народний трибунал” на Донбас] // Известия (https://iz.ru/722361/2018-0320/poroshenko-vyzovut-na-narodnyi-tribunal-v-donbass). – М., 2018. – 20.03.
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***
Самопроголошена ЛНР випустила блок художніх марок „Вони були першими”,
на яких зображені одні з перших лідерів республіки Валерій Болотов і Геннадій
Ципкалов на тлі мітингу біля будівлі. Про це повідомляє міністерство державної
безпеки ЛНР. Випуск марки приурочили до четвертої річниці взяття народом Донбасу
під контроль „Пошти ЛНР”.
ЛНР выпустила марки с первыми лидерами республики = [ЛНР випустила марки з
першими лідерами республіки] // Известия (https://iz.ru/728857/2018-04-05/lnr-vypustilamarki-s-pervymi-liderami-respubliki). – М., 2018. – 05.04.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Депутат Верховної Ради Євген Мураєв висловив жаль, що Україна віддала
суверенітет заокеанським спонсорам. Про це парламентарій заявив в інтерв’ю
телеканалу NewsOne. За його словами, влада країни виглядає смішною, про що стає
все важче мовчати. В травні 2017 року про це вже говорив голова міжнародного
комітету Ради Федерації Костянтин Косачов. За його словами, Україна повністю
втратила свій суверенітет за три роки правління нової влади, країна повністю
залежить від зовнішньої допомоги. Він зазначав, що зараз Київ не може обходитися
без підтримки ззовні в сфері економіки, політики, а також військової та соціальній
сферах.
В Верховной раде пожаловались на утрату Украиной суверенитета = [У
Верховній Раді поскаржилися на втрату Україною суверенітету] // Известия
(https://iz.ru/723155/2018-03-22/v-verkhovnoi-rade-pozhalovalis-na-utratu-ukrainoisuvereniteta). – М., 2018. – 22.03.

***
Колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт
санкціонував проведення в інтересах екс-президента України В. Януковича секретної
медіа-операції, яка включала в себе „чорний піар”, розміщення статей певного змісту
в Wall Street Journal і на інших американських сайтах і анонімні зведення, спрямовані
проти Гілларі Клінтон. Ця кампанія повинна була зміцнити репутацію тодішнього
лідера України Віктора Януковича. Вона була частиною лобістської кампанії, на яку
були витрачені мільйони доларів і реалізацією якої займався Манафорт в інтересах
уряду Януковича, про що свідчать документи та електронні листи.
Harding, Luke Former Trump aide approved ’black ops’ to help Ukraine president =
[Колишній помічник Трампа схвалив „секретну операцію” з надання допомоги
українському Президенту] / L. Harding // The Guardian (https://www.theguardian.com/usnews/2018/apr/05/ex-trump-aide-paul-manafort-approved-black-ops-to-help-ukrainepresident). – London, 2018. – 07.04.

***
Міністр МВС Арсен Аваков заявив, що у нього немає війни з Президентом
Петром Порошенко, але нагадав, що не є підлеглим глави держави. Він вважає, що
Президенту непогано було б відмовитися від частини своїх повноважень. „Буде
правильно відмовитися від частини повноважень на користь повноцінної
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парламентської республіки. Якщо Порошенко піде на це – це буде правильно і
красиво”, – зазначив Аваков.
Глава МВД Украины Аваков открестился от войны с Президентом Порошенко и
назвал условия своей отставки = [Глава МВС України Аваков відхрестився від війни з
Президентом Порошенко і назвав умови своєї відставки] // Голос Армении
(https://www.panorama.am/ru/news/2018/04/04/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B
E%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/19291
72). – Ереван, 2018. – 04.04.

КРИМ
В Україні планують оприлюднити нову редакцію розділу Конституції про
статус Криму. Офіційно Київ досі визнає існування Автономної республіки Крим. У
документах цю територію називають „тимчасово окупованою”. Зараз мова йде про
законодавче переформатування: до Конституції України пропонується внести розділ
„Кримсько-татарська автономна республіка”.
Ивженко, Татьяна Киев собирается изменить статус Крыма : Крымские
татары просят о „праве на самоопределение в рамках украинского государства” = [Київ
збирається змінити статус Криму. Кримські татари просять про „право на
самовизначення в рамках української держави”] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-03-29/1_7200_ukraina.html. – М., 2018. – 29.03.

