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ДОНБАС
З початку травня на Донбасі стало дуже неспокійно: різко зросла кількість
обмінів ударами, знову гинуть цивільні. Згідно зі свідченнями місцевих мешканців,
обстрілів такої інтенсивності не було з 2015 року.
Подгорный, Николай Не на высоте : Почему в Донбассе начался новый виток
боевых действий = [Не на висоті. Чому на Донбасі почався новий виток бойових дій] /
Н. Подгорный // Известия (https://iz.ru/748977/nikolai-podgornyi/ne-na-vysote). – М., 2018. –
29.05.

***
Зміна формату операції, що проводиться українською армією на Донбасі, ніяк
не вплинула на хід Мінських переговорів. Таку заяву в Києві зробив представник
України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма. За його словами, група
продовжує працювати в звичайному режимі для врегулювання ситуації в зоні
конфлікту мирним шляхом.
Смена формата силовой операции в Донбассе не отразилась на Минских
переговорах – Л. Кучма = [Зміна формату силової операції на Донбасі не позначилася на
Мінських
переговорах
–
Л. Кучма]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0509/c31519-9457959.html). – Пекин, 2018. – 08.05.

***
На думку автора, у Мар’їнці вулиця Леніна була тільки в 2015 році
перейменована на вулицю Прокоф’єва, в честь знаменитого композитора і уродженця
України.
Vitkine, Benoît Ukraine : plongée dans la guerre sans fin du Donbass = [Мар’їнка:
занурення в нескінченну війну на Донбасі] / B. Vitkine // Le Monde
(http://www.lemonde.fr/international/article/2018/04/23/rue-lenine-marinka-plongee-dans-laguerre-sans-fin-du-donbass_5289171_3210.html#AT96wy0I5LIEoFv1.99). –
Paris,
2018. –
24.04.

***
Міністр оборони України Степан Полторак заявив в інтерв’ю українській філії
британського телеканалу ВВС, що збройні сили країни можуть почати операцію по
військовому придушенню самопроголошених Донецької і Луганської народних
республік, якщо від політичного керівництва і верховного головнокомандуючого
надійде такий наказ.
Лихоманов, Петр Киев задумался о хлоре : Украина готовится к новой военной акции
в Донбассе = [Київ задумався про хлор. Україна готується до нової військової акції на
Донбасі] / П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2018/04/24/ukraina-gotovitsia-knovoj-voennoj-akcii-v-donbasse.html). – М., 2018. – 24.04.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
За словами Олексія Кудріна, який багато років був міністром фінансів Росії,
санкції можуть коштувати Росії піввідсотка економічного зростання.
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Lauterbach, Reinhard Im Schatten der Sanktionen = [У тіні санкцій.] / R. Lauterbach //
Junge Welt (https://www.jungewelt.de/artikel/333074.im-schatten-der-sanktionen.html). – Berlin,
2018. – 26.05.

***
Поки діють санкції, політика щодо Москви радикальним чином не зміниться. Є
проблема в різного роду партіях на кшталт „Національного фронту” або інших сил в
окремих країнах ЄС, які користуються підтримкою Володимира Путіна. Таємних
друзів у Путіна в Європі досить багато. А діяльність Росії націлена на ослаблення
Європейського Союзу.
Kamieniecki, Mariusz To nie tylko dyplomacja = [Це не тільки дипломатія.] /
M. Kamieniecki
//
Nasz
Dziennik
(https://naszdziennik.pl/swiat/197677,to-nie-tylkodyplomacja.html). – Warsaw, 2018. – 25.05.

***
Відразу два високопоставлених американських чиновника заявили про
продовження політики антиросійських санкцій – спецпредставник по Україні Курт
Волкер і заступник голови Мінфіну США Сігал Манделкер. Їх виступи фактично
збіглися за часом з ухваленням Держдумою в першому читанні законопроекту про
відповідь на американські санкції.
„Впечатление, что создается целая индустрия по разжиганию ненависти” :
Дмитрий Дризе – о реакции России на санкции США = [„Враження, що створюється
ціла індустрія по розпалюванню ненависті”. Дмитро Дрізе – про реакцію Росії на санкції
США]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3629656?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 16.05.

***
Україна офіційно приєдналася до антиросійських санкцій – цій темі було
присвячене засідання Ради безпеки. Президент Петро Порошенко пояснив, що
обмежувальні заходи „чітко синхронізовані з партнерами з Європейського союзу,
Сполучених Штатів Америки та всієї глобальної проукраїнської коаліції”.
„Возможно, впереди новые испытания Украиной” : Дмитрий Дризе – о политике
Киева = [„Можливо, попереду нові випробування Україною”. Дмитро Дрізе – про
політику
Києва]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3619411?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 03.05.

***
Служба безпеки України прокоментувала проведені вчора обшуки на
підприємстві „Мотор Січ”, що займається випуском двигунів для літаків і
вертольотів. Як заявила СБУ, слідчі заходи були проведені в рамках кримінальної
справи про підготовку диверсії, яка „спрямована на ослаблення держави через
руйнування „Мотор Січ”.

5

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

17 квітня – 30 травня 2018 р.

СБУ обвинила иностранные компании в незаконной продаже контрольного
пакета акций „Мотор Сич” = [СБУ звинуватила іноземні компанії в незаконному
продажі
контрольного
пакету
акцій
„Мотор
Січ”]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3613022). – М., 2018. – 24.04.

***
Асоціація європейського бізнесу в Росії вельми стурбована посиленням
американських санкцій. А керівництво Німеччини хоче, щоб адміністрація Трампа
звільнила німецькі компанії від загрози покарання за роботу в Росії. Міністр фінансів
Німеччини Олаф Шольц буде домагатися особливого підходу до бізнесу з ФРН під
час візиту до Вашингтона, а канцлер Ангела Меркель планує підняти це питання на
зустрічі з президентом Дональдом Трампом.
Комраков, Анатолий Европейский бизнес напуган антироссийскими санкциями :
Германия пытается защитить свои экономические интересы в РФ через Вашингтон =
[Європейський бізнес наляканий антиросійськими санкціями. Німеччина намагається
захистити свої економічні інтереси в РФ через Вашингтон] / А. Комраков //
Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2018-04-20/1_7216_europe.html). – М.,
2018. – 20.04.

***
Новий список санкцій проти Росії містить нові рішучі попередження. Якщо
колишні європейські та американські санкції були спрямовані на тих, хто грав роль у
військовій операції Росії проти України, то новий список дає зрозуміти, що „ніхто з
російських бізнесменів не може більше відчувати себе в безпеці”. У 2017 і 2018 роках
адміністрація Трампа ввела санкції проти 40 осіб і 56 компаній, які, як вважається, є
частиною правлячої еліти Володимира Путіна.
Kruse, Simon Er Rusland det „nye Iran”?: Nu begynder USAs sanktioner at gøre rigtig
ondt = [Чи не стає Росія „новим Іраном”? Зараз американські санкції починають діяти
всерйоз] / S. Kruse // Berlingske (https://www.b.dk/globalt/er-rusland-det-nye-iran-nu-begynderusas-sanktioner-at-goere-rigtig-ondt). – Copenhagen, 2018. – 18.04.

***
Президент США Дональд Трамп розпорядився відкласти введення нових
санкцій проти Росії, так як він ще не прийняв остаточного рішення з приводу нових
обмежень. Попередній пакет санкцій торкнувся російських бізнесменів, чиновників і
компаній. Влада США заявила, що ці санкції введені через ситуації в Україні і в Сирії
і з „спробами Росії підірвати західну демократію”.
Трамп отложил введение новых санкций против России = [Трамп відклав введення
нових санкцій проти Росії] // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/v-mire/tramp-otlozhilvvedenie-novyh-sankcij-protiv-rossii). – Кишинев, 2018. – 17.04.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Вбивство 298 осіб – акт найбільшої агресії, як і спроби заплутати
громадськість, все заперечувати, звалити провину на українців, як і поширення
фальшивих новин, які з самого початку супроводжують розслідування. Залишається
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одне питання: як після збитого МН17 хтось ще може захоплюватися Володимиром
Путіним і його режимом?
Fendryc, Martin Sestřelení letu MH17: Holandské mlýny melou pomalu, ale jistě ruské
lži = [Збитий МН17: голландський млин повільно, але вірно перемелює російську брехню.]
/ M. Fendryc // Aktuálně.cz (https://nazory.aktualne.cz/komentare/sestreleni-letu-mh17holandske-mlyny-melou-ruskelzi/r~f20f5628600811e885e70cc47ab5f122/?redirected=1527577876). – Прага, 2018. – 25.05.

***
Канада засуджує відкриття Кримського моста, заявила глава канадського МЗС
Христя Фріланд. „Міст, що зв’язує Росію з незаконно анексованим Кримом, являє
собою ще одне порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку
Російської Федерації”, – йдеться в заяві Фріланд. За її словами, міст зміцнить
„незаконне володіння” Росією півостровом і „насильно відкине Крим від України”.
Канада осудила открытие Крымского моста = [Канада засудила відкриття
Кримського моста] // Известия (https://iz.ru/744317/2018-05-17/kanada-osudila-otkrytiekrymskogo-mosta). – М., 2018. – 17.05.

***
Професор Марк Галеотті в інтерв’ю Berlingske висловлює свою думку про
підґрунтя підтримки путінського режиму на території Кримського півострова.
Høi, Poul Putins Rusland: „Gangsterne kan stjæle, de kan snyde, de kan hvidvaske
penge, og styret tolererer det” = [Путінська Росія: „Гангстери можуть красти, вони
можуть шахраювати, вони можуть відмивати гроші, а режим це терпить”] / P. Høi //
Berlingske
(https://www.b.dk/globalt/putins-rusland-gangsterne-kan-stjaele-de-kan-snyde-dekan-hvidvaske-penge-og-styret). – Copenhagen, 2018. – 03.05.

***
Передовою ідеологічної війни між путінізмом і демократією, незважаючи ні на
що, залишається Україна. Воно здатне впливати на владу і бачити результати
державної політики. Якщо українці можуть змусити демократію працювати, то вони
можуть надихнути на це і росіян. Тому Путін залишається вкрай зацікавленим у
підриві української демократії.
McFaul, Michael Ukraine’s democracy is approaching ’make or break’ – and the West is
missing in action = [Демократія в Україні: пан або пропав] / M. McFaul // The Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/05/01/ukrainesdemocracy-is-approaching-make-or-break-and-the-west-is-missing-inaction/?noredirect=on&utm_term=.4fb0d1897c64). – Washington, 2018. – 03.05.

***
Президент Росії В. Путін дав чітку установку Заходу: пострадянський регіон,
зокрема Україна, є сферою інтересів Росії, а не НАТО і ЄС. Такий підхід створює
напруженість у відносинах з Європою і самою Україною.
Casula, Philipp Putin wants a shining legacy. He has to solve 3 big problems first =
[Путін хоче залишити після себе блискучу спадщину. Але спочатку йому необхідно
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розібратися з трьома серйозними проблемами] / Ph. Casula // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/04/16/putin-wants-to-leave-ashining-legacy-he-has-to-solve-these-3-knotty-international-problemsfirst/?noredirect=on&utm_term=.02694f8552c1). – Washington, 2018. – 19.04.

***
У своєму інтерв’ю представник ініціативи Глобальний договір ООН в Польщі
Каміль Вишковський наголосив, що „захопивши Крим, Москва знайшла стратегічну
перевагу в басейні Чорного моря, а зараз вона намагається загравати з Туреччиною,
вміло використовуючи турецько-курдський конфлікт, зокрема за ініціативи Москви
на території України триває відкритий конфлікт”. Всі ці, на перший погляд, не
пов’язані один з одним елементи, на думку експерта, складаються в довгострокову
геополітичну стратегію Росії, яка планує зробити своєю опорою Балтійське, Чорне і
Середземне моря.
Tomaszkewicz, Marta Wojna w Syrii to trzecia wojna światowa, tyle że „w kawałkach” =
[Конфлікт в Сирії як фрагментарна третя світова війна] / M. Tomaszkewicz // Newsweek
Polska
(http://www.newsweek.pl/swiat/polityka/wojna-w-syrii-to-trzecia-wojna-swiatowa-wkawalkach-,artykuly,426201,1.html). – Warsaw, 2018. – 19.04.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Донецький релігієзнавець Ігор Козловський, який провів два роки у в’язниці у
проросійських сепаратистів самопроголошеної ДНР, стверджує, що Росія за своєю
природою є агресором. Козловський був заарештований в Донецьку за проукраїнські
погляди. Вийти на свободу вченому допомогло лише заступництво Мілоша Земана
перед Володимиром Путіним.
Zelenka, Jakub Povstalci mě mučili, pomohl až Zeman. Rusko je agresivní od přírody,
islám ne, říká doněcký historic = [Повстанці мене катували. Допоміг тільки Земан.] /
J. Zelenka // Aktuálně.cz (https://zpravy.aktualne.cz/domaci/povstalci-me-mucili-pomohl-azzeman-rusko-je-agresivni-od-pr/r~e9fbfed65dbb11e88b260cc47ab5f122/). –
Прага,
2018. –
23.05.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Росіяни посилили обстріл українських позицій, звинувачуючи Київ у
підготовці наступу. За останній тиждень було більше 350 обстрілів понад 30 міст біля
лінії фронту, – заявив український військовий аналітик Дмитро Тимчук з
інформаційної групи „Спротив”.
Łomanowski, Andrzej Codzienna wojna w Donbasie = [Щоденна війна на Донбасі] /
A. Łomanowski // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/305239930-Codziennawojna-w-Donbasie.html). – Warsaw, 2018. – 23.05.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Ситуація в східноукраїнській області Донбасу загострюється: знову щодня
надходять повідомлення про загиблих у конфлікті. Що конкретно призвело до
ескалації, неясно. Обидві сторони рапортують про успіхи і звинувачують протилежну
сторону в порушенні Мінських угод.
Ballin, Andre Donbass-Konflikt erhitzt sich vor Fußball-WM = [Конфлікт на Донбасі
загострюється перед чемпіонатом світу з футболу] / A. Ballin // Der Standard
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(https://derstandard.at/2000080268406/Donbass-Konflikt-erhitzt-sich-vor-Fussball-WM). – Wien,
2018. – 24.05.

***
Схід України зараз є найнебезпечнішим місцем у світі для російськомовного
населення. З такою заявою виступила офіційний представник Держдепартаменту
США Хізер Нойерт. „Росія заявляє про те, що хоче захистити російськомовний народ,
але, як спецпредставник [Держдепу] по Україні Курт Волкер відзначав багато разів:
немає місця небезпечнішого для російськомовного населення зараз, ніж схід
України”, – зазначила вона під час брифінгу у Вашингтоні.
Названо самое опасное место в мире для русскоязычных = [Названо
найнебезпечніше місце в світі для російськомовних] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/05/23/nazvano-samoe-opasnoe-mesto-v-mire-dlya-russkoyazychnyh). – Рига, 2018. –
23.05.

***
Мандат спецпредставника Держдепу США в справах України Курта Волкера
було продовжено і навіть розширено. Про це з посиланням на джерела повідомила
глава української служби „Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе.
СМИ узнали о расширении полномочий Волкера на Украине = [ЗМІ дізналися про
розширення повноважень Волкера в Україні] // Известия (https://iz.ru/742871/2018-0514/smi-uznali-o-rasshirenii-polnomochii-volkera-na-ukraine). – М., 2018. – 14.05.

***
Київ завершить антитерористичну операцію (АТО) на Донбасі. Замість неї
почнеться операція Об’єднаних сил „з відсічі і стримуванню російської агресії”. В цей
час в Україну збирається приїхати спецпредставник Держдепартаменту США Курт
Волкер. На Заході все активніше обговорюють сценарій введення миротворців ООН
на схід України.
Ивженко, Татьяна Новый госсекретарь США займется Донбассом : В Киеве
утверждают, что „большая семерка” поддержала украинский вариант ввода
миротворцев ООН = [Новий держсекретар США займеться Донбасом. У Києві
стверджують, що „велика сімка” підтримала український варіант введення
миротворців ООН] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0424/6_7218_donbass.html). – М., 2018. – 24.04.

***
У гуманітарних агентств ООН є лише три відсотки від суми, необхідної для
надання допомоги жителям південного сходу України. Про це повідомив координатор
гуманітарних програм ООН по Україні Ніл Уолкер. За його словами, гуманітарні
організації повинні зібрати 187 мільйонів доларів, але програма практично не
отримала необхідні кошти.
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У ООН нет денег на помощь Украине = [У ООН немає грошей на допомогу
Україні] // Вести (https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/04/21/u-oon-net-deneg-na-pomoshchukraine). – Рига, 2018. – 21.04.