***
В цьому році в Криму вперше з 2014 року може бути ліквідований хронічний
енергодефіцит: до вже працюючого енергомосту через Керченську протоку повинні
додатися дві великі ТЕС. При цьому на півострові продовжують працювати і невеликі
старі ТЕЦ, що входять в АТ „Кримтеплоелектроцентраль”. Про подальшу долю цієї
генерації, складнощі переходу з українського енергоринку на російський і як в умовах
санкцій знаходити постачальників обладнання, „Комерсанту” розповів гендиректор
КРИМТЕЦ Тарас Цілий.
„Ввод новых ТЭС лишь покроет текущую потребность Крыма” : Гендиректор
КрымТЭЦ Тарас Целый о турбинах, санкциях и энергодефиците = [„Введення нових ТЕС
лише покриє поточну потребу Криму”. Гендиректор КРИМТЕЦ Тарас Цілий про
турбіни,
санкції
і
енергодефіцит]
/
Т. Дятел
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3579547?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0. – М., 2018. – 23.03.

***
Прихильники забороненого в Росії меджлісу 18 березня намагалися натиснути
на виборців і влаштувати провокації в Криму. Про це „Известиям” розповів глава
Республіки Крим Сергій Аксьонов. За його словами, правоохоронні органи зараз
розбираються з ситуацією, але дестабілізувати обстановку на півострові українським
провокаторам не вдалося. Більш того, як розповів постійний представник президента
РФ по Криму Георгій Мурадов, за чотири роки кримські татари глибоко
інтегрувалися в життя російського півострова і окремі спроби українських радикалів
не зможуть вплинути на обраний народом вектор розвитку. Представники так званого
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меджлісу, які переселилися в Україну після 2014 року, не раз закликали кримських
татар не брати участь у виборах президента Росії. Однак їхні заяви ні на що не
вплинули. За словами депутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека, понад 92%
кримських татар, які прийшли на виборчі дільниці, проголосували за чинного
президента. При цьому українські радикали все одно зробили ряд кроків, щоб
дестабілізувати ситуацію.
Забродин, Алексей Меджлису не удалось повлиять на выборы президента в Крыму
: Глава республики Сергей Аксенов рассказал „Известиям”, что власти пресекли
попытки украинских радикалов дестабилизировать ситуацию = [Меджлісу не вдалося
вплинути на вибори президента в Криму. Глава республіки Сергій Аксьонов розповів
„Известиям”, що влада припинила спроби українських радикалів дестабілізувати
ситуацію] / А. Забродин, Д. Лару, Т. Байкова // Известия (https://iz.ru/722496/alekseizabrodin-dmitrii-laru-tatiana-baikova/medzhlisu-ne-udalos-povliiat-na-vybory-prezidenta-vkrymu). – М., 2018. – 22.03.

***
Український телеканал СТБ звільнив режисера монтажу проекту „Холостяк” за
показ в ефірі карти країни без півострова Крим, повідомила в середу прес-служба
телеканалу. Сама передача вийшла в ефір 16 березня. Керівництво каналу запевнило,
що „зникнення” Криму було технічною помилкою. За підсумками службового
розслідування з’ясувалося, що ситуація виникла через „некоректний підхід” режисера
монтажу проекту до використання джерел інфографіки, а саме – міжнародного стоку
шаблонів, зареєстрованого в американському Нью-Джерсі.
Украинский канал уволил сотрудника за карту Украины без Крыма =
[Український канал звільнив співробітника за карту України без Криму] // Известия
(https://iz.ru/722998/2018-03-21/ukrainskii-kanal-uvolil-sotrudnika-za-kartu-ukrainy-bezkryma). – М., 2018. – 21.03.

***
Результат, з яким переміг Володимир Путін на виборах президента Росії в
Криму, в черговий раз показав: рішення про возз’єднання півострова з РФ було
прийнято самими кримчанами. Про це заявив Ульріх Ейме – перший депутат
бундестагу, який відвідав російську республіку в якості іноземного спостерігача. В
інтерв’ю „Известиям” німецький політик з найбільшої парламентської опозиційної
партії „Альтернатива для Німеччини” розповів про свої враження від поїздки на
півострів, бесідах з виборцями і шкоду антиросійських санкцій для Євросоюзу.
„Крымчане не сомневаются в выборе, сделанном в 2014 году” : Депутат
бундестага Ульрих Ейме – о прошедших в РФ выборах главы государства, победных
настроениях в республике и снятии антироссийских санкций = [„Кримчани не
сумніваються у виборі, зробленому в 2014 році”. Депутат бундестагу Ульріх Ейме – про
минулі в РФ виборах глави держави, переможних настроях в республіці і зняття
антиросійських санкцій] / Т. Байкова // Известия (https://iz.ru/721819/tatianabaikova/krymchane-ne-somnevaiutsia-v-vybore-sdelannom-v-2014-godu). – М., 2018. – 20.03.

***
Деякі країни Заходу готові не помічати возз’єднання Криму з Росією заради
підтримки відносин з Москвою, заявив постпред України при Раді Європи Дмитро
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Кулеба. Дипломат порівняв ставлення цих країн до возз’єднання півострова з Росією з
позицією деяких держав щодо входження до складу СРСР прибалтійських республік.
На Украине раскритиковали Запад за позицию по Крыму = [В Україні
розкритикували Захід за позицію по Криму] // Известия (https://iz.ru/722177/2018-03-20/naukraine-raskritikovali-zapad-za-pozitciiu-po-krymu). – М., 2018. – 20.03.

***
Голова фракції партії „Ліва” (Die Linke) в парламенті німецького міста
Квакенбрюк Андреас Маурер розповів „Известиям”, що знаходиться на півострові з
п’ятниці і мав можливість поговорити з простими кримчанами. – Нинішній виборчий
процес підтвердить підсумки референдуму, який пройшов чотири роки тому. Я
думаю, що кримський народ має сьогодні можливість поставити крапку в питанні про
визнання возз’єднання з Росією. Політолог Антон Хащенко зазначив, що в Криму і
Севастополі прекрасно розуміють, що нинішні вибори – історичні для всього
півострова. Для жителів регіону це перші вибори в складі Росії – це їх ідентифікація
як росіян, сказав експерт.
„У нас к открытию очередь собралась” : Николай Герасимов, Михаил Никифоров
и Анжела Лисова специально для „Известий” – о том, как голосовали Крым и
Севастополь = [„У нас до відкриття черга зібралася”. Микола Герасимов, Михайло
Нікіфоров і Анжела Лисова спеціально для „Известий” – про те, як голосували Крим і
Севастополь] // Известия (https://iz.ru/721484/nikolai-gerasimov-mikhail-nikiforov-anzhelalisova/u-nas-k-otkrytiiu-ochered-sobralas). – М., 2018. – 19.01.

***
З нагоди четвертої річниці анексії Криму міністри закордонних справ Литви та
ще семи країн Європи заявили, що не дозволять питанню окупації півострова
зникнути з міжнародного порядку денного. У комюніке глави МЗС Балтійських країн,
Польщі, Швеції, Данії, Румунії та України підкреслили, що анексія Криму та
триваюча агресія Росії на Донбасі порушують порядок і принципи європейської
безпеки, які з кінця холодної війни забезпечували стабільність і безпеку в Європі.
Восемь европейских министров: никогда не забудем Крым = [Вісім європейських
міністрів: ніколи не забудемо Крим] // День за днем (https://rus.postimees.ee/4443495/vosemevropeyskih-ministrov-nikogda-ne-zabudem-krym). – Таллинн, 2018. – 19.03.

***
Глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що вибори президента Росії за
значимістю для жителів півострова можна порівняти з референдумом 2014 року, за
підсумками якого відбулося возз’єднання з Росією.
Глава Крыма сравнил выборы президента РФ с референдумом 2014 года = [Глава
Криму порівняв вибори президента РФ з референдумом 2014 року] // Известия
(https://iz.ru/721249/2018-03-18/glava-kryma-sravnil-vybory-prezidenta-rf-s-referendumom2014-goda). – М., 2018. – 19.03.

***
Євросоюз не визнає проведення президентських виборів в Криму. „Євросоюз
не визнає нелегальну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, тому не
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визнає проведення виборів на Кримському півострові”, – йдеться в заяві
зовнішньополітичної служби ЄС. Коментуючи рішення Євросоюзу, голова комітету
Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що воно не має нічого
спільного з реаліями.
ЕС отказался признать президентские выборы в Крыму = [ЄС відмовився визнати
президентські вибори в Криму] // Известия (https://iz.ru/722052/2018-03-19/es-otkazalsiapriznat-prezidentskie-vybory-v-krymu). – М., 2018. – 19.03.

***
Україна зірвала вибори президента РФ в диппредставництвах на своїй
території. Крім того, Київ заявив, що через Крим має намір поставити під сумнів
законність російських виборів взагалі. Україна має намір ввести санкції проти всіх
осіб, причетних до організації голосування в Криму.
Ивженко, Татьяна Украина требует наказать РФ за выборы в Крыму : Киев
готовит новое разбирательство в ООН = [Україна вимагає покарати РФ за вибори в
Криму. Київ готує новий розгляд в ООН] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-03-19/5_7192_ukraina.html). – М., 2018. – 19.03.