***
Безпека, поліпшення роботи діючих пунктів пропуску та відкриття нових
залишаються актуальними темами для тристоронньої контактної групи, заявив
спеціальний представник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі по Україні Мартін
Сайдік.
Богданова, Яна Сайдик: безопасность и работа пунктов пропуска остаются
актуальными темами = [Сайдік: безпека і робота пунктів пропуску залишаються
актуальними
темами]
/
Я. Богданова
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/saydik-bezopasnost-i-rabota-punktov-propuska-ostayutsyaaktualnymi-temami.html). – Минск, 2018. – 18.04.

***
Молдавські спецслужби затримали так званих „військових інструкторів” з
окупованого Придністров’я, які співпрацювали з проросійськими найманцями так
званих ЛДНР на Донбасі. Про це заявив молдавський посол в Україні Руслан
Болбочан
В Молдове задержаны приднестровские „инструкторы” боевиков ЛДНР = [У
Молдові затримали придністровських „інструкторів” бойовиків ЛДНР] // Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/obshhestvo/v-moldove-pojmali-instruktorov-boevikov-ldnr-izpridnestroviya ). – Кишинев, 2018. – 18.04.

***
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вирушив з п’ятиденним
робочим візитом в США. Головною темою, за його словами, стане „протидія
російській гібридній війні”.
Ивженко, Татьяна Аваков конкретизировал миротворческий план Порошенко :
Глава МВД Украины обсуждает в США два сценария развития событий в Донбассе =
[Аваков конкретизував миротворчий план Порошенко. Глава МВС України обговорює в
США два сценарії розвитку подій на Донбасі] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-04-17/5_7213_ukraina.html). – М., 2018. – 17.04.

***
Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко в інтерв’ю Радіо „Свобода”
пояснив: „Ми перейдемо до операції Об’єднаних сил. Це передбачає чітку структуру
системи управління, підпорядкованість певних сил і засобів військового керівництва,
створення об’єднаного оперативного штабу – як основного органу управління цією
операцією на території Донецької та Луганської областей”. Напередодні цього
рішення до Верховної Ради було внесено законопроект про поправки до чинного
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закону „Про Збройні сили України”. Експерти відзначають, що уточнення дозволяють
Києву застосовувати різні формати дій на Донбасі.
Ивженко, Татьяна Украина готовится к отмене АТО : Верховная рада дополнила
закон о ВСУ новыми нормами = [Україна готується до скасування АТО. Верховна Рада
доповнила закон про ВСУ новими нормами] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-04-17/5_7214_ukraina.html). – М., 2018. – 17.04.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Україна і Канада уклали технічну угоду про військову підготовку. Угода
покликана поліпшити українсько-канадське співробітництво з цілої низки напрямків,
серед яких навчання особового складу, тренінги з вибухотехніки і медицини,
оптимізація логістики, мовна підготовка і стратегічні комунікації.
Украина и Канада заключили соглашение о военной подготовке = [Україна і
Канада
уклали
угоду
про
військову
підготовку]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0519/c31519-9461821.html). – Пекин, 2018. – 18.05.

***
Влада США серйозно оцінює ситуацію навколо „РІА Новини Україна” в Києві і
вважає, що такого роду дії повинні проводитися строго відповідно до закону.
Офіційну позицію Вашингтону озвучила керівник прес-служби Держдепартаменту
Хезер Науерт. „Ми розуміємо, до чого дійшла російська пропаганда, ми розуміємо
стурбованість України з цього приводу, але в кінцевому рахунку це дуже серйозні дії,
і вони повинні робитися відповідно до закону”, – цитує представника відомства
агентство ТАСС.
Госдеп оценил действия Киева против „РИА Новости Украина” = [Держдеп
оцінив дії Києва проти „РІА Новини Україна”] // Известия (https://iz.ru/743775/2018-0515/gosdep-otcenil-deistviia-kieva-protiv-ria-novosti-ukraina). – М., 2018. – 16.05.

***
Міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен закликала до жорсткішого курсу
щодо Росії. Свої претензії до східного сусіда вона виклала в інтерв’ю газеті Bild am
Sonntag. До них відносяться „анексія Криму”, причетність Москви до погіршення
ситуації на сході України, руйнування сирійського Алеппо в результаті бомбардувань
російської авіації і захист режиму Башара Асада. „Путін не цінує слабкість”, –
заявила фон дер Ляйен. Тому необхідно посилити тиск на Росію. Він повинен тривати
за допомогою санкцій з метою виконання Мінських угод.
Никифоров, Олег Минобороны ФРГ призывает говорить с Москвой с позиции
силы : Германия хочет показать себя надежным союзником Америки = [Міноборони
ФРН закликає говорити з Москвою з позиції сили. Німеччина хоче показати себе
надійним
союзником
Америки]
/
О. Никифоров
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2018-04-24/1_7218_frg.html). – М., 2018. – 24.04.

***
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З початку військового конфлікту на Донбасі США надали Україні допомогу в
області безпеки на загальну суму майже 1 млрд доларів. Таку заяву зробила посол
США в Україні Марі Йованович в спільному інтерв’ю Радіо Свобода і телеканалу
„112 Україна”. За словами М.Йованович, американська влада, в першу чергу,
прикладала активні зусилля для підвищення рівня підготовки бійців української армії,
надаючи своїх інструкторів.
С 2014 года США предоставили Украине военно-техническую помощь почти на 1
млрд долларов – посол = [З 2014 року США надали Україні військово-технічну допомогу
майже на 1 млрд доларів – посол] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0425/c31519-9453267.html ). – Пекин, 2018. – 23.04.

***
На українській території зафіксована надзвичайно висока мінна небезпека,
заявив гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Уолкер.
В ООН заявили о чрезвычайно высокой минной опасности на Украине = [В ООН
заявили про надзвичайно високу мінну небезпеку в Україні] // Известия
(https://iz.ru/734875/2018-04-21/v-oon-zaiavili-o-chrezvychaino-vysokoi-minnoi-opasnosti-naukraine). – М., 2018. – 20.04.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Президент України Петро Порошенко днями доручив уряду підготувати
пропозиції щодо офіційного виходу із Співдружності Незалежних Держав.
„Неприемлемо представлять Содружество в качестве враждебной украинцам
организации” : Постпред России при СНГ о возможном выходе Украины из организации
=
[„Неприйнятно
представляти
Співдружність
як
ворожу
українцям
організацію”. Постпред Росії при СНД про можливий вихід України з організації] /
Е. Черненко
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3606613?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 19.04.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Кандидатом в Президенти від комітету порятунку України, очолюваного експрем’єром Миколою Азаровим, стане колишній депутат Верховної Ради Володимир
Олійник.
Забродин, Алексей Бывшие идут в президенты : Николай Азаров поддержал
выдвижение Владимира Олейника кандидатом на пост президента Украины = [Колишні
йдуть в Президенти. Микола Азаров підтримав висунення Володимира Олійника
кандидатом на пост Президента України] / А. Забродин // Известия
(https://iz.ru/747877/aleksei-zabrodin/byvshie-idut-v-prezidenty). – М., 2018. – 28.05.

***
Колишня глава уряду України, лідер партії „Батьківщина” Юлія Тимошенко,
яка перебуває в опозиції до нинішньої влади країни, очолила президентський рейтинг
в Україні. За даними соцопитування, за неї готові проголосувати 9 відсотків
потенційних виборців.
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Васильев, Андрей Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине =
[Тимошенко очолила президентський рейтинг в Україні] / А. Васильев // Российская
газета (https://rg.ru/2018/04/26/timoshenko-vozglavila-prezidentskij-rejting-na-ukraine.html). –
М., 2018. – 26.04.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Колишній австрійський Кацлер Альфред Гузенбауер після відходу з політики
спочатку був радником авторитарного Президента Казахстану Нурсултана
Назарбаєва, а в 2012-2013 роках (ще до Майдану в Україні) він нібито лобіював і в
інтересах колишнього проросійського Президента України Віктора Януковича. Такі
підозри з’явилися після американського розслідування впливу Росії на президентські
вибори в США в 2016 році. Тоді лоббінг нібито фінансував Пол Манафорт, який
згодом став главою передвиборчої кампанії Дональда Трампа.
Berger, Vojtěch Rusko loví v Evropě lobbisty mezi vysloužilými politiky. Česko chce
systém „otáčivých dveří” přibouchnout = [Росія ловить в Європі лобістів серед відставних
політиків. Чехія хоче покласти край системі „обертових дверей”] / V. Berger //
HlídacíPes (https://hlidacipes.org/rusko-lovi-v-evrope-lobbisty-mezi-vyslouzilymi-politiky-ceskochce-system-otacivych-dveri-pribouchnout/). – Prague, 2018. – 02.05.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Команда від IPN (Інститут національної пам’яті Польщі) перевірить, чи є
залишки членів Української Повстанської Армії на кладовищі в Хрушовицях біля
зруйнованого пам’ятника УПА. Археологічні дослідження будуть проведені 24 і 25
травня. Минулого року органи місцевого самоврядування Підкарпатської комуни
Стубні, за сприяння прихильників національних організацій, розібрали пам’ятник
УПА, що знаходився тут. На їх думку, пам’ятник був побудований в 1994 році
незаконно. Українці протестували проти цих дій. Наслідком цього стало блокування
можливості Польської ІПН проводити ексгумаційну роботу в Україні та кризу
історичних контактів між Польщею та Україною. Київ хоче відновити пам’ятник у
Хрушовицях та інші пам’ятки, зруйновані у Польщі.
Kozubal, Marek IPN poszuka ciał bojowników UPA = [IPN буде шукати тіла бійців
УПА] / M. Kozubal // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Historia/305239913-IPN-poszuka-cialbojownikow-UPA.html). – Warsaw, 2018. – 24.05.

***
Близько 150 тисяч етнічних угорців живуть в українському Закарпатті.
Останнім часом там сталося кілька нападів на угорські культурні установи. Це
породжує найрізноманітніші припущення і ускладнює відносини між Україною і
Угорщиною. На думку українського уряду, події, однак, не мають нічого спільного з
угорсько-українськими відносинами. Конфлікт привноситься в Закарпаття ззовні,
вважає Геннадій Москаль, голова адміністрації району. Українсько-угорські
відносини відмінно підходять для цього, тому що вони зараз досить напружені.
Будапешт критикує українську реформу в галузі освіти, яка обмежує автономність
шкіл для національних меншин. Теза українського уряду така: Росія використовує
напруженість у відносинах і тому влаштовує злочинні провокації в Закарпатті.
13

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

17 квітня – 30 травня 2018 р.

Kellermann, Florian Wer zündelt im Karpatenvorland? = [Нацменшини в Україні. Хто
грає
з
вогнем
на
Закарпатті?]
/
F. Kellermann
//
Deutschlandfunk
(http://www.deutschlandfunkkultur.de/minderheiten-in-der-ukraine-wer-zuendelt-imkarpatenvorland.2165.de.html?dram:article_id=415221). – Berlin, 2018. – 07.05.

***
Група впливових американських конгресменів звернулася до Державного
департаменту США з офіційним зверненням, в якому висловлюють занепокоєння у
зв’язку з ростом підтримуваного державою антисемітизму в деяких європейських
країнах, зокрема – в Польщі і в Україні. Під листом стоять підписи 57 конгресменів –
сенаторів і членів Палати представників. Більша частина невдоволення
американських політиків дісталася офіційному Києву. Конгресмени вказали на
прояви антисемітизму, ігноровані, а часто і підтримувані владою. Так, вони нагадали
про фестиваль, присвячений пам’яті „гауптмана Шухевича”. Те, що дати заходу
співпали з річницею варварського єврейського погрому 1941 року у Львові,
викликало у підписантів листа особливе занепокоєння.
Лихоманов, Петр В Конгрессе озаботились „государственным” антисемитизмом
Киева = [У Конгресі перейнялися „державним” антисемітизмом Києва] / П. Лихоманов //
Российская
газета
(https://rg.ru/2018/04/28/v-kongresse-ozabotilis-gosudarstvennymantisemitizmom-kieva.html). – М., 2018. – 28.04.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Під час читання книги під назвою „Трамп/Росія: остаточна історія”, яку
написав Сет Хетті, можна дізнатися, що Майкла Коена познайомив з Трампом його
український тесть, якого визнали винним у скоєнні злочину, пов’язаного з
відмиванням грошей, і що дядько Коена Мортон Левайн володів в Брукліні
кейтеринговим залом El Caribe Country Club, в якому у Коена теж була частка і який
був зданий в оренду босові російської мафії з Брайтон-Біч. Видання „Bloomberg
Business Week” виявило, що двома роками пізніше третина апартаментів на поверхах
з 76 по 83 в Трамп-Уорлд-тауер була продана компаніям, пов’язаним з Росією і
сусідніми з нею державами такими, як Україна і Казахстан.
Kaiser, Charles Trump/Russia review: Le Carré meets Mario Puzo in Moscow and
Manhattan = [Аналіз зв’язків Трампа і Росії: Ле Карре зустрічається з Маріо Пьюзо в
Москві і на Манхеттені] / C. Kaiser // The Guardian (https://www.theguardian.com/usnews/2018/may/20/trump-russia-review-le-carre-mario-puzo-moscow-manhattan). –
London,
2018. – 22.05.

***
У Sberbank CIB розкритикували будівництво експортних газопроводів у Росії.
За оцінками аналітиків, проекти „Сила Сибіру”, „Північний потік-2” і „Турецький
потік” вигідні не акціонерам „Газпрому”, а підрядникам. Заступник генерального
директора Інституту національної енергетики Олександр Фролов вважає, що
висновки експертів банку спірні: „” Північний потік-2 „, досить витратний, але зараз
Росія платить Україні $ 2-3 млрд на рік за транзит газу. Половину цю грошей візьме
на себе „Північний потік-2”. Це якщо говорити просто про гроші – але в основі тут
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лежить не потенційна фінансова вигода, яка теж присутня, а небезпека руйнування
української ГТС. У третю чергу, там йдуть ще політичні ризики.
Пашаева, Яна Sberbank CIB нашел выгоду для подрядчиков : Окупятся ли
экспортные российские газопроводы = [Sberbank CIB знайшов вигоду для підрядників. Чи
окупляться експортні російські газопроводи] / Я. Пашаева // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3635879?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 21.05.

***
Олікер і Кіммедж, а також військовий аналітик Майкл Кофман і Семюел Чарап,
чия недавня книга „Програють усі” про події, що призвели до війни в Україні,
спільного авторства з політологом Гарварда Тімоті Колтоном, по тижнях розбирає те,
як в 2012 і 2013 роках американські, європейські та російські політики штовхали
Україну до вибору, при якому у виграші залишається тільки одна сторона, що
призвело в кінцевому рахунку до падіння уряду і розчленування держави.
Gessen, Keith The Quiet Americans Behind the U. S.-Russia Imbroglio = [Тихі
американці, які стоять за конфліктом з Росією] / K. Gessen // The New York Times
(https://www.nytimes.com/2018/05/08/magazine/the-quiet-americans-behind-the-us-russiaimbroglio.html). – New York, 2018. – 17.05.

***
Україна – це виключно відкрите і прозоре суспільство, що дозволяє з легкістю
зрозуміти суть навіть найбільш багатогранних і комплексних місцевих драм.
Здається, тут ніхто не боїться. Конкурентне громадянське суспільство на початку
зазвичай накидається з критикою, а в кінці пропонує конкретні механізми змін.
Кабінет міністрів розходиться в думках мало не з кожного питання: тут є як
реформатори, так і ті, хто тягне з уряду гроші. У парламенті домінують багаті
бізнесмени, і навіть при такому складі вдається просувати надзвичайно реформістські
закони. Україна не зупинилася. Вона переживає внутрішню битву між реформами і
корупцією. Питання політичних змін залишається відкритим. У березні 2019 року в
Україні відбудуться президентські вибори, а в жовтні цього ж року – парламентські.
Президент України Петро Порошенко прагне залишитися на другий термін, хоча
останні опитування показують, що його рейтинг на рівні мізерних 12,7%. У той час як
колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко зі своїми 15,2% є лідером екзит-полів.
Державні інститути, за винятком військових і церковних, користуються низькою
довірою в українців.
Åslund, Anders Ukraine Is Worth Fighting For = [Тут битва за і проти реформ
відбувається щодня. І Захід не має права стояти осторонь] / A. Åslund // Emerging Europe
(https://emerging-europe.com/voices/ukraine-worth-fighting/). – London, 2018. – 08.05.

***
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Війна на Донбасі і безробіття є головними проблемами України. Так вважають
українці, які взяли участь в квітневому опитуванні Київського міжнародного
інституту соціології, передає РІА Новини.
Жители Украины назвали главные проблемы страны = [Жителі України назвали
головні проблеми країни] // Российская газета (https://rg.ru/2018/05/08/zhiteli-ukrainynazvali-glavnye-problemy-strany.html). – М., 2018. – 08.05.