***
Крим був і залишається територією України: про це міністр закордонних справ
Естонії Свен Міксер заявив в четверту річницю анексії Криму.
Глава МИД Эстонии: Крым был и остается территорией Украины = [Глава МЗС
Естонії: Крим був і залишається територією України] // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4440999/glava-mid-estonii-krym-byl-i-ostaetsya-territoriey-ukrainy). –
Таллинн, 2018. – 16.03.

***
Українські праві мають намір зірвати голосування на виборах президента РФ в
диппредставництвах на території України. МЗС РФ зажадав від Києва забезпечити
безпеку диппредставництв 18 березня. Офіційний Київ, в свою чергу, виступив
категорично проти тільки проведення російських виборів в Криму. Тема російських
виборів використовується для того, щоб нагадати, що Київ вимагає відновити
територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах (за станом на
початок 2014 року). В Україні не визнають підсумки кримського референдуму, а дії
Росії вважають „агресією”.
Ивженко, Татьяна В Украине готовят „коридоры позора” для россиян : Радикалы
намерены сорвать голосование на выборах президента РФ в посольстве и консульствах
= [В Україні готують „коридори ганьби” для росіян. Радикали мають намір зірвати
голосування на виборах президента РФ в посольстві і консульствах] / Т. Ивженко //
Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-03-16/1_7191_ukraina.html). – М., 2018. –
16.03.

***
У Совфеді закликали провести комплексну перевірку для з’ясування причин
зриву засідання Ради ООН з прав людини в Женеві. Про це порталу iz.ru заявила член
Ради Федерації від Республіки Крим Ольга Ковітіді. На засіданні, запланованому на
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16 березня, повинні були обговорити порушення Україною прав кримчан. За
офіційною версією, його скасували через страйк персоналу. Однак, за словами
керівника робочої групи при постійному представництві Республіки Крим при
президенті Олександра Молохова, українська сторона „будь-яким способом”
прагнула зірвати зустріч.
Ковитиди напомнила Украине о возможности исключения из ООН = [Ковітіді
нагадала
Україні
про
можливість
виключення
з
ООН]
//
Известия
(https://iz.ru/720832/2018-03-16/kovitidi-napomnila-ukraine-o-vozmozhnosti-iskliucheniia-izoon). – М., 2018. – 16.03.

***
Глава Криму Сергій Аксьонов в ході поїздки по Білогірському району дізнався,
що „ряд посадових осіб” закликають кримських татар не голосувати на виборах
президента РФ 18 березня. Він пообіцяв провести розслідування і звільнити всіх
чиновників, які закликали до бойкоту виборів. У керівництві Білогірського району
заяву пана Аксьонова не коментують. Депутат Держради Криму Лентун Безазієв
радить йому провести ретельне розслідування, перш ніж приймати кадрові рішення. У
свою чергу, в Україні, яка не визнає російський статус Криму, порушили кримінальні
справи стосовно організаторів виборів президента РФ на півострові.
Никифоров, Вадим Крымских татар призывают бойкотировать выборы
президента : Сергей Аксенов пригрозил чиновникам увольнением = [Кримських татар
закликають бойкотувати вибори президента. Сергій Аксьонов пригрозив чиновникам
звільненням]
/
В. Никифоров
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3576709?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 16.03.

***
Триває драма, учасниками якої стали сейнер „Норд”, що належить
керченському риболовецького колгоспу імені Першого травня, і його команда в
складі 10 чоловік. Росіян звинуватили в порушенні кордону України, але не просто
України, а Криму, який Київ вважає „тимчасово окупованою територією”, а всі видані
на території півострова російські документи принципово не визнає. Українська влада
в справі екіпажу „Норду”, як видається, хотіла продемонструвати, по-перше, що як і
раніше вважає Крим „тимчасово окупованою територією” України; по-друге, що всіх
жителів Криму, які проживали на момент „початку окупації” в Києві, як і раніше
вважають громадянами України, а видані їм в Криму російські документи –
„незаконними”, а тому і судити їх будуть за українськими законами.
Щербаков, Владимир Киев берет Крым в заложники : Антироссийская политика
Украины может привести к непредсказуемым последствиям = [Київ бере Крим в
заручники. Антиросійська політика України може привести до непередбачуваних
наслідків] / В. Щербаков // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0409/1_7207_kiev.html). – М., 2018. – 09.04.