***
За підсумками 2017 року у рейтингу престижності громадянств, який щорічно
складає консалтингова компанія Henley & Partners разом з професором Димитрієм
Коченовим є країни, чиї паспорти за минулий рік зробили неймовірний стрибок
вгору. І перш за все мова йде про Грузію і Україну. Їх паспорта додали в порівнянні з
індексом 2016 року понад 6% в якості, що дозволило їм піднятися на 20 і 19 рядків
індексу відповідно. Громадяни України з 11 червня 2017 року можуть відвідувати без
візи 115 країн і територій (до цього було 85). Завдяки цьому країна починає
повертатися на ті позиції, які вона займала в рейтингах 2013 і 2014 років. Заважає ж
українському громадянству піднятися ще вище наявність збройного конфлікту на
сході країни, який не припиняється якраз з 2014 року. В результаті показник
стабільності і громадського порядку у України помітно просідає.
Сарханянц, Кирилл Лучшие и худшие паспорта мира – 3 : Конец гегемонии
Германии и туманное будущее России = [Кращі і гірші паспорта світу – 3. Кінець
гегемонії Німеччини і туманне майбутнє Росії] / К. Сарханянц // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3605238?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 20.04.

***
Україна знаходиться в певній точці біфуркації – з одного боку, це пов’язано
триваючою соціально-політичною та економічною кризою в країні, з іншого – з
наближенням виборів. По суті справи, сучасне становище залишає Україні тільки
один шлях, на якому країні треба відновити реальну багатовекторність і провести
диверсифікацію зовнішньої політики. Але піти цим шляхом можна тільки після
кардинального перезавантаження української системи, вважає автор.
Гущин, Александр Владимирович,доцент Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ) Положение Украины может исправить только
полная перезагрузка системы : Идеи Петра Порошенко о создании таможенного союза с
ЕС привлекательны, но практического смысла сейчас не имеют = [Становище України
може виправити тільки повне перезавантаження системи. Ідеї Петра Порошенка про
створення митного союзу з ЄС привабливі, але практичного сенсу зараз не мають] /
А. В. Гущин
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/kartblansh/2018-0418/3_7214_kartblansh.html). – М., 2018. – 18.04.

***
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Нещодавні опитування громадської думки показують, що вступ України до
НАТО підтримує 58% європейців, а 48% були б раді бачити її членом Євросоюзу. У
2015 ж році, коли було проведене перше опитування такого роду, до членства
України в ЄС прихильно поставилися 55% респондентів. На даний момент підтримка
українського членства найвища у Литві та Польщі (68% і 67% відповідно), а
найнижча – в Нідерландах (27%). У Франції, Німеччині і Великобританії вступ
України до ЄС підтримує менше половини опитаних. Очевидно, спроби уряду
України заручитися підтримкою Заходу для якнайшвидшого отримання членства в
ЄС провалилися. Коли Євросоюз прийме Україну – велике питання. Щоб втілити в
життя амбітні плани уряду щодо економічного зростання, модернізації та прискореної
демократизації залишається чимало зробити і всередині самої України.
Oleynikova, Olga Four years after the Euromaidan revolution in Ukraine: key gains and
losses = [Євромайдан чотири роки по тому: перемоги і поразки України] / O. Oleynikova //
The Conversation (https://theconversation.com/four-years-after-the-euromaidan-revolution-inukraine-key-gains-and-losses-90012). – Canberra, 2018. – 17.04.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Європейському союзу необхідно проявити солідарність з Україною і зупинити
будівництво газопроводу „Північний потік – 2”, пише журналіст німецької газети
Welt Ріхард Херцингер. Як вважає Херцингер, конфлікт між США і ЄС посилює
„небезпеку” зближення Москви і Брюсселя, а також віддалення Європи від України.
При цьому в матеріалі наголошується, що „Північний потік – 2” лише „збільшить
енергетичну залежність” країн союзу від російського газу. „Зупинка” Північного
потоку – 2 „стала б першим потужним сигналом того, що Європа налаштована
серйозно”, – йдеться в статті.
Европа теряет интерес к Украине = [Європа втрачає інтерес до України] // Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/05/21/evropa-teryaet-interes-k-ukraine). – Рига, 2018. –
21.05.

***
Під час прес-конференції лідери Росії і Німеччини підтвердили, що вони
будуть дотримуватися запланованої програми переговорів. Вони не стали
обговорювати санкції, на чому наполягала Німеччина. Основна увага була приділена
Ірану, Сирії, Україні та питанням енергопостачання. Лідери обговорили проект
газопроводу „Північний потік-2”, який повинен з’єднати Росію і Німеччину. Він став
об’єктом для критики з боку пана Трампа, який, за деякими повідомленнями,
пригрозив торговельною війною, і України, яка боїться втратити доходи від транзиту
газу. Президент Росії В. Путін, більш за все, дав гарантії того, що Росія буде – хоча і
неохоче – продовжувати платити за транзит газу через Україну.
Carroll, Oliver Merkel and Putin offer signs of thawing tensions at Russian talks on
Syria, Iran and Ukraine = [На переговорах по Сирії, Ірану та Україні Меркель і Путін
продемонстрували ознаки відлиги у відносинах] / O. Carroll // The Independent
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/merkel-putin-talks-russia-sochi-syria-irannuicelar-deal-ukraine-eu-germany-a8358051.html). – London, 2018. – 20.05.
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***
У ході свого першого офіційного візиту до Москви міністр закордонних справ
ФРН Хайко Маас висловив свої позиції, які сильно розходяться і по українській кризі.
Маас повідомив, що він планує незабаром запросити на зустріч до Берліна міністрів
країн, які брали участь в переговорах по мінським угодами.
Hebel, Christina Frostiger Antrittsbesuch in Moskau = [Морозний перший візит до
Москви] / C. Hebel // Spiegel (http://www.spiegel.de/politik/ausland/heiko-maas-in-moskaufrostiger-antrittsbesuch-in-russland-a-1207161.html). – Hamburg, 2018. – 12.05.

***
Президент Франції Еммануель Макрон отримав в німецькому Ахені одну з
найпрестижніших європейських нагород – премію імені Карла Великого, яка
присуджується за внесок в об’єднання Європи. Серед гостей церемонії був Президент
України Петро Порошенко. За підсумками зустрічі з паном Макроном і німецьким
канцлером Ангелою Меркель український лідер висловив упевненість, що Москва
повинна підтримати проект резолюції Радбезу ООН, який би передбачав розміщення
миротворців на всій території Донбасу. Висловити альтернативну точку зору було
нікому: президента РФ Володимира Путіна, що представляє на самітах четверту
країну-учасницю „нормандського формату”, в Ахен не покликали.
Дудина, Галина „Нормандскую четверку” отформатировали до „тройки” :
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудили Донбасс без Владимира Путина =
[„Нормандську четвірку” отформатували до „трійки”. Лідери України, Німеччини та
Франції обговорили Донбас без Володимира Путіна] / Г. Дудина, Я. Соколовская //
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3624520?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 10.05.

***
Канцлер Німеччини А. Меркель перебуває у вигідному положенні, щоб
зрозумітити позицію російського лідера. Вона постійно була його співрозмовником,
поки не перервала політичні переговори, зневірившись через брехню про Україну.
Якщо під час переговорів В. Путін натякне на можливість компромісів – пообіцяє
забезпечити дотримання Мінських угод, згідно з якими здасть свої позиції
українським сепаратистам або запросить Захід до участі в перемир’ї і реконструкції в
Сирії, – він отримає схвалення і далі.
Six More Years of Putin = [Ще шість років Путіна] // The Times
(https://www.thetimes.co.uk/article/six-more-years-of-putin-tlzkwh3vg). – London, 2018. – 08.05.

***
Будапешт, якого не влаштовує прийнятий Києвом закон про освіту, знову
заблокував проведення засідання комісії НАТО-Україна на рівні глав МЗС. Втім, як
вважають джерела „Комерсанту”, навіть якщо Угорщина знову накладе вето на
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майбутнє засідання на рівні глав держав, український Президент Петро Порошенко
все одно зможе взяти участь в інших заходах альянсу.
Мареева, Екатерина Украину держат на расстоянии от НАТО : Венгрия второй
раз за полгода не допустила представителей Киева на встречу альянса = [Україну
тримають на відстані від НАТО. Угорщина вдруге за півроку не допустила
представників Києва на зустріч альянсу] / Е. Мареева, И. Синчук // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3614752?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 26.04.

***
На зустрічі міністрів закордонних справ G7, у якій взяв участь і Міністр
закордонних справ України П. Клімкін, йшлося і про стиуцію в Україні. Зокрема,
міністри „великої сімки” закликали Росію дотримуватися угоди про припинення
вогню в Мінську, в тому числі поваги суверенітету України і повернення до
міжнародного порядку, заснованого на правилах, згідно МЗС.
G-7 foreign ministers resolutely opposed to nuclear-armed North Korea = [Міністри
закордонних справ Великої сімки рішуче виступили проти ядерної зброї Північної Кореї]
//
The
Japan
Times
(https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/23/national/politicsdiplomacy/g-7-foreign-ministers-resolutely-opposed-nuclear-armed-north-koreakono/#.WuBZc4huYdU). – Tokyo, 2018. – 23.04.

***
Інтеграція із Заходом на основі існуючих правил і суверенна глобалізація –
були несумісні. Вони не змогли пережити прямий контакт в Україні в 2014 році. Ця
криза не має ніякого відношення до розширення НАТО. Ключове питання на сьогодні
полягає в тому, чому повинні служити зовнішньоекономічні відносини України:
процвітанню або владі. Через російський тиск на Президента України В. Януковича з
вимогою відмовитися від укладення угоди про вільну торгівлю з ЄС і замість цього
включити Україну в Євразійський економічний союз під керівництвом Москви
українці вийшли на київський Майдан і змусили Януковича втекти з країни.
Gould-Davies, Nigel A view on the US sanctions on Russia by someone who worked in the
British embassy in Moscow = [Американські санкції проти Росії оцінює людина, яка
працювала в британському посольстві в Москві] / N. Gould-Davies // The Independent
(https://www.independent.co.uk/voices/russia-sanctions-us-america-nikki-haley-donald-trumpputin-economic-a8312066.html). – London, 2018. – 21.04.

***
Ворожий підхід, зайнятий колишнім прем’єр-міністром, консерватором
Стівеном Харпером, який оголосив Путіну знамениту вимогу „забратися з України”
на зустрічі „великої двадцятки” в 2014 році, також був підтриманий главою МЗС від
ліберальної партії Христею Фріланд. Однак те, що Канада розірвала зв’язки з Росією,
не принесло жодних позитивних наслідків ні для кого: ні для канадців, ні для росіян,
ні для України, ні для глобальної безпеки.
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Yakabuski, Кonrad Why is Canada angering the Russian bear? = [Чому Канада
сердиться на російського ведмедя? ] / К. Yakabuski // The Globe and Mail
(https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-why-is-canada-angering-the-russian-bear/). –
Toronto, 2018. – 20.04.

***
Україна планує реалізувати в відношенні СНД „грузинський сценарій” – вийти
зі складу Співдружності, залишившись при цьому учасником цілого ряду важливих
угод. Про це „Известиям” розповіли два джерела в київських політичних колах.
Високопоставлений співрозмовник „Известий” в виконкомі СНД пояснив, що до тих
пір, поки Україна офіційно не покине організацію, її продовжать вважати
повноправним членом Співдружності. Постійний представник Росії при СНД Андрій
Шведов підтвердив, що існують угоди, в яких Україна зможе залишитися. Однак
спочатку, за його словами, Київ має подати своє бачення подальших відносин із
Співдружністю.
Забродин, Алексей „Грузинский сценарий” для Киева : Украинские власти
намерены „выгодно” расстаться с СНГ = [„Грузинський сценарій” для Києва. Українська
влада має намір „вигідно” розлучитися з СНД] / А. Забродин, Д. Лару // Известия
(https://iz.ru/732785/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/gruzinskii-stcenarii-dlia-kieva). – М., 2018. –
19.04.

***
Італія не може зняти з Росії санкції без серйозних наслідків”. Цими словами
спеціальний представник адміністрації Трампа в Україні Курт Волкер не попереджає
Італію, а лише підкреслює факт: „Це європейські заходи, а не італійські.
Недотримання їх в першу чергу призведе до проблем з Брюсселем”. Політик зазначив,
що „Північний потік-2” посилює залежність Європи від російського газу. „Перше, що
необхідно зробити – це забезпечити різноманітність постачальників газу в Європу,
щоб вона більше не відчувала потребу в Москві. Російський газ може бути в числі
інших поставок, але тільки разом з іншими міжнародними постачальниками. І його
вартість повинна ґрунтуватися на ринкових цінах, а не на залежності і домінуванні.
На даний момент ситуація далека від цього, тому питання транзиту через Україну
повинно обговорюватися, в першу чергу, як заявила сама канцлер Німеччини
Меркель”, – підкреслив К. Волкер.
Mastrolilli, Paolo Parla Volker, inviato dell’amministrazione Trump in Ucraina. “La
Lega sbaglia, le misure europee vanno casomai rafforzate” = [Спеціальний представник
адміністрації Трампа в Україні Волкер: „Ліга помиляється, європейські заходи впливу
слід
лише
посилити”]
/
P. Mastrolilli
//
La
Stampa
(http://www.lastampa.it/2018/04/16/italia/politica/la-casa-bianca-al-futuro-governo-non-toglietele-sanzioni-a-mosca-EWIW80QzyR5tau8LbciIBK/pagina.html). – Romа, 2018. – 18.04.

***
Молдова і Україна активізували дії по ліквідації військової присутності Росії в
Придністров’ї. На тлі подій в Сирії ситуація навколо Придністров’я представляється
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особливо небезпечною, сказав „НГ” німецький експерт Олександр Рар: на Заході
Росію вважають слабкою, і цим користуються сили, які ставлять на дестабілізацію
регіону. Кишинів запропонував РФ коридор для евакуації військ і озброєнь з
Придністров’я. Директор київського Центру досліджень проблем громадянського
суспільства Віталій Кулик повідомив „НГ”, що Київ готовий надати супровід
росіянам під час транзиту по українській території.
Гамова, Светлана Приднестровье становится особо опасным : Киев предлагает
Москве сопровождение для вывоза из региона вооружений и солдат РФ = [Придністров’я
стає особливо небезпечним. Київ пропонує Москві супровід для вивезення з регіону
озброєнь і солдат РФ] / С. Гамова // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0417/1_7213_pridnestrovie.html). – М., 2018. – 17.04.

***
У вирішенні придністровського питання не потрібно робити акцент на виведені
з регіону російських військ, оскільки це питання, безумовно, важливе, але воно всього
лише п’яте або шосте за рахунком. А головним є створення атмосфери довіри між
сторонами. Таку думку висловив директор Інституту дипломатичних, політичних
досліджень і питань безпеки, колишній заступник міністра закордонних справ
Молдови Валерій Осталеп, виступаючи в передачі „Головне питання c Юлією
Федорової” на телеканалі НТВ-Молдова, передає Noi.md.
Степанов, Георгий Осталеп: В приднестровском урегулировании нельзя путать
очередность действий = [Осталеп: У придністровському врегулюванні не можна
плутати
черговість
дій]
/
Г. Степанов
//
Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/pridnestrovie/ostalep-v-pridnestrovskom-uregulirovanii-nelizya-putatiocherednosti-dejstvij). – Кишинев, 2018. – 17.04.

***
Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання
Віктор Крижанівський наголошує, що Україна готова надати територію для
виведення російських військ з Придністров’я, але Російська Федерація не демонструє
готовності їх виводити. Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив під
час панельної дискусії в Києві на тему: „Пастки Придністровського врегулювання: як
їх уникнути?”.
Украина готова предоставить России коридор для вывода войск из
Приднестровья = [Україна готова надати Росії коридор для виведення військ з
Придністров’я] // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/politika/ukraina-gotovapredostaviti-rossii-koridor-dlya-vyvoda-vojsk-iz-pridnestroviya). – Кишинев, 2018. – 17.04.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Глава Євроради Дональд Туск після зустрічі з Президентом України Петром
Порошенко в німецькому Ахені назвав дату саміту ЄС-Україна. За його словами,
захід заплановано на 9 липня.
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Туск назвал дату саммита ЕС-Украина = [Туск назвав дату саміту ЄС-Україна] //
Известия (https://iz.ru/741459/2018-05-10/tusk-nazval-datu-sammita-es-ukraina). – М., 2018. –
10.05.

***
Депутат Європарламенту Яромир Кохлічек розповів „Известиям” про
недалекоглядність позиції західних країн щодо Сирії, „справу Скрипаля”, негативний
вплив антиросійських санкцій на країни ЄС і перспективи вступу України в
Євросоюз.
„У Крыма светлое будущее” : Депутат Европарламента Яромир Кохличек – о
сирийском кризисе, украинском вопросе и антироссийских санкциях = [„У Криму світле
майбутнє”. Депутат Європарламенту Яромир Кохлічек – про сирійську кризу, українське
питання і антиросійські санкції] / Д. Лару // Известия (https://iz.ru/733365/dmitrii-laru/ukryma-svetloe-budushchee). – М., 2018. – 19.04.

***
Фонд енергоефективності України отримає від ЄС 50 млн євро безповоротної
фінансової допомоги. Відповідну угоду було підписано сьогодні в Києві віцепрем’єром – міністром регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Геннадієм Зубко та керівником Групи підтримки
України в Єврокомісії Петером Вагнером. Виступаючи на церемонії підписання
договору, Г.Зубко заявив, що допомога ЄС на адресу фонду не буде разовою. У
Брюсселі розробили п’ятирічний план підтримки діяльності цієї структури, в рамках
якого в наступному році Україны може бути виділено ще 50 млн євро, додав
чиновник.
Украина получит от ЕС 50 млн евро для повышения своей энергоэффективности
= [Україна отримає від ЄС 50 млн євро для підвищення своєї енергоефективності] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0419/c31519-9451230.html). – Пекин,
2018. – 18.04.

НАТО
До теперішнього часу на стандарти НАТО були переведені понад 60 %
структур Генерального штабу та інших органів управління Збройних сил України.
Про це, як передає агентство Інтерфакс-Україна, сьогодні в Києві заявив державний
секретар міністерства оборони Олександр Дублян. Він також повідомив, що
стандарти Північноатлантичного альянсу становлять близько 40 % від усіх 1643 норм,
які використовуються нині для підготовки української армії.
На стандарты НАТО переведены более 60 % органов военного командования
Украины – Минобороны = [На стандарти НАТО переведені понад 60% органів
військового
командування
України
–
Міноборони]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0424/c31519-9452754.html). – Пекин, 2018. – 23.04.

***
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40 вищих офіцерів, які представляють Військовий комітет, а також 30
військових з країн – членів НАТО прибули до Львова. Відбулося засідання за участю
української сторони. Офіційно повідомлялося, що учасники обговорювали
„стратегічні питання військового співробітництва і ситуацію в зоні бойових дій на
Донбасі”.
Ивженко, Татьяна Украине напомнили о Минских соглашениях : Военный
комитет НАТО считает, что силовой развязки конфликта в Донбассе не может быть
= [Україні нагадали про Мінські угоди. Військовий комітет НАТО вважає, що силової
розв’язки конфлікту на Донбасі не може бути] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-04-20/1_7216_donbass.html). – М., 2018. – 20.04.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Президент Петро Порошенко відкликав усіх українських представників органів
влади у СНД та оголосив, що „Україна йде до Європи”. Формально парламент у Києві
ніколи не ратифікував статут СНД, але підписав тисячі документів у межах
співтовариства. Порошенко оголосив, що Україна найближчим часом вийде з угод,
що „навіть найменшим чином підривають національні інтереси”.
Szoszyn, Rusłan Ostrożny rozwód Ukrainy ze WNP : Kijów zastanawia się nad
rozwiązaniem umów zawartych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Może to narazić
ukraińską gospodarkę na miliardowe straty. = [Обережне розлучення України з СНД. Київ
розглядає можливість припинення угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних
Держав. Це може завдавати українській економіці мільярди втрат.] / R. Szoszyn //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/305219930-Ostrozny-rozwod-Ukrainy-zeWNP.html). – Warsaw, 2018. – 21.05.

***
Під час зустрічі з Ангелою Меркель президент Росії Путін заявив, що
будівництво газопроводу „Північний потік-2” є економічним, а не політичним
проектом, і у майбутньому Путін передбачає можливе співробітництво з Україною у
сфері газопостачання, але за умови економічно вигідного співробітництва для усіх
зацікавлених сторін.
Putin will Gastransit über Ukraine fortsetzen – sofern wirtschaftlich sinnvoll : Obwohl
die Gaspipeline Nord Stream 2 unter der Ostsee gebaut wird, will Russlands Staatschef Wladimir
Putin auch in Zukunft Gaslieferungen über die Ukraine abwickeln. Doch er ließ sich eine
Hintertür offen. = [Путін планує продовжувати транзит газу через Україну, якщо це буде
економічно вигідно. Хоча газопровід Nord Stream 2 будується під Балтійським морем,
президент Росії Володимир Путін планує продовжувати постачання газу через Україну в
майбутньому.] / Reuters // Spiegel (http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/nord-stream-2wladimir-putin-will-gastransit-ueber-ukraine-fortsetzen-a-1208546.html). – Hamburg, 2018. –
18.05.

***
У фільмі про громадянську війну на сході України, знятому Сергієм Лозницею
в стилі соцреалізму, дія фільму розгортається на Донбасі. Схожість з Монті Пайтон,
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можливо, не випадкова. Цей чиновник тільки що прийняв делегацію представників
релігійної організації, що бажають отримати гроші за ікону, яку вони хочуть передати
громадськості для загального вшанування, що становить невід’ємну частину
релігійного націоналізму, живить розбіжності між проросійськими путінцями і
незалежними українцями, що симпатизують Європі та Заходу. Це – жорстокий
конфлікт, що відбувається там, де до сих пір збереглися спогади про Другу світову
війну, спадкову вірність Росії, яка врятувала Україну від нацистської Німеччини і
фашизму, але, з іншого боку, і там, де лютував голодомор, сталінський терор
голодом, що охопив Україна в довоєнні роки.
Bradshaw, Peter Donbass review – freakish fake-news kaleidoscope of Ukrainian civil
war = [Фільм „Донбас” – лякаючий калейдоскоп сюжетів про громадянську війну в
Україні
в
стилі
„фейк-ньюз”]
/
P. Bradshaw
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/film/2018/may/10/donbass-review-cannes-2018-sergei-loznitsa). –
London, 2018. – 12.05.

***
Президент України Петро Порошенко назвав акцію „Безсмертний полк”
частиною гібридної війни Росії і заявив, що Москва розглядає захід начебто даний
підрозділ сучасних збройних сил країни. Заяву Порошенко зробив в ході акції „Перша
хвилина світу” в рамках Дня пам’яті і примирення. За його словами, „Безсмертний
полк” є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти Євросоюзу, США та інших
країн.
Порошенко назвал акцию „Бессмертный полк” частью гибридной войны России =
[Порошенко назвав акцію „Безсмертний полк” частиною гібридної війни Росії] //
Известия
(https://iz.ru/741152/2018-05-09/poroshenko-nazval-aktciiu-bessmertnyi-polkchastiu-gibridnoi-voiny-rossii). – М., 2018. – 09.05.

***
Україна подала позов на Росавіації в Міжнародну організацію цивільної авіації.
Йдеться про те, чи має Росія право продовжувати використовувати свої літаки
„Антонова”, оскільки українська компанія-виробник повинна брати участь в
обслуговуванні літаків – так говориться у вимозі. На думку представників України,
російське авіаційне відомство провокує „небезпечний прецедент, який створює
небезпеку для життя і здоров’я, навколишнього середовища та інфраструктури” країн,
які використовують російські літаки сімейства „Ан”. Але Росія вважає, що Україна
також використовує російські літаки без відповідного ліцензійного обслуговування
компанією-виробником.
Ballin, Andre Konflikt um das größte Frachtflugzeug der Welt verschärft sich =
[Конфлікт навколо найбільшого транспортного літака світу загострюється] / A. Ballin
//
Handelsblatt
(http://www.handelsblatt.com/impressum/nutzungshinweise/blocker/?callback=%2Funternehme
n%2Findustrie%2Fukraine-kontra-russland-konflikt-um-das-groesste-frachtflugzeug-der-weltverschaerft-sich%2F21244864.html). – Berlin, 2018. – 08.05.
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***
У відносинах Москви і Києва розгорається новий конфлікт, що загрожує
відкритим протистоянням в Азовському і Чорному морях. Його ескалацію викликало
затримання російськими прикордонниками біля берегів Криму українського
риболовецького судна ЯМК-0041. Інциденту передувало посилення російською
владою з 30 квітня заходів безпеки в Керченській протоці, що включає огляд суден,
що прямують в Україну.
Строкань, Сергей Россия и Украина играют в морской бой : Стороны обменялись
задержаниями судов = [Росія і Україна грають в морський бій. Сторони обмінялися
затриманнями
судів]
/
С. Строкань,
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3622504?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 07.05.

***
Юлія Самойлова повинна була брати участь в конкурсі Євробачення минулого
року в Києві, але за пару місяців до цього їй заборонили в’їзд в Україну, тому що вона
виступала в окупованому Криму. Ледве було оголошено про заборону, Самойлова
виявила, що стала пішаком в російсько-українському конфлікті і що політики цих
двох країн постійно користуються її ім’ям (один з них назвав її „живою бомбою в
пропагандистській гібридній війні”).
Marshall, Alex „I want something magical”: Russia’s banned Eurovision singer is back =
[„Мені хочеться чогось чарівного”: російська співачка, яку не допустили до участі в
Євробаченні в минулому році, повертається] / A. Marshall // The Guardian
(https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/apr/30/julia-samoylova-interview-russiabanned-eurovision-entry-returns). – London, 2018. – 03.05.

***
Уряд України винесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони
ініціативу про припинення транзиту і перевезень по території країни для суден під
прапорами Росії. Відповідне рішення було схвалено на засіданні в середу. Крім цього,
український кабмін пропонує заборонити транзит по території України для будь-яких
плавзасобів, які здійснюють заходи в порти Криму і Севастополя.
Правительство Украины одобрило прекращение транзита судов из России =
[Уряд України схвалив припинення транзиту суден з Росії] // Известия
(https://iz.ru/736493/2018-04-25/pravitelstvo-ukrainy-odobrilo-prekrashchenie-tranzita-sudov-izrossii). – М., 2018. – 25.04.

***
Колишній радник глави МВС України, депутат Верховної ради України Антон
Геращенко заявив в ефірі телеканалу 112.UA, що Москві необхідно зберегти
залежність від Києва в питаннях транзиту газу. На думку політика, якщо Росія
відмовиться від транспортування палива через територію України, відбудеться
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„найстрашніше” – небезпека „прямого збройного нападу виростає в десятки разів”.
Щоб запобігти цьому, як зазначив пан Геращенко, Україна звернулася до США за
посиленням санкцій проти Росії.
Украинский депутат призвал сохранить транзитную зависимость Москвы от
Киева = [Український депутат закликав зберегти транзитну залежність Москви від
Києва] // КоммерсантЪ (https://www.kommersant.ru/doc/3613706). – М., 2018. – 25.04.

***
Будь-яка можливість компромісу в українському конфлікті зникла. Тепер цей
сценарій розвитку подій здається практично неможливим через дипломатичні
наслідки отруєння Скрипаля. Донбас знаходиться дуже далеко від Солсбері, але
наслідки цього епізоду є продовженням українського конфлікту.
Macintyre, Ben If Kremlin didn’t poison Skripals, who did? = [Якби Кремль не отруїв
Скрипаля,
то
хто
б
це
зробив?]
/
B. Macintyre
//
Atlantico
(https://www.thetimes.co.uk/article/if-kremlin-didn-t-poison-skripals-who-did-72dd7695z). –
Paris, 2018. – 21.04.

***
Росія, судячи з усього, не збирається припиняти свою війну проти України. В
ході цієї війни більше 10 тис. українців загинули і понад 1,7 млн стали біженцями. 17
липня 2014 року російські ставленики збили цивільний авіалайнер, убивши усіх, хто
був на борту, в кількості 298 чоловік, включаючи одного американця.
Gardner, Cory Is Russia Sponsoring Terrorism? = [Росія – спонсор тероризму?] /
C. Gardner // The New York Times (https://www.nytimes.com/2018/04/19/opinion/russiasponsoring-terrorism.html). – New York, 2018. – 20.04.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі своєю естонською
колегою Керсти Кальюлайд, щоб обговорити двостороннє співробітництво в різних
областях. На підсумковій прес-конференції П. Порошенко наголосив на важливості
взаємодії України з Естонією в торгово-економічній сфері. За його словами, в 2017
році товарообіг між двома країнами збільшився приблизно на 30%. Для забезпечення
подальшого зростання цього показника сторони домовилися провести в нинішньому
році засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Президенты Украины и Эстонии обсудили межгосударственное сотрудничество
= [Президенти України і Естонії обговорили міждержавне співробітництво] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0523/c31519-9463017.html). – Пекин,
2018. – 22.05.

***
З ініціативи узбецького диппредставництва в Україні 6 червня в Києві
відбудеться узбецько-український економічний форум „Узбекистан і Україна:
перспективи розвитку економічних відносин”. Про це повідомила прес-служба
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Міністерства закордонних справ Узбекистану. Основна мета форуму – сприяння у
встановленні прямих торгово-економічних відносин між представниками бізнесу, а
також областями і регіонами двох держав.
В начале июня в Киеве состоится узбекско-украинский экономический форум =
[На початку червня в Києві відбудеться узбецько-український економічний форум] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0521/c31519-9462089.htm). – Пекин,
2018. – 20.05.

***
Секретар Комуністичної партії у Автономному регіоні Тибету Ву Юнцзе
високо оцінив дружбу та співпрацю між Китаєм та Україною на зустрічі в Лхасі з
делегацією з України. Член українського парламенту, який очолював делегацію,
Віктор Єленський, привітав Тибет з його економічним та соціальним розвитком та
зазначив, що Україна продовжуватиме підтримувати політику „єдиного Китаю”,
додавши, що він сподівається, що візит поглибить розуміння регіону та зміцнить
дружбу двох країн, сприяючи подальшому співробітництву.
Wanli, Yang Party chief tells Ukrainian delegation about Tibet’s progress = [Голова
партії розповів українській делегації про прогрес Тибету] / Y. Wanli // China Daily
(http://usa.chinadaily.com.cn/a/201805/17/WS5afd3dfaa3103f6866ee9091.html). –
Beijing,
2018. – 17.05.

***
Україна взяла участь у міжнародній інвестиційній та торговій ярмарці в Хенані,
де підприємства укладають торговельні угоди. Зосереджуючись на відкритості,
інноваціях, співпраці та взаємній вигоді, триденна подія включає демонстрацію
продукції, зустрічі на вищому рівні, рекламні заходи та ділові переговори. На
церемонії відкриття китайської ярмарки взяли участь понад 1400 чоловік, у тому
числі державні службовці з Організації Об’єднаних Націй, Німеччини, Канади,
України.
Sanmenxia enterprises seal deals at intl trade fair = [Підприємства Sanmenxia
укладають
угоди
на
міжнародній
виставці]
//
China
Daily
(http://www.chinadaily.com.cn/m/henan/sanmenxia/2018-04/18/content_36053551.htm). –
Beijing, 2018. – 18.04.

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Молдова і Україна мають намір відкрити пункт пропуску на Дністрі в районі
Паланки. Про це йшлося на нараді в Міністерстві інфраструктури України, що
пройшла за участю представників Адміністрації морських портів України (АМПУ),
на якій обговорювалася реалізація домовленостей, досягнутих в рамках 14-го
засідання Міжурядової молдавсько-української змішаної комісії з питань торговоекономічного співробітництва.
Степанов, Георгий Молдова и Украина откроют пункт пропуска на Днестре в
районе Паланки = [Молдова і Україна відкриють пункт пропуску на Дністрі в районі
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Паланки] / Г. Степанов // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/jekonomika/moldova-iukraina-otkroyut-punkt-propuska-na-dnestre-v-rajone-palanki). – Кишинев, 2018. – 23.04.

***
За перші 24 години з початку спільного контролю операцій імпорту, реімпорту
та транзиту на молдавсько-українському митному пункті „Кучурган – Первомайськ”
були подані 15 митних декларацій про імпорт. Згідно з досягнутою угодою, цей
початковий етап спільного контролю, розпочатий 17 липня 2017 року, передбачає
перевірку та митне оформлення виключно операцій експорту та реекспорту. З
переходом на наступний етап офіційно зареєстровані господарюючі суб’єкти
придністровського регіону будуть користуватися послабленнями як при експорті, так
і імпорті товарів.
За сутки на КПП „Кучурган – Первомайск” поданы 15 деклараций об импорте =
[За добу на КПП „Кучурган – Первомайськ” подано 15 декларацій про імпорт] //
Независимая Молдова (https://noi.md/ru/obshhestvo/za-sutki-na-kpp-kuchurgan-pervomajskpodany-15-deklaracij-ob-importe). – Кишинев, 2018. – 19.04.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
У Берліні живуть приблизно 33 тис. росіян і українців. Останні роки з цим
виникають проблеми. Були розбіжності між ними через анексію Криму, через війну
на сході України. Іноді виникають суперечки не лише між росіянами і українцями,
але й між росіянами і німцями.
Hock, Alexej Russendisko mit Nachtwölfen = [Російська дискотека з „Нічними
вовками”] / A. Hock // Die Welt (https://www.welt.de/politik/deutschland/article176236819/Tagdes-Sieges-in-Berlin-Russendisko-mit-Nachtwoelfen.html). – Berlin, 2018. – 16.05.