***
В Криму всі вихідні дні сім’ї членів екіпажу риболовецького сейнера „Норд” з
нетерпінням чекали повернення додому дев’яти моряків, які в п’ятницю були
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оштрафовані судом Маріуполя і з цього моменту формально вважалися вільними. Але
на шляху моряків до Криму знову виникли штучні перешкоди. Під арештом до сих
пір залишається в Херсоні і капітан судна „Норд” Володимир Горбенко. Влада
Криму, в свою чергу, вважають, що Україна своїми діями грубо порушила
міжнародну Конвенцію про відкрите море 1958 року і Конвенцію ООН з морського
права 1982 року. Адже судно „Норд” ловило тюльку в нейтральних водах.
Изотов, Илья Разыграли триллер : Украина чинит препятствия для возвращения
оштрафованных рыбаков сейнера „Норд” на родину = [Розіграли трилер. Україна
чинить перешкоди для повернення оштрафованих рибалок сейнера „Норд” на
батьківщину] / И. Изотов // Российская газета (https://rg.ru/2018/04/08/reg-ufo/ukrainskievlasti-ne-pustili-rybakov-sejnera-nord-na-rodinu.html). – М., 2018. – 08.04.

***
На ряд політиків з країн Євросоюзу, влада яких висловила „солідарність” з
Великобританією по „справі Скрипаля”, чиниться тиск у зв’язку з їх планами
відвідати Крим. Зокрема, їм „настійно рекомендували” відмовитися від поїздки на
Ялтинський міжнародний економічний форум в квітні 2018 року. Про це „Известиям”
розповів співголова оргкомітету IV ЯМЕФ Андрій Назаров. Інформацію підтвердили
і європейські парламентарії, що відзначили, що ЄС використовує різні механізми
тиску. Прагнення Брюсселя і Вашингтона ізолювати Крим від зовнішнього світу дає
протилежний ефект: з кожним роком республіку відвідує все більше іноземних
політиків і бізнесменів, які хочуть своїми очима побачити ситуацію на півострові. У
2018-му найбільшими делегаціями на Ялтинському форумі стануть німецька та
австрійська.
Лару, Дмитрий Крымское предупреждение : Европейских политиков вынуждают
отказаться от участия в Ялтинском форуме = [Кримське попередження. Європейських
політиків змушують відмовитися від участі в Ялтинському форумі] / Д. Лару //
Известия (https://iz.ru/727947/dmitrii-laru/krymskoe-preduprezhdenie). – М., 2018. – 06.04.

***
За природою „незалежна” Україна приречена бути антиросійською. Такі
невідворотні наслідки „виправлення історичних помилок Хрущова”. Історія з
приєднанням Криму, а потім і спроби реалізувати проект „Малоросія” з філософської
точки зору є продуктом з’єднання багатьох випадковостей. Нічого не заважало
схилити Януковича до відмови від ідеї економічної асоціації з Євросоюзом за півроку
до листопадового, 2013 року, саміту у Вільнюсі. Але оточенню Путіна, напевно, було
не до цього, воно думало тільки про те, як би порадувати президента блискучими
перемогами на сочинській Олімпіаді. Логіка кризи запропонувала Росії приманку у
вигляді можливості приєднання Криму. В результаті маємо те, що маємо. З одного
боку – щира, непідробна радість мільйонів людей з приводу повернення Криму, а з
іншого – зростаюче жорстке протистояння Росії з лідером сучасної західної
цивілізації – США.
Ципко, Александр Сергеевич,доктор философских наук, главный научный
сотрудник Института экономики РАН Хочет ли Россия уничтожить человеческую
цивилизацию : Имперский проект умер, пора заняться обустройством своей страны =
[Чи хоче Росія знищити людську цивілізацію. Імперський проект помер, настав час
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зайнятися облаштуванням своєї країни] / А. С. Ципко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ideas/2018-04-05/5_7205_civilization.html). – М., 2018. – 05.04.