РЕФОРМИ
Керівництву України слід продовжити розпочаті структурні реформи для
забезпечення стабільного зростання національної економіки. Про це заявив постійний
представник МВФ в країні Йоста Люнгман. За його словами, позитивні перетворення
повинні проводитися в восьми ключових областях. Зокрема, мова йде про
реструктуризацію Нацбанку, очищення фінансового сектора, реформи системи
пенсійного забезпечення та енергетичного сектора, боротьбі з корупцією, широкої
приватизації держпідприємств і т.д.
МВФ призвал Украину продолжать реформы для обеспечения экономического
роста = [МВФ закликав Україну продовжувати реформи для забезпечення економічного
зростання] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0516/c315199460703.html). – Пекин, 2018. – 16.05.

ЕКОНОМІКА
45% – така остання оцінка МВФ масштабів української тіньової економіки.
Мова йде не просто про людей, що працюють без офіційної реєстрації, а й про тих,
чиї заробітки виникають немов би з нізвідки. Це не завжди злочинний бізнес,
правильніше буде сказати, що люди в існуючих умовах заробляють будь-якими
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шляхами. У те, які професії стали затребувані після державного перевороту в Україні,
розбирався український кореспондент порталу iz.ru.
Подгорный, Николай Патриотический рэкет : Какие профессии стали
востребованы на Украине в последние годы = [Патріотичний рекет. Які професії стали
затребувані в Україні в останні роки] / Н. Подгорный // Известия
(https://iz.ru/740393/nikolai-podgornyi/patrioticheskii-reket). – М., 2018. – 10.05.

ПРИВАТИЗАЦІЯ
Сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив перелік з 26 великих
держпідприємств, що підлягають приватизації в поточному році. Про це повідомив
перший віце-прем’єр Степан Кубів. Чиновник не уточнив, які саме об’єкти увійшли в
схвалений список, тим часом, за даними місцевих ЗМІ, на продаж будуть виставлені
шість енергетичних компаній, Одеський припортовий завод, Запорізький титаномагнієвий комбінат, „Президент-Готель”, „Турбоатом”.
Правительство Украины утвердило список объектов большой приватизации на
текущий год = [Уряд України затвердив список об’єктів великої приватизації на
поточний рік] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0511/c315199458943.html). – Пекин, 2018. – 10.05.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
забезпечить додаткове зростання ВВП України на 0,6-1,6 проц. на рік. За словами
директора Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Сату Кахконен скасування
діючої заборони на вільну купівлю-продаж сільгоспугідь дозволить збільшити
надходження до держбюджету, а також значно підвищити доходи власників
земельних паїв від оренди, вартість якої зараз занижена в п’ять разів.
ВБ: отмена моратория на продажу земли обеспечит дополнительный рост ВВП
Украины вплоть до 1,6 % = [СБ: скасування мораторію на продаж землі забезпечить
додаткове зростання ВВП України аж до 1,6%] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0518/c31519-9461707.html). – Пекин, 2018. – 18.05.

***
Арбітражний суд Світової організації торгівлі визнав порушення, які допустила
Україна в зв’язку з застосуванням антидемпінгових заходів щодо аміачної селітри. Як
повідомляє видання „Європейська правда”, СОТ зажадала від української сторони
прибрати їх.
Украина проиграла спор с Россией из-за аммиачной селитры = [Україна програла
суперечку з Росією через аміачну селітру] // Известия (https://iz.ru/744979/2018-0518/ukraina-proigrala-spor-s-rossiei-iz-za-ammiachnoi-selitry). – М., 2018. – 18.05.

***
Спеціалізований IV Експортний форум „Білорусь молочна-2018” зібрав у
Мінську понад 300 учасників з 15 країн. На провідному переговорному майданчику
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для гравців молочного ринку виступили спікери топ-рівня з Європейського союзу,
Китаю, Росії, України.
Германович, Ирина Львовна Беларусь на молочной планете = [Білорусь на
молочній
планеті]
/
И. Л. Германович
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/belarus-na-molochnoy-planete.html). – Минск, 2018. – 19.04.

***
Імпорт свинини в Україну з січня по березень 2018 року склав 1,8 тис. т, а
експорт тільки 0,6 тис. т. Про це повідомила Асоціація свинарів України. За всіма
позиціями імпорт за I квартал цього року виявився найбільшим за останні п’ять років,
по свинині – за чотири роки. Причинами триразового перевищення імпорту над
експортом називають як спалахи свинячого грипу, через який під ніж пішло 80 тис.
голів, так і зростання собівартості м’яса. Причому тенденція ця простежується вже
досить довгий час. Особливий спад експорту був відзначений в 2016 році – в 8,6 рази
в порівнянні з 2015 роком.
Импорт свинины на Украину в три раза превысил экспорт = [Імпорт свинини в
Україну в три рази перевищив експорт] // Известия (https://iz.ru/733374/2018-04-17/importsvininy-na-ukrainu-v-tri-raza-prevysil-eksport). – М., 2018. – 17.04.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Заступник глави Єврокомісії у справах Енергосоюзу Марош Шефчович
запропонував Росії і Україні провести тристоронні переговори щодо транзиту і
постачання газу в найближчі тижні.
Евросоюз решил помирить Россию и Украину = [Євросоюз вирішив помирити
Росію і Україну] // Вести (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/05/23/evrosoyuz-reshil-pomiritrossiyu-i-ukrainu). – Рига, 2018. – 23.05.

***
У зв’язку з загостренням конфліктів між ЄС і США виникає небезпека, що
Європа зблизиться з Росією – і відвернеться від України. При цьому ключову роль
відіграє Німеччина, і, відповідно, саме її підтримкою прагне заручитися Кремль. У
ході свого недавнього візиту в Сочі канцлер Німеччини А. Меркель підтвердила
позицію ЄС щодо російської агресії в Україні, а також прихильність
трансатлантичних відносин. Однак у німецькому суспільстві відчувається все більш
сильний тиск з боку лобістів Кремля, які виступають за „нормалізацію” відносин з
російською владою.
Herzinger, Richard Europas demokratische Zukunft wird in der Ukraine entschieden =
[Доля демократичного майбутнього Європи вирішується в Україні] / R. Herzinger // Die
Welt
(https://www.welt.de/debatte/kommentare/article176526455/Europas-demokratischeZukunft-wird-in-der-Ukraine-entschieden.html). – Berlin, 2018. – 22.05.

***
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Україна і Естонія докладуть максимум зусиль, щоб зупинити проект
„Північний потік-2”, заявив український Президент Петро Порошенко на спільній
прес-конференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд.
Эстония поможет Порошенко „обрушить” Северный поток-2 = [Естонія
допоможе Порошенко „обрушити” Північний потік-2] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/05/22/estoniey-pomozhet-poroshenko-obrushit-severnyy-potok-2). – Рига, 2018. –
22.05.

***
Під час спільної прес-конференції пан Путін і пані Меркель висловилися на
підтримку 11-мільярдного проекту будівництва газопроводу „Північний потік-2”,
який дозволить подвоїти обсяги поставок російського природного газу до Німеччини і
який став мішенню різкої критики з боку США. Ці їхні заяви стали проявом найбільш
повного збігу інтересів з моменту початку підтриманого Росією повстання на сході
України чотири роки тому. Пан Путін навіть запевнив свою гостю в тому, що Україна
зовсім не обов’язково втратить свої щорічні доходи від транзиту газу після введення
„Північного потоку-2” в експлуатацію, як багато хто побоюється.
Charter, David Beer and flowers as Merkel and Putin start the big thaw = [Пиво і квіти:
Меркель і Путін закладають основи відлиги у відносинах] / D. Charter // The Times
(https://www.thetimes.co.uk/article/beer-and-flowers-as-merkel-and-putin-start-the-big-thawg28vm7h2r). – London, 2018. – 20.05.

***
Сполучені Штати вважають, що Москва зможе чинити ще більший вплив на
Берлін, а також заощадить близько одного мільярда доларів на рік на транзит газу
через Україну в Європу, і що така залежність від трубопроводу послабить ефект від
західних антиросійських санкцій.
Charter, David Moscow may use gas pipe to spy on West, US warns = [США
попереджають: Москва може використовувати газопровід для стеження за Заходом] /
D. Charter // The Times (https://www.thetimes.co.uk/edition/world/moscow-may-use-gas-pipe-tospy-on-west-us-warns-63hgkfmj5). – London, 2018. – 18.05.

***
Україна побоюється, що її відтіснять в сторону, коли обидва трубопроводи,
„Північний потік – 1” і „Північний потік – 2”, які проходять через територію країни і,
які використовувалися до сих пір, більше не знадобляться – або майже не будуть
використовуватися. Так час від часу заявляла Москва. Таким чином, Україна, яка
бореться з великими економічними проблемами, втратить щорічні транзитні збори в 2
млрд доларів. Тут є і політична складова: з точки зору уряду в Києві, ескалація
конфлікту з Росією через Крим і Східну Україну в даний час відкладається, оскільки
Росія поки залежить від транзиту газу через Україну. Якщо після введення в
експлуатацію балтійського трубопроводу ця залежність відпаде, то конфлікт в
Східній Україні може знову загостритися.
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Geers, Theo Die Pipeline als Politikum = [Трубопровод как політика] / T. Geers //
Deutschlandfunk
(http://www.deutschlandfunk.de/altmaier-in-kiew-und-moskau-die-pipelineals-politikum.1773.de.html?dram:article_id=417863). – Berlin, 2018. – 16.05.

***
Припинення транзиту газу через Україну може призвести до масштабного
конфлікту між Києвом і Москвою. Про це заявив комерційний директор національної
акціонерної компанії „Нафтогаз України” Юрій Вітренко. За його словами,
ймовірність повномасштабного конфлікту між двома країнами сильно підвищиться,
якщо припиниться транзит газу через Україну.
„Нафтогаз” предрек „полномасштабный конфликт” России и Украины =
[„Нафтогаз” передрік „повномасштабний конфлікт” Росії і України] // Известия
(https://iz.ru/736370/2018-04-25/naftogaz-predrek-polnomasshtabnyi-konflikt-rossii-i-ukrainy). –
М., 2018. – 25.04.

***
Відносно газопроводу „Північний поток – 2”, який викликав чимало суперечок,
Москва зараз проявляє готовність піти на компроміс з Україною. Але очікування не
варто переоцінювати.
Herold, Frank Wie Putin Russland wieder zur Großmacht aufwerten will = [Як Путін
збирається знову підняти Росію до рівня супердержав] / F. Herold // Der Tagesspiege
(https://www.tagesspiegel.de/politik/zwischen-trump-und-europa-wie-putin-russland-wieder-zurgrossmacht-aufwerten-will/22583140.html). – Berlin, 2018. – 24.05.

***
Канцлер Ангела Меркель повідомила, що проект є і політичним теж. Після
зустрічі з Президентом України Петром Порошенко заявила, що будівництво другого
газопроводу не просуватиметься, якщо проблеми України, пов’язані з газом, не
братимуться до уваги.
Putkessa kulkee poliittista kaasua = [Трубами тече політичний газ] // Helsingin
Sanomat (https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005648036.html). – Helsinki, 2018. – 23.04.

***
Газопровід „Північний потік-2”, який повинен пройти з Росії до Німеччини по
дну Балтійського моря в обхід української території, вказує на протиріччя, які
виникають у відносинах між Росією, Україною, Польщею, Німеччиною і навіть
Францією і США.
„Северный поток-2” расколол европейцев = [„Північний потік-2” розколов
європейців] // Новости Узбекистана (https://nuz.uz/v-mire/32240-severnyy-potok-2-raskololevropeycev.html). – Ташкент, 2018. – 22.04.

***
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Регіональне адміністративне управління Південної Фінляндії видало відповідно
до „Закону про воду” дозвіл на будівництво газопроводу Nord Stream 2 у виключній
економічній зоні країни. Труби пройдуть у двадцятиметровому коридорі поблизу від
уже прокладеного газопроводу Nord Stream. Таким чином, від Фінляндії отримано
повний комплект дозвільної документації на „Північний потік – 2”. І з моменту
отримання „фінських дозволів” у Nord Stream 2 більше немає ніяких значимих
перешкод для безпосереднього початку будівництва.
Лекух, Дмитрий „Северный поток – 2”: Европа предает Украину = [„Північний
потік
–
2”:
Європа
зраджує
Україну]
/
Д. Лекух
//
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/04/19/severnyy-potok-2-evropa-predaet-ukrainu). – Рига,
2018. – 19.04.

***
Україна має намір домагатися виконання винесеного в кінці лютого вердикту
Стокгольмського арбітражу про стягнення майже 2,6 мільярда доларів з „Газпрому” і
спробує конфіскувати закордонну власність російської компанії.
Украина берет газ в хранилищах Европы = [Україна бере газ в сховищах Європи] //
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/04/19/ukraina-beret-gaz-v-hranilishchahevropy). – Рига, 2018. – 19.04.

***
Президент РФ і канцлер Німеччини в телефонному режимі провели обмін
думками про реалізацію проекту „Північний потік-2”. Раніше було заявлено, що
Німеччина видала дозвіл на будівництво газопроводу. Меркель, коментуючи
будівництво газопроводу „Північний потік -2”, заявила, що Україна повинна
продовжити грати роль в транзиті газу в Європу. Проект „Північний потік-2”
передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд
кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини, поряд
з діючим „Північним потоком”.
Merkel und Putin beraten politische Lösungen für Syrien-Konflikt = [Меркель і Путін
радяться про політичні рішення щодо сирійського конфлікту] // Der Тtagesspiegel
(https://www.tagesspiegel.de/politik/gemeinsames-telefonat-merkel-und-putin-beraten-politischeloesungen-fuer-syrien-konflikt/21183138.html). – Berlin, 2018. – 17.04.

***
З того часу як Україна намагається покрити свої потреби в газі іншими
способами, вона купує російський газ більше не в Москві, а у своїх західних
партнерів, які отримують газ з Росії. Але, як побоюються українські експерти, це буде
технічно неможливо, якщо газ більше не буде йти на Захід через Україну.
Kellermann, Florian Wie in der Ukraine mit Erdgas Politik gemacht wird = [Як
проводять газову політику в Україні] / F. Kellermann // Deutschlandfunk
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(http://www.deutschlandfunk.de/pipeline-streit-wie-in-der-ukraine-mit-erdgaspolitik.795.de.html?dram:article_id=415368). – Berlin, 2018. – 17.04.

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
На Чорнобильській АЕС планують знову виробляти електроенергію, але цього
разу використовуючи більш безпечну енергію від сонця. Це частина плану країни зі
скорочення залежності від все більш ненадійних поставок російського газу і
порушення поставок вугілля.
Chernobyl is now the world’s unlikeliest green energy experiment = [Чорнобиль в даний
час
є
незамінним
експериментом]
//
The
Times
of
India
(https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/chernobyl-is-now-the-worlds-unlikeliestgreen-energy-experiment/articleshow/63352951.cms). – Delhi, 2018. – 18.04.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Міноборони України планує побудувати 15 сховищ боєприпасів з
модернізованими протипожежними системами. „Ми будуємо сховища, які не тільки
надійно захищені від ураження вогневими засобами супротивника, вони
передбачають облаштування сучасними автоматичними системами охорони,
оповіщення та пожежогасіння”, – заявив глава українського військового відомства
Степан Полторак.
Украина построит 15 хранилищ боеприпасов в 2018 году = [Україна побудує 15
сховищ боєприпасів в 2018 році] // Известия (https://iz.ru/741149/2018-05-09/ukrainapostroit-15-khranilishch-boepripasov-v-2018-godu). – М., 2018. – 09.05.

***
Президент України Петро Порошенко оголосив про завершення випробувань
українського ракетного комплексу „Вільха”. Серійне виробництво озброєння
почнеться в 2018 році. За словами Порошенка, „Вільха” повністю збирається з
українських деталей.
Порошенко поручил запустить ракеты „Ольха” в серийное производство =
[Порошенко доручив запустити ракети „Вільха” в серійне виробництво] // Известия
(https://iz.ru/736458/2018-04-25/poroshenko-postavit-rakety-olkha-na-seriinoe-proizvodstvo-v2018-godu). – М., 2018. – 25.04.