***
У середу адвокати „Норду” повідомили, що капітан корабля був викрадений
українськими прикордонниками. Пізніше з’явилася інформація про те, що Володимир
Горбенко був доставлений до суду міста Херсон. На думку першого заступника
керівника Російського професійного союзу моряків Ігоря Ковальчука, капітану може
загрожувати реальний тюремний термін. „Якщо український суд вирішить, що екіпаж
мав можливість якимось чином перешкодити порушенню законів України, тоді для
них може наступити відповідальність за місцевими законами, – підкреслив він. –
Насправді, для того, щоб запобігти подібним інцидентам, потрібно просто не
заходити в українські територіальні води”. Російський МЗС вручив тимчасовому
повіреному в справах України в Москві Руслану Німчинському ноту протесту в
зв’язку з затриманням „Норду”. У свою чергу, в Держприкордонслужбі України
заявили, що така доля чекає всі кораблі, які будуть заходити в кримські гавані без
дозволу Києва.
Губанов, Александр Экипаж „Норда” не видит пути : Что происходит на
задержанном Украиной судне = [Екіпаж „Норду” не бачить шляху. Що відбувається на
затриманому
Україною
судні]
/
А. Губанов
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3593544?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 04.04.

***
Влада України має намір затримувати всі судна, які прямують в порти Криму
або виходять з них без узгодження з Києвом. Про це виданню „Обозреватель” заявив
представник української Держприкордонслужби Олег Слободян, коментуючи
затримання в Азовському морі російського корабля „Норд”. Він пояснив це тим, що
Київ продовжує вважати Крим частиною української території, а тому „на порушення
порядку входу і виходу” правоохоронні органи „будуть реагувати негайно”. Щодо
можливих дій у відповідь Росії він закликав „не поспішати з висновками і
негативними прогнозами”, але стверджував що можливості Києва „в цьому регіоні на
даний момент адекватні існуючим загрозам”.
Дунаевский, Игорь Украина пообещала задерживать все выходящие из Крыма суда
= [Україна пообіцяла затримувати всі судна, які виходять з Криму ] / И. Дунаевский //
Российская газета (https://rg.ru/2018/04/04/reg-ufo/ukraina-poobeshchala-zaderzhivat-vsevyhodiashchie-iz-kryma-suda.html). – М., 2018. – 04.04.

***
Російська влада применшує вплив санкцій і хоче показати, що не залишає
Крим. За кілька днів до виборів Путін прибув з інспекцією фінансованих державою
масштабних проектів: новий термінал сімферопольського аеропорту, колосальний
міст через Керченську протоку, нова електростанція (для компенсації нинішньої
нестачі електроенергії). Був запущений і інший масштабний проект: федеральна траса
„Таврида” протяжністю в 240 км, яка повинна пройти зі сходу на захід півострова, від
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Керчі до Севастополя через Сімферополь. Ці великі будівництва підживлюють надії
на нормалізацію ситуації і, судячи з усього, зміцнюють рейтинги президента Росії.
Bouche, Etienne La Crimée partagée entre Poutine et Poutine = [Крим – між двома
Путіними] / E. Bouche // Liberation (http://www.liberation.fr/planete/2018/04/02/la-crimeepartagee-entre-poutine-et-poutine_1640606). – Paris, 2018. – 03.04.

***
За словами адвокатів, дії прикордонної служби України дуже недружні і
провокаційні, – розповіла представник власника судна. – Відчуття, що хлопців
змушують визнати себе громадянами України. Прикордонній службі все одно, як
вони харчуються, як і стан корабля. В порушення міжнародних норм і правил до
членів екіпажу „Норд” прикордонна служба України не пускає російського консула,
оскільки вважає моряків „українськими громадянами”, які нібито незаконно отримали
паспорти РФ після повернення Криму до складу РФ.
Изотов, Илья От рыбаков крымского сейнера потребовали отказаться от
гражданства РФ = [Від рибалок кримського сейнера зажадали відмовитися від
громадянства РФ] / И. Изотов // Российская газета (https://rg.ru/2018/04/02/reg-ufo/otrybakov-krymskogo-sejnera-potrebovali-otkazatsia-ot-grazhdanstva-rf.html). – М., 2018. – 02.04.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
У Росії скорочується кількість людей зі статусом біженців або одержувачів
тимчасового притулку. Експерти пояснили це тим, що це в основному громадяни
України, яким російська влада скорочує будь-яку допомогу, особливо фінансову,
таким чином поступово витісняючи їх на батьківщину. Залишитися в РФ приїжджі з
України в більшості своїй можуть лише на умовах, що діють для гастарбайтерів.
Трифонова, Екатерина Украинцев выталкивают из „убежища” : В России резко
сокращается количество временных переселенцев из соседней страны = [Українців
виштовхують з „притулку”. У Росії різко скорочується кількість тимчасових
переселенців із сусідньої країни] / Е. Трифонова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2018-03-21/3_7194_immigrants.html). – М., 2018. – 21.03.

85