***
Президент України Петро Порошенко похвалився тим, що збройні сили
України посіли восьме місце в рейтингу найсильніших армій Європи. Оцінка
військового потенціалу країн проводиться аналітиками Global Firepower на основі 55
параметрів, що стосуються розвитку промисловості і науки, запасів озброєння та
техніки, мобілізаційного резерву, географічного положення та інших.
Порошенко похвастался восьмым местом ВСУ в рейтинге армий Европы =
[Порошенко похвалився восьмим місцем ВСУ в рейтингу армій Європи] // Известия
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(https://iz.ru/736636/2018-04-25/poroshenko-pokhvastalsia-vosmym-mestom-vsu-v-reitingearmii-evropy). – М., 2018. – 25.04.

***
Служба безпеки України (СБУ) повідомила на своєму сайті про отримання
даних щодо доставки в Сирію найманців приватної військової компанії (ПВК)
„Вагнера” кораблем Військово-морського флоту Росії „Варяг”. Інформацію
українським спецслужбам передав колишній російський військовослужбовець – 23річний уродженець Якутії Микола Коваленко, затриманий при спробі нелегально
перетнути російсько-український кордон. Коваленко розповів, що „неодноразово брав
участь в переправленні в Сирію бойовиків ПВК „Вагнер” з важким озброєнням і
боєприпасами”. Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор
Конашенков прокоментував заяву СБУ. Флагман Тихоокеанського флоту ракетний
крейсер „Варяг”, за його словами, ніколи не заходив в сирійський Тартус і тим більше
не був задіяний для перекидання ПВК „з важким озброєнням і боєприпасами”.
Рискин, Андрей Служба безопасности Украины раскрыла страшную тайну
крейсера „Варяг” = [Служба безпеки України розкрила страшну таємницю крейсера
„Варяг”] / А. Рискин // Независимая газета (http://www.ng.ru/columnist/2018-0418/100_variag180418.html). – М., 2018. – 18.04.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
НАБУ почало перевірку повідомлень про фінансування виборчої кампанії Юлії
Тимошенко 2010 року лівійським диктатором Муаммаром Каддафі. Про це йдеться у
відповіді НАБУ на запит народного депутата Володимира Ар’єва. У документі
зазначили, що відомство розглянуло запит, який стосується можливого отримання
Тимошенко 4 млн євро від Муаммара Каддафі та їхнього використання для
фінансування виборчої кампанії на президентських виборах 2010 року. Прес-секретар
Ю. Тимошенко відхилив цю інформацію, назвавши її нісенітницею.
Ukraine probes former PM’s ’campaign funding’ by Gaddafi = [Україна перевіряє
попереднє фінансування виборчої кампанії колишнього прем’єр-міністра Каддафі] // The
News
(https://www.thenews.com.pk/print/304233-ukraine-probes-former-pm-s-campaignfunding-by-gaddafi). – Karachi, 2018. – 17.04.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
7 травня в Шевченківському суді Києва має продовжитися підготовче засідання
у справі про вбивство журналіста і публіциста Олеся Бузини, відомого своїми
проросійськими поглядами. На повільний прогрес в розслідуванні та судовому
процесі скаржаться міжнародні правозахисні організації. Так, в щорічній доповіді про
стан прав людини в Україні і світі, який був презентований Amnesty International 22
лютого цього року, констатується відсутність результатів розслідування вбивства
Бузини, якого правозахисники ставлять в один ряд з іншим убитим в Києві
журналістом Павлом Шереметом. Аналогічні претензії містяться і в доповіді
Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Дело Бузины затягивают = [Справу Бузини затягують] // Вести
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/05/07/delo-buziny-zatyagivayut). – Рига, 2018. – 07.05.
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***
Український суд ухвалив рішення зняти арешт з рахунків компаній, пов’язаних
зі старшим сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.
Причетність цих грошей до злочинної діяльності не доведена.
Соколовская, Янина Со счетов сына Виктора Януковича снят арест :
Преступное происхождение денег не доказано = [З рахунків сина Віктора Януковича
знято арешт. Злочинне походження грошей не доведено] / Я. Соколовская //
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3605850?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 17.04.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Більше тисячі українських військовослужбовців – учасників силової операції на
Донбасі покінчили життя самогубством. Про це заявив керівник комітету Верховної
ради у справах ветеранів, учасників конфлікту і людей з інвалідністю Олександр
Третьяков. За словами депутата, збройний конфлікт в Донецькій і Луганській
областях докорінно вплинув на психологічний стан учасників АТО.
Больше тысячи ветеранов операции ВСУ в Донбассе покончили с собой = [Більше
тисячі ветеранів операції ВСУ на Донбасі наклали на себе руки] // Известия
(https://iz.ru/736110/2018-04-24/bolshe-tysiachi-veteranov-operatcii-vsu-v-donbasse-pokonchilis-soboi). – М., 2018. – 24.04.

СУСПІЛЬСТВО
Департамент з економічних і соціальних питань ООН опублікував прогноз,
згідно з яким до 2050 року населення України скоротиться до 36 млн осіб. Експерти
впевнені, що в найближчі десятиліття чисельність населення республіки продовжить
швидко скорочуватися і вже в 2020 році в країні залишиться менше 43 млн чоловік.
Найменший показник чисельності українців був зафіксований в 1950 році – 37,3 млн
осіб. Тільки в минулому році населення України скоротилося на 198,1 тис. осіб.
Таким чином країна займає одне з останніх місць в Європі за демографічними
показниками.
В ООН спрогнозировали резкое падение численности населения Украины = [В
ООН спрогнозували різке падіння чисельності населення України] // Известия
(https://iz.ru/745829/2018-05-21/v-oon-sprognozirovali-rezkoe-padenie-chislennosti-naseleniiaukrainy). – М., 2018. – 21.05.

***
Місто Горішні Плавні в Україні знаходиться недалеко від військових дій.
Окопи, танки, артилерія і снайпери знаходяться всього в шести годинах їзди на схід.
Війна поруч ось вже понад чотири роки. Але в самому пасторальному місті в
центральній Україні з населенням майже в 52 тис. чоловік ніяких свідчень цього
немає. 1 травня, в Міжнародний день трудящих, на піщаному березі Дніпра
розгорнулося масштабне святкування. Реальність повсякденного життя жителів
Горшніх плавнів поза проблем політики або війни. Економіка Горішніх Плавнів
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грунтується на видобутку залізної руди і роботі Феррекспо: української
гірничодобувної компанії, яка утворилася з Полтавського гірничо-збагачувального
комбінату часів Радянського Союзу. Горішні Плавні – одне з кращих місць для життя
в Україні, особливо для сімей з дітьми шкільного віку, – пише автор у своєму
репортажі.
Peterson, Nolan As Ukraine Grapples With Its Soviet Past and Russia’s Ongoing War in
the East, One City Moves On = [Поки Україна бореться зі своїм радянським минулим та
війною на Сході, одне містечко розвивається] / N. Peterson // Daily Signal
(https://www.dailysignal.com/2018/05/07/as-ukraine-grapples-with-its-soviet-past-and-russiasongoing-war-in-the-east-one-city-moves-on/d/). – New York, 2018. – 11.05.

ІСТОРІЯ
Львів сотні років був домом для української меншини, яка завжди називало
місто „Львів”. Сьогодні у Львові досі живуть 20 тис. поляків, а ось серед жителів
сучасного Гданська і Вроцлава взагалі практично немає німців. Данциг і Бреслау
очистили від німців, і нове населення Бреслау складалося в першу чергу з примусово
переселених жителів Львова. Університет в Бреслау (який позбувся німців) почав
свою діяльність вже в 1945 р., заповнившись освіченими поляками, які були змушені
покинути свої будинки у Львові.... також спочатку український... Так що, Львів –
насправді польське, але почасти й українське місто, яке через Другу світову війну і
сталінські примхи, в першу чергу, стало належати Радянському Союзу, а по-друге –
Україні.
Arnö, Kaj Kalla den vad du vill, Lviv, Lwów eller Lemberg – i den ukrainska staden har
minoriteter levt sida vid sida i hundratals år = [Називайте його як хочете, Львив, Львів або
Лемберг: в цьому українському місті меншини завжди жили пліч-о-пліч] / K. Arnö // Yle
(https://svenska.yle.fi/artikel/2018/04/29/kaj-arno-kalla-den-vad-du-vill-lviv-lwow-eller-lembergi-den-ukrainska-staden-har). – Helsinki, 2018. – 13.05.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Уряд Угорщини прийняв меморандум про захист угорців в українському
Закарпатті, документ розісланий країнам – членам НАТО і генсеку організації Йенс
Столтенбергу. Напруженість у відносинах між Україною і Угорщиною виникла на тлі
дискусій про український закон про освіту, який серед іншого сильно скорочує
можливість навчання на інших мовах.
Венгрия предложила НАТО встать на защиту украинских нацменьшинств =
[Угорщина запропонувала НАТО встати на захист українських нацменшин] // Вести
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/05/21/vengriya-predlozhila-nato-vstat-na-zashchituukrainskih-nacmenshinstv). – Рига, 2018. – 21.05.

***
Глава Міністерства освіти і науки Україна Лілія Гриневич вручила офіційну
подяку відомства послу КНР в Україні Ду Вею за його внесок в розвиток
двосторонньої взаємодії в науково-технічній сфері. Урочиста церемонія відбулася в
рамках заходів з нагоди Дня науки, який в цьому році в Україні відзначається 19
травня.
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Послу КНР вручена благодарность за вклад в развитие научно-технического
сотрудничества с Украиной = [Послу КНР вручено подяку за внесок у розвиток науковотехнічного
співробітництва
з
Україною]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0519/c31519-9461857.html). – Пекин, 2018. – 19.05.

***
В українському Дніпрі визначилися з місцем будівництва тестового
майданчика для втілення в життя проекту по створенню вакуумного поїзда Hyperloop.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. У
муніципальному Агентстві розвитку Дніпра уточнили, що зведення тестового
майданчика планується здійснювати в рамках розвитку індустріального парку
Innovation Forpost на півночі міста.
В Украине выбрали место строительства тестовой площадки для Hyperloop = [В
Україні вибрали місце будівництва тестової майданчики для Hyperloop] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0516/c31519-9460701.html). – Пекин, 2018. –
16.05.

***
В Одесі на півдні України пройшов Всеукраїнський відбірковий етап 17-го
Всесвітнього конкурсу „Міст китайської мови” серед студентів. Захід був
організований Канцелярією державної керівної групи Китаю з поширення китайської
мови за кордоном („Ханьбань”) за участю посольства КНР в Україні та Інституту
Конфуція Південноукраїнського національного педагогічного університету
ім. К.Д. Ушинського. Відбірковий тур складався з чотирьох етапів: монологу на тему
„Весь світ – одна сім’я”, вікторини з країнознавства Китаю, номери художньої
самодіяльності та відповідей на запитання членів журі.
На юге Украины прошел отборочный этап 17-го Всемирного конкурса „Мост
китайского языка” = [На півдні України пройшов відбірковий етап 17-го Всесвітнього
конкурсу
„Міст
китайської
мови”]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0512/c31519-9459416.html). – Пекин, 2018. – 12.05.

***
Фільм „Чергування” режисера Ленара Камалова – це, як свідчить опис на сайті
фестивалю, восьмихвилинний фільм, що розповідає про війну на Донбасі з точки зору
„донбаських ополченців”. Картина отримала головний приз в конкурсі ігрових
короткометражних фільмів фестивалю „Трайбек”, і це означає, що вона автоматично
потрапляє в лонг-лист премії „Оскар”. На популярному порталі української газети
„День” з’явилася стаття під назвою „Нагорода для вбивці”. Після цього українці
почали штурмувати сайт кінофестивалю. На сайті фестивалю „Трайбек” з’явилися
сотні відгуків обурених людей, які поставили свої підписи під петицією з вимогою
позбавити фільм нагороди.
Grzenkowicz, Maciej Na Ukrainie oburzenie. Amerykański festiwal nagradza film
rosyjskich rebeliantów z Donbasu. W roli głównej: słynny rosyjski pisarz = [Україна обурена: на
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американському фестивалі нагородили фільм російських сепаратистів з Донбасу] /
M. Grzenkowicz // Gazeta Wyborcza (http://wyborcza.pl/7,101707,23364266,na-ukrainieoburzenie-amerykanski-festiwal-nagradza-film.html?disableRedirects=true). –
Warsaw. –
09.05.2018.

***
У київській гімназії східних мов №1 пройшов всеукраїнський відбірковий тур
11-го Всесвітнього конкурсу „Міст китайської мови” серед школярів. Захід був
організований Інститутом Конфуція при Київському національному університеті ім.
Т.Шевченка. У відбірковому турі взяли участь 10 учнів старших класів з Києва, Одеси
і Харкова.
В Киеве прошел отборочный тур 11-го Всемирного конкурса „Мост китайского
языка” среди школьников = [У Києві пройшов відбірковий тур 11-го Всесвітнього
конкурсу „Міст китайської мови” серед школярів] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0426/c31519-9453730.html). – Пекин, 2018. – 26.04.

***
Артисти з Молдови, Румунії, Німеччини, Італії, Польщі, Росії та України
візьмуть участь у VIII Міжнародному фестивалі „J. S. Bach”, який відбудеться в
Органному залі Кишинеу, передає МОЛДПРЕС.
Артисты из семи стран примут участие в Международном фестивале
”J. S. Bach” = [Артисти з семи країн візьмуть участь у Міжнародному фестивалі
„J. S. Bach”] // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/afisha/artisty-iz-semi-stran-primutuchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-j-s-bach). – Кишинев, 2018. – 22.04.

РЕЛІГІЯ
Священний синод канонічно невизнаної Української православної церкви
Київського патріархату звинуватив Росію у втручанні в її „церковні справи”. Клірики
відзначили, що Москва намагається перешкодити процесу отримання автокефалії –
визнання від Вселенського патріархату Константинополя.
Украина обвинила Россию во вмешательстве в церковные дела = [Україна
звинуватила Росію у втручанні в церковні справи] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/05/13/ukraina-obvinila-rossiyu-vo-vmeshatelstve-v-cerkovnye-dela). – Рига, 2018. –
13.05.

***
Колишні Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко
підписали спільне звернення, в якому підтримали ініціативу чинного Президента
країни Петра Порошенка звернутися до Вселенського патріарха з проханням надати
автокефалію для Української православної церкви. За словами джерел „Комерсанту”
як в Росії, так і в Україні, вирішення питання автокефалії може розтягнутися на роки.
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Три бывших президента Украины выступили за автокефалию УПЦ = [Три
колишні Президенти України виступили за автокефалію УПЦ] // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3623521). – М., 2018. – 08.05.

***
Глави помісних православних церков не підтримали звернення Президента
України Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про
надання томосу (в даному випадку – указу) про створення „єдиної автокефальної
церкви” в республіці. Про це повідомив керуючий справами Української православної
церкви Московського патріархату митрополит Бориспільський і Броварський
Антоній. Він зазначив, що предстоятелі і архієреї помісних церков з тривогою
стежать за подіями в релігійному житті України. 22 квітня Константинопольський
патріархат розглянув запит Києва про автокефалію і вирішив скликати позачерговий
синод всіх православних церков. При цьому, якщо Московський патріархат буде
проти, рішення про надання томосу Української церкви прийнято не буде.
Поместные церкви выступили против планов Киева об автокефалии УПЦ =
[Помісні церкви виступили проти планів Києва про автокефалію УПЦ] // Известия
(https://iz.ru/740292/2018-05-07/pomestnye-tcerkvi-vystupili-protiv-planov-kieva-ob-avtokefaliiuptc). – М., 2018. – 07.05.

***
Президент України Петро Порошенко повідомив про те, що
Константинопольський (Вселенський) патріархат почав процедуру надання
автокефалії, тобто незалежності, українській церкві. Підставою стала заява Синоду в
Стамбулі про розгляд прохання, яке депутати Верховної ради і деякі православні
організації України передали Вселенському патріарху Варфоломею.
Мельников, Андрей Украинская автокефалия ставит крест на первенстве РПЦ :
У Москвы и Константинополя противоположные концепции церковной независимости
= [Українська автокефалія ставить хрест на першості РПЦ. У Москви і
Константинополя протилежні концепції церковної незалежності] / А. Мельников //
Независимая газета (http://www.ng.ru/faith/2018-04-24/1_7218_ukraina.html). – М., 2018. –
24.04.

***
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП)
звинуватила Президента Петра Порошенка в перевищенні влади і втручанні в
церковні справи. Про це йдеться в офіційній заяві Відділу зовнішніх церковних
зв’язків УПЦ МП.
Мельников, Андрей Петр Порошенко затеял отчаянную, но, вероятно,
безнадежную церковную революцию : Неделя в обществе = [Петро Порошенко затіяв
відчайдушну, але, ймовірно, безнадійну церковну революцію. Тиждень в суспільстві] /
А. Мельников
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/week/2018-0422/8_7217_society.html). – М., 2018. – 22.04.
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***
Президент України П. Порошенко, Верховна Рада та архієреї поки ще
неканонічних українських православних церков звернулись до Вселенського
патріарха Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії. Петро
Порошенко вже заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної
православної церкви, сподіваючись, що це питання має вирішитись до чергової
річниці хрещення Київської Русі наприкінці липня 2018 року.
Ukraine moves to split church from Russia as elections approach = [Україна рухається
до розколу церкви з Росією в якості підходу до виборів] // The Japan Times
(https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/20/world/ukraine-moves-split-church-russiaelections-approach/#.WuBcwYhuYdU). – Tokyo, 2018. – 19.04.

СВОБОДА СЛОВА
Депутати європейського і національних парламентів вимагають від Києва
негайно звільнити керівника „РІА Новини Україна” Кирила Вишинського і
припинити порушувати права людини. Як розповіли „Известиям” в Європарламенті,
на найближчому пленарному засіданні в Страсбурзі відбудеться обговорення даної
проблеми. Крім того, депутати мають намір звернутися до українських колег з
проханням розібратися в ситуації.
Лару, Дмитрий Свободу слову : Европарламентарии обратятся к украинским
властям из-за задержания российского журналиста = [Свободу слову. Європарламентарі
звернуться до української влади через затримання російського журналіста] / Д. Лару,
Т. Байкова, А. Забродин, Е. Постникова // Известия (https://iz.ru/746931/dmitrii-larutatiana-baikova-aleksei-zabrodin-ekaterina-postnikova/svobodu-slovu). – М., 2018. – 24.05.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Біля посольства України в центрі Москви пройшов мітинг на підтримку
журналістів, головного редактора РІА Новини України Кирила Вишинського і
координатора відділення всеросійської громадської організації „Волонтери
Перемоги” в Криму Олени Одновол. Понад 150 людей, незважаючи на травневу грозу
і зливу прийшли до дипмісії, щоб висловити солідарність з Вишинським і заявити
протест Києву з приводу незаконного переслідування преси в Україні. Приємно було
побачити, скільки знайшлося небайдужих людей, які прийшли підтримати
малознайомих їм журналістів.
Волков, Константин Не допустить инквизиции : Митинг в защиту Кирилла
Вышинского прошел в Москве перед посольством Украины = [Не допустити
інквізиції. Мітинг на захист Кирила Вишинського пройшов в Москві перед посольством
України] / К. Волков // Российская газета (https://rg.ru/2018/05/18/miting-v-zashchitu-kirillavyshinskogo-proshel-v-moskve.html). – М., 2018. – 18.05.

***
Херсонський суд заарештував керівника РІА „Новини України” Кирила
Вишинського на два місяці. Він буде перебувати під вартою до 13 липня. Журналіста
підозрюють в державній зраді. Сам він в суді заявив, що справа проти нього було
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спланована заздалегідь. Захист Кирила Вишинського наполягає на його звільненні і
готовий для цього внести заставу. Власний кореспондент ВД „Коммерсант” в Києві
Яніна Соколовська розповіла подробиці ведучому Олегу Булгакову.
Соколовская, Янина „Вряд ли мера пресечения будет изменена” : Корреспондент
ИД „Ъ” в Киеве – о суде над Кириллом Вышинским = [„Навряд чи запобіжний захід буде
змінено”. Кореспондент ВД „Комерсант” в Києві – про суд над Кирилом Вишенським] /
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3630709?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 17.05.

***
На українському телеканалі „Інтер” вийшов анонс святкового концерту
„Перемога. Одна на всіх!”, який викликав різку критику з боку націоналістичних сил.
У ролику ведучі Анастасія Даугуле і Андрій Доманський розповідають про
важливість Перемоги і її значенні в історії країни.
На Украине разгорелся скандал из-за ролика канала „Интер” к 9 Мая = [В Україні
розгорівся скандал через ролик каналу „Інтер” до 9 Травня] // Вести
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/05/09/na-ukraine-razgorelsya-skandal-iz-za-rolika-kanalainter-k-9-maya). – Рига, 2018. – 09.05.

СПОРТ
У статті автор проводить аналіз проведення футбольних матчів прем’єр-ліги в
Україні і робить висновок про зниження рівня відвідуваності вболівальниками матчів
на стадіонах, що негативно впливає на загальний стан футболу в Україні.
Dudek, Thomas Das wichtigste Fußballspiel des Jahres findet in diesem Jahr in Kiew
statt. Dabei trifft der Glamour von Liverpool und Real Madrid auf die triste Realität des Sports in
der Ukraine. = [Найважливіша футбольна подія проходить цього року у
Київі. Представники Ліверпулю та Реалу зустрічають сумну реальність спорту в
Україні.] / T. Dudek // Spiegel (http://www.spiegel.de/sport/fussball/champions-league-finale-inkiew-fussball-in-der-ukraine-a-1209561.html). – Hamburg, 2018. – 25.05.

***
На період фіналу Ліги чемпіонів у Києві деякі готельні номери пропонувалися
за цінами в 10 разів вище їх звичайної вартості. Але ще гірше те, кому говорили, що
їх заброньовання анульовано, а потім ці квартири бронювали повторно, але вже за
більш високим цінами..Жителей Києва це настільки обурило, що вони виступили з
ініціативою – створили в „Фейсбуці” групи, в яких вони пропонують вболівальникам
поселитися у них вдома безкоштовно.
Smith, Rory Champions League Final Is a Tight Fit in Kiev. So How About New York? =
[Фінал Ліги чемпіонів: у Києві тісновато, а як щодо Нью-Йорка?] / R. Smith // The New
York Times (https://www.nytimes.com/2018/05/21/sports/soccer/champions-league-liverpool-realmadrid.html). – New York, 2018. – 24.05.

***
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Пам’ять британців про Чемпіонат Європи з футболу 2012 року, який
проводився спільно Польщею та Україною, затьмарили Олімпійські ігри в Лондоні.
Чепіонату передували зловісні попередження про можливі напади расистів, загальну
ворожість, жалюгідний стан інфраструктури, включаючи відсутність доріг. Тим часом
більшість уболівальників привезли додому радісні спогади про захоплюючу поїздку і
про теплий, благородний прийом, який надали їм місцеві жителі. Те, що Донецьк,
одне з приймаючих міст того року, нині спустошений війною, а його новий аеропорт,
побудований спеціально для того заходу, перебуває в руїнах, інакше як трагедією не
назвеш.
Dejevsky, Mary Тhe World Cup in Russia is an unmissable diplomatic opportunity – for
us and them = [Кубок світу в Росії – унікальна можливість для західної і російської
дипломатії] / M. Dejevsky // The Independent (https://www.independent.co.uk/voices/russiaworld-cup-2018-vladimir-putin-st-george-flag-games-racism-a8356371.html). – London, 2018. –
22.05.

***
Державна прикордонна служба України готова до обслуговування зарубіжних
футбольних уболівальників, які приїдуть на фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 20172018 років. За прогнозами, фанати почнуть прибувати в Україну 24 травня – за два дні
до фінального матчу, який пройде в Києві в НСК „Олімпійський”. Оформляти
іноземних гостей будуть більш ніж в 120 пунктах пропуску по всій території країни.
При цьому в основних 18 з них, включаючи столичні аеропорти „Бориспіль” і „Київ”,
планується одночасно задіяти 800 прикордонників.
Украинские пограничники готовы обслуживать гостей финала Лиги чемпионов
УЕФА = [Українські прикордонники готові обслуговувати гостей фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0523/c315199463016.html). – Пекин, 2018. – 22.05.

***
На підготовку до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017-2018 років, який
відбудеться 26 травня, Київ витратив 870 тис євро. Основна частина коштів була
спрямована на забезпечення безпеки. Крім того, столицю України прикрасили
символікою майбутньої спортивної події.
Киев потратил 870 тыс евро на подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА –
СМИ = [Київ витратив 870 тис євро на підготовку до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА –
ЗМІ] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0512/c31520-9459428.html). –
Пекин, 2018. – 11.05.

***
Влада України заборонила борцю греко-римського стилю, срібному призеру
Олімпійських ігор 2016 Жану Беленюк їхати на чемпіонат Європи зі спортивної
боротьби в російському Каспійську. Заборона на участь українських спортсменів у
змаганнях і тренувальних зборах в Росії була підписана міністром молоді та спорту
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України Ігорем Ждановим в березні. Президент Об’єднаного світу боротьби (UWW)
Ненад Лаловіч розкритикував це рішення, заявивши, що українська влада подібними
діями „вносить розкол в борцовскую сім’ю”.
Жиляев, Данила Украинские власти запретили своему лучшему борцу ехать на
ЧЕ в России = [Українська влада заборонила своєму найкращому борцю їхати на ЧЄ в
Росії] / Д. Жиляев // Российская газета (https://rg.ru/2018/04/28/ukrainskie-vlasti-zapretilisvoemu-luchshemu-borcu-ehat-na-che-v-rossii.html). – М., 2018. – 28.04.

***
Російські вболівальники бояться не потрапити на фінал Ліги Чемпіонів. Матч
пройде 26 травня в Києві. На футбольних форумах фанати висловлюють побоювання,
що українські прикордонники можуть розгорнути їх при в’їзді в країну. Наскільки
обгрунтовані ці припущення? І що на це відповідають в Києві? Розбирався Олександр
Рассохин
Рассохин, Александр Между болельщиками и Лигой чемпионов пролегла граница :
Какие проблемы могут возникнуть у фанатов из России при въезде на Украину = [Між
уболівальниками і Лігою чемпіонів пролягла межа. Які проблеми можуть виникнути у
фанатів з Росії при в’їзді в Україну] / А. Рассохин // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3612981?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 24.04.

ТУРИЗМ
Туристичні напрями у Європі завойовують популярність серед китайських
відвідувачів, оскільки деякі з них хочуть побачити менш відомі мальовничі місця. За
словами виконавчого директора Європейської туристичної комісії Едуардо
Сантандера, під час співбесіди у Шанхаї, внаслідок різноманітних напрямів таких, як
Україна та Чеська Республіка, зростає обсяг китайських туристів, які відвідують ці
країни.
Wenting, Zhou Tourists seek out smaller countries / Z. Wenting ; // China Daily
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/17/WS5afcd8e7a3103f6866ee8e6d.html). –
Beijing,
2018. – 17.05.

***
Через 32 роки після Чорнобильської катастрофи зона відчуження навколо АЕС
стає все більш популярною не тільки серед туристів. Сюди стікаються і групи
молодих українців, білорусів і росіян, які нелегально проникають в зону, – так звані
сталкери. У цьому місці зі страшною історією вони відчувають особливу енергетику –
для них це ідеальне місце для ігор на виживання. Біля сотні сталкерів весь час
переміщаються по 30-кілометровій зоні навколо четвертого реакторного блоку. З того
моменту, як український уряд в 2011 р. відкрив це місце для туристів, сталкери тут
більше не одні. Туристи пишуть на стінах, кидають всюди сміття, руйнують природу.
Вони хочуть зробити селфі, щоб потім сказати, що побували у небезпечній території.
Але сталкери хочуть зберегти це місце в первісному вигляді.
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Hielscher, I. Die Stalker von Tschernobyl = [У зоні відчуження: Чорнобильські
стакери] / Ines Hielscher // Spiegel (http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/tschernobylsperrgebiet-wie-die-letzten-menschen-auf-der-erde-a-1186440.html). – Hamburg, 2018. – 17.04.

***
Привабливим для туристів зразком архітектури у Києві є Свято-Андріївська
церква, збудована італійським архітектором Бартоломео Растреллі. Туристам слід
побувати на Майдані, площі, яка була місцем смертоносних протестів у 2014 р., що
стало початком проєвропейської революції в країні. Зараз це площа в оточенні
магазинів, ресторанів, вечірнього фонтанського шоу, піднесеного пам’ятника
Незалежності. Цікавим для туристів буде відвідування музею Другої світової війни,
де знаходиться пам’ятник Батьківщині-матері: величезна 500-тонна, 102-метрова
конструкція з нержавіючої сталі на березі Дніпра. Озброївшись дозиметрами, можна
потрапити в занедбані місця Чорнобиля і ознайомитися з історією Чорнобильської
радіоактивної катастрофи 1986 р.
In Kiev, borscht, Maidan and a side trip to Chernobyl = [У Києві борщ, Майдан та
поїздки
до
Чорнобиля]
//
China
Daily
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/16/WS5ad3f285a3105cdcf65185fe.html). –
Beijing,
2018. – 17.04.

ДЕРЖАВНІ СВЯТА
9 травня декілька тисяч осіб пройшли українськими містами, щоб згадати
загиблих у Другій світовій війні. В одному тільки Києві в марші „Безсмертного
полку” взяли участь понад 2 тисячі осіб. В Україні, як і на Заході, перемогу над
гітлерівським фашизмом офіційно відзначають 8 травня, а в Росії, за старою
радянською традицією, святкують 9 травня. Коли о дев’ятій годині ранку площа
перед однією зі станцій метро Києва стала заповнюватися людьми, атмосфера була
напруженою. Люди хотіли пройти до Вічного вогню колоною „Безсмертного полку” з
портретами своїх, загиблих у Другій світовій війні, рідних. Однак серед очікують
була також група правих радикалів, які хотіли вчинити опір маршу.
Clasen, Bernhard „Unsterbliches Regiment” marschiert = [Марширує „Безсмертний
полк”]
/
B. Clasen
//
Die
Tageszeitung
(https://www.taz.de/ArchivSuche/!5504749&s=Russland/). – Berlin, 2018. – 11.05.

***
Законопроект про скасування святкування Дня Перемоги в Україні внесли до
Верховної Ради. Документ опублікований на офіційному сайті парламенту України.
Автором ініціативи виступив позафракційний депутат Андрій Денисенко. Згідно з
текстом законопроекту, святковий неробочий день пропонується перенести з 9 травня
на 8 травня.
Законопроект об отмене Дня Победы зарегистрировали в Верховной раде =
[Законопроект про скасування Дня Перемоги зареєстрували у Верховній раді] // Известия
(https://iz.ru/742097/2018-05-11/zakonoproekt-ob-otmene-dnia-pobedy-zaregistrirovali-vverkhovnoi-rade). – М., 2018. – 11.05.
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***
Влада України перенесла дату святкування в країні Дня прикордонника в
рамках виконання закону про декомунізацію. „Кабінет міністрів України прийняв
рішення про необхідність перенесення Дня прикордонника, оскільки дата 28 травня є
датою створення прикордонних військ КДБ СРСР, що неприйнятно для України в
сучасних умовах”, – йдеться в повідомленні прес-служби уряду України. Професійне
свято працівників прикордонної служби України перенесли на 30 квітня, коли
близько 100 років тому українські війська вийшли на кордон України і встановили на
ній державні символи.
На Украине перенесли День пограничника в рамках „декоммунизации” = [В
Україні перенесли День прикордонника в рамках „декомунізації”] // Известия
(https://iz.ru/733786/2018-04-18/na-ukraine-perenesli-den-pogranichnika-v-ramkakhdekommunizatcii). – М., 2018. – 18.04.

ІМІДЖ КРАЇНИ
За чотири дні до початку Ліги чемпіонів в Україні поліція провела
широкомасштабний рейд щодо підозр у незаконних маніпуляціях в українських
футбольних клубах. За словами міністра внутрішніх справ, загалом серед 52 клубів
підозри стосувалися представників 35 з них.
35 Profiklubs sollen in Wettskandal verwickelt sein : Dem ukrainischen Fußball droht ein
großer Skandal: Nach Angaben des Innenministers sollen 35 Profiklubs vor Spielen illegale
Absprachen getroffen haben. Erste Razzien fanden bereits statt. = [Кажуть, що 35
професійних клубів беруть участь скандалі. Українському футболу загрожує серйозний
скандал: за словами міністра внутрішніх справ, замішано 35 професійних клубів. Перші
рейди вже відбулися.] / Reuters // Spiegel (http://www.spiegel.de/sport/fussball/fussball-35ukrainische-profiklubs-sollen-in-wettskandal-verwickelt-sein-a-1208991.html). –
Hamburg,
2018. – 22.05.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Найбільший в Україні гірничо-металургійний комбінат „АрселорМіттал”
(раніше „Криворіжсталь”) зупинив роботу через страйк робітників. Гірники першої
зміни відмовилися працювати на несправній техніці. Це вже не перший страйк
робітників. У березні 2018 року гірники вийшли на мітинг з вимогою підвищення
зарплат і перевірки обладнання.
Крупнейший на Украине металлургический комбинат остановил работу =
[Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу] // Известия
(https://iz.ru/744286/2018-05-17/krupneishii-na-ukraine-metallurgicheskii-zavod-ostanovilrabotu). – М., 2018. – 17.05.

***
Вибухи на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області після пожежі
припинилися, відновлено рух на залізниці в районі інциденту, повідомила
Держслужба України з НС. „Вибухів не спостерігається. Тривають заходи з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації. Рух залізничного транспорту на станції” Балаклея
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„відновлено”, – йдеться в повідомленні відомства. За даними Держслужби з НС, в
цілях безпеки в 10-кілометровій зоні навколо Балаклеї тимчасово введено обмеження
на проїзд автотранспорту, а також на використання повітряного простору в радіусі 30
кілометрів і висотою шість кілометрів.
Саможнев, Александр Взрывы на военном арсенале в Харьковской области
прекратились = [Вибухи на військовому арсеналі в Харківській області припинилися] /
А. Саможнев // Российская газета (https://rg.ru/2018/05/04/vzryvy-na-voennom-arsenale-vharkovskoj-oblasti-prekratilis.html). – М., 2018. – 04.05.

***
Надзвичайна подія сталася на Криворізькому гірничо-металургійному
комбінаті, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. При запуску
відремонтованої доменної печі стався розлив розплавленого чавуну. На щастя,
співробітники підприємства не постраждали. Про подію повідомляє прес-служба
комбінату. Як говориться в повідомленні, розлив розплавленого чавуну стався ще 29
квітня, під час спроби запустити найбільшу на комбінаті доменну піч – №9, яка з
лютого перебуває на плановому ремонті.
Лихоманов, Петр На украинском металлургическом заводе разлился жидкий
чугун = [На українському металургійному заводі розлився рідкий чавун] / П. Лихоманов //
Российская
газета
(https://rg.ru/2018/05/01/na-ukrainskom-metallurgicheskom-zavoderazlilsia-zhidkij-chugun.html). – М., 2018. – 01.05.

ІНФОРМАЦІЯ
Згідно з даними українських захисників прав обвинувачених в сепаратизмі, з
якими зв’язалася „Фолья”, бразилець Рафаель Лусваргі попросив залишити його під
захистом української поліції після того, як він зазнав нападу з боку членів партії
„Свобода”.
Gelov, Igor Brasileiro pede para ficar sob proteção policial na Ucrânia = [Бразилець
просить залишити його під захистом української поліції] / I. Gelov // Folha
(https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/brasileiro-pede-para-ficar-sob-protecao-policialna-ucrania.shtml). – Brasіlia, 2018. – 07.05.

***
Головний редактор журналу „Національна оборона” Ігор Коротченко
прокоментував інформацію про те, що влада КНР визнала дефектним куплений в
Україні в недобудованому вигляді і перейменований в Liaoning авіаносець „Варяг”. За
його словами, корпус корабля, який залишився після розвалу СРСР в Україні в якості
недобудови, був придбаний Китаєм нібито на металобрухт, але насправді для доступу
до технологічної документації, конструкції і вивчення варіантів модернізації. Це був
проміжний етап для будівництва Китаєм своїх власних повноцінних атомних
авіаносців, впевнений експерт.
Эксперт объяснил причину приобретения Китаем „дефектного” авианосца =
[Експерт пояснив причину придбання Китаєм „дефектного” авіаносця] // Известия
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(https://iz.ru/733681/2018-04-18/ekspert-obiasnil-prichinu-priobreteniia-kitaem-defektnogoavianosetca). – М., 2018. – 18.04.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В РОСІЇ
Петро Порошенко підписав наказ „Про початок операції об’єднаних сил щодо
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей”. Іншими своїми
розпорядженнями він змінив формат антитерористичної операції і затвердив
положення про об’єднаний оперативному штабі ЗСУ. Початок операції – це черговий
продуманий крок з боку України, спрямований на підрив Мінських угод і узаконення
війни проти громадян Донбасу. Насправді за мішурою псевдозаконів і легітимності
початку операції об’єднаних сил, яку намагалися надати організатори заходу в РНБО,
ховаються злочини київського режиму, внаслідок яких загинули тисячі жителів
Донбасу і України, десятки тисяч отримали поранення, а сотні тисяч стали
вимушеними мігрантами.
Денисов, Денис Параллельная реальность без Минских соглашений : Политолог
Денис Денисов – о переформатировании АТО на Украине и начале новой операции =
[Паралельна реальність без Мінських угод. Політолог Денис Денисов – про
переформатування АТО в Україні і початок нової операції] / Д. Денисов // Известия
(https://iz.ru/738392/denis-denisov/parallelnaia-realnost-bez-minskikh-soglashenii). –
М.,
2018. – 01.05.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Талос, дочірня компанія мережевої ІТ-компанії Cisco, попереджає про можливу
кібератаку на ІТ-сферу України. Йдеться про поширення потенційно руйнівного
шкідливого програмного забезпечення під назвою VPNFilter. Як і раніше, Україна
підозрює Росію у можливих атаках.
IT-Sicherheitsfirma warnt vor möglicher Cyberattacke auf die Ukraine :
Sicherheitsexperten glauben, dass sich eine Cyberattacke auf die Ukraine anbahnt. Von der
ukrainischen Staatssicherheit heißt es, ein möglicher Angriff könnte mit dem ChampionsLeague-Finale zusammenfallen = [ІТ-служба попереджає про можливу атаку в Україні.
Експерти з питань безпеки вважають, що кібератака починає вражати Україну.
Українська служба безпеки заявила, що атака може збігтися з фіналом Ліги чемпіонів] /
Reuters
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/netzwelt/web/vpnfilter-cisco-talos-warnt-vormoeglicher-cyberattacke-auf-die-ukraine-a-1209131.html). – Hamburg, 2018. – 23.05.

***
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і директор Федерального
бюро розслідувань США Крістофер Рей підписали у Вашингтоні меморандум про
співпрацю. Рамкова угода зачіпає взаємодію в сфері боротьби з незаконним обігом
наркотиків та кіберзлочинністю, створюючи умови для обміну інформацією, доступу
до різних технічних засобів.
Украина подписала меморандум о сотрудничестве с ФБР = [Україна підписала
меморандум
про
співпрацю
з
ФБР]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0419/c31519-9451205.html). – Пекин, 2018. – 18.04.
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НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Хоча влада України говорить про те, що вона буде використовувати лише
політичні та дипломатичні методи для відновлення контролю над районами, що
контролюються повстанцями, бойовики копають траншеї. Вони вважають, шо наступ
може статися в будь-який час.
Fearing attack, Russian-backed rebels dig trenches in Ukraine = [Побоюючись атаки,
повстанці, яких підтримує російська сторона, копають траншеї в Україні] // Wiener
Zeitung (https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/fearing-attack-russian-backed-rebelsdig-trenches-in-ukraine/articleshow/64199977.cms). – Vienna, 2018. – 17.05.

***
У так званій «ДНР» для виготовлення протезів почали використовувати 3Dпринтери. Цікаво, що при „друку” протезів для постраждалих від мін і снарядів
застосовуються унікальні 3D-принтери особливої конструкції, розроблені в Донецьку.
На них же „друкуються” і деталі для нових принтерів.
Мельников, Руслан Для раненных жителей ДНР изготавливают протезы на 3Dпринтерах = [Для поранених жителів так званої «ДНР» виготовляють протези на 3Dпринтерах] / Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2018/05/04/dlia-ranennyhzhitelej-dnr-izgotavlivaiut-protezy-na-3d-printerah.html). – М., 2018. – 04.05.

***
Міністерство держбезпеки самопроголошеної Луганській народної республіки
заявило, що диверсійні групи українських силовиків на Донбасі готують інструктори
з країн НАТО, в тому числі з Латвії.
Министерство ЛНР: латвийцы готовят украинских диверсантов на Донбассе =
[Міністерство ЛНР: латвійці готують українських диверсантів на Донбасі] // Вести
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/04/18/ministerstvo-lnr-latviycy-gotovyat-ukrainskihdiversantov-na-donbasse). – Рига, 2018. – 18.04.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Автоор статті вважає, що в Україні в цьому році може відбутися новий
„майдан”, який може обернутися кривавою бійнею, адже і влада, і демонстранти
озброєні досвідом минулих років. Складно повірити, але за ключовими економічними
і соціальними показниками Україна знаходиться на рівні країн Африки. Заяви влади
на тему реформ залишаються порожніми словами або ведуть лише до імітації
діяльності.
Cheda, Robert Czy Ukraina przetrwa kolejny rok? = [Чи протримається Україна ще
один рік?] / R. Cheda // Polska Niepodległa (https://polskaniepodlegla.pl/opinie/item/15791naprawde-dzikie-pola-czy-ukraina-przetrwa-kolejny-rok). – Warsaw, 2018. – 08.05.

КРИМ
Чотири роки тому українська армія хотіла битися за півострів і велика частина
кримського народу була готова її підтримати. На жаль, у вирішальний момент Київ не
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прийняв рішення, – пише автор статті. Для українців втрата Криму є національною
травмою, що супроводжується нескінченними дебатами. Її предметом є питання про
те, як це сталося і хто винен. „Чи був у 2014 році альтернативний сценарій?”, – на
таке питання намагається знайти відповідь автор публікації.
Cheda, Robert Krym: czy mogło być inaczej? = [Крим: чи могло бути інакше?] /
R. Cheda // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/305249897-Krym-czy-moglo-bycinaczej.html). – Warsaw, 2018. – 24.05.

***
Робоча група Конституційної комісії України найближчим часом завершить
роботу над пропонованими поправками до основного закону країни щодо статусу
Автономної Республіки Крим (таку назву півострів носив в складі України). Про це
18 травня заявив Президент України Петро Порошенко. Питання щодо зміни статусу
Криму Порошенко доручив розглянути Конституційній комісії в кінці червня 2017
року.
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма = [Порошенко
анонсував швидку зміну статусу Криму] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/05/18/poroshenko-anonsiroval-skoroe-izmenenie-statusa-kryma). – Рига, 2018. –
18.05.

***
Українці здійснюють секретну програму з навчання морських тварин, які
повинні виконувати бойові завдання. У кримському військовому центрі з підготовки
дельфінів у України є ціла дельфіняча армія, яку навчають, тренують і готують до
бойового застосування. Точніше, все це у неї було – до 2014 року, коли Росія
анексувала Крим і взяла дельфінів у полон. Україна зажадала повернути їх, але
російські військові відмовилися. Але наразі представник українського уряду в Криму
Борис Бабин заявив, що вони загинули, захищаючи свою країну. За його словами,
дельфіни померли як патріоти, відмовившись виконувати накази і їсти їжу
„російських окупантів”, а розпочате ними голодування привело до їх загибелі. Інші
джерела спростовують ці твердження і звинувачують Україну в тому, що вона погано
поводилася з дельфінами.
Wolfson, Sam Ukraine claims dolphin army captured by Russia went on hunger strike =
[Україна стверджує, що захоплена російськими армія дельфінів оголосила голодування] /
S. Wolfson // The Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2018/may/16/ukraineclaims-dolphin-army-captured-by-russia-went-on-hunger-strike). – London, 2018. – 17.05.

***
В Україні розгорівся скандал через календарі, випущені в Тернополі до
чемпіонату світу з футболу 2018 року. На друкованій продукції тиражем понад 330
тис. примірників, зображена карта Росії з Кримом. Календарі були знайдені в ІваноФранківську. Правоохоронці вилучили всі екземпляри з кіоску, де вони продавалися.
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На Украине выпустили календари с российским Крымом к ЧМ-2018 = [В Україні
випустили
календарі
з
російським
Кримом
до
ЧС-2018]
//
Известия
(https://iz.ru/744468/2018-05-17/na-ukraine-vypustili-kalendari-s-rossiiskim-krymom-k-chm2018). – М., 2018. – 17.05.

***
Європейський союз, Сполучені Штати Америки, країни ООН до сих пір
вважають голосування в Криму незаконним, так як воно порушує міжнародне право і
Конституцію України. Москва ж так не вважає, і, побачивши результат референдуму,
коли майже 97% населення проголосували за приєднання до Росії, вона зайнялася
офіційною русифікацією півострова. Кримський міст пропонує ідею територіальної
цілісності, яка вигідна російській торгівлі, але ризикує нашкодити долі морських
портів Азова. Українці вже протестують, адже міст обмежить транспортне
сполучення з портами. Як зазначила Марі Йованович, посол США в Києві, компанії,
що перевозять українське вугілля, метал і зерно на найважливіші міжнародні ринки,
віддадуть перевагу наземним перевезенням, тобто більш швидкому і економічному
шляху через Росію, що підштовхне портову мережу до кризи. Націоналістичні
організації вже оголосили про протестні дії, демонстрації і маніфестації, але місцева
влада побоюються також і вандалізму і більш прямих дій, які здатні спровокувати
зіткнення між російським і українським населенням.
Flammini, Micol Quel ponte sullo stretto tra la Crimea e la Russia che fa tremare Kiev =
[Міст через Керченську протоку викликає у Києва зтурбованість] / M. Flammini // Il
Foglio (https://www.ilfoglio.it/esteri/2018/05/15/news/quel-ponte-sullo-stretto-tra-la-crimea-e-larussia-che-fa-tremare-kiev-194746/). – Rome, 2018. – 16.05.

***
В основі багатьох мільярдних позовів протии Росії лежить протиправна
експропріація Росією українських підприємств після окупації і анексії Криму навесні
2014 року. Як приватні, так і державні українські фірми подали позови в Постійну
палату третейського суду з вимогою відшкодування збитків, причому в деяких
випадках мова йде про мільярди доларів. Перше прийняте рішення свідчить про те,
що Москва цілком може бути засуджена до мільярдних виплат. З матеріалів Гаазького
арбітражу випливає, що українці подали ще п’ять позовів: всі вони були прийняті до
розгляду, за багатьма випадками вже пройшли засідання ППТС, вердикти, ймовірно,
будуть скоро оголошені. Енергетична компанія „Нафтогаз”, що належить українській
державі, подала, наприклад, позовну заяву з вимогою відшкодувати п’ять мільярдів
доларів збитків, пов’язаних з експропріацією її власності в Криму. Нафтогаз
розраховує, що рішення у її справі буде прийнято до кінця 2018 року.
Hassel, Florian Annexion der Krim. Zahlen, bitte = [Анексія Криму. Заплатіть, будь
ласка!] / F. Hassel // Sueddeutsche Zeitung (http://www.sueddeutsche.de/adblock). – Berlin,
2018. – 16.05.

***
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Україна і Захід різко відреагували на відкриття Керчинського моста, назвавши
його незаконним. Міст, побудований без згоди Києва, „є черговим порушенням
Росією суверенітету і територіальної цілісності України”, йдеться в заяві прессекретаря ЄС. Офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт
закликала Росію не перешкоджати проходженню суден, які прямують в інші частини
України.
Troianovski, Anton Putin’s bridge to Crimea illustrates his power – and his regime’s
weak spot = [Путінський міст до Криму демонструє його владу і слабкість режиму] /
A. Troianovski // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/putins-bridge-tocrimea-illustrates-his-power--and-his-regimes-weak-spot/2018/05/15/f42c13c4-5847-11e8-988907bcc1327f4b_story.html?noredirect=on&utm_term=.917e1835358b). – Washington, 2018. –
16.05.

***
У Херсонській області почав роботу відділ „патрульної поліції в Криму і
Севастополі”. Офіційна церемонія початку роботи „кримської патрульної поліції”
пройшла на посту „Азов” на 500-му км траси М-18 Харків-Сімферополь-АлуштаЯлта. У Криму вже оцінили створення „нового відділу поліції”. За словами віцепрем’єра і міністра внутрішньої політики та зв’язку півострова Дмитра Полонського,
нова ініціатива України – „профанація і черговий етап створення віртуальних
відомств”.
На Украине создали „патрульную полицию Крыма” = [В Україні створили
„патрульну поліцію Криму”] // Известия (https://iz.ru/743355/2018-05-15/na-ukrainesozdali-patrulnuiu-politciiu-kryma). – М., 2018. – 15.05.

***
Український політичний діяч і письменник Василь Шкляр пояснив, чому
Україна не повинна повертати Крим. За його словами, спроби повернути півострів
тільки приведуть до ненависті у росіян, які проживають на його території, тому що
вони знаходяться „в ейфорії від того, що живуть в Росії”. „Ми не можемо
тоталітарними методами в умовах демократії ставити їх на місце: виселяти, заселяти
своїми. Це ж неможливо. І що з цим Кримом робити? Наша земля – та, яку нація може
освоїти на рівні своєї культури. Інакше це сіра територія, сіра зона, яка гальмує наш
прогрес”, – зазначив письменник. На думку Василя Шкляра, півострів зараз є „чужою
територією”, на якій проживає багато „природних росіян”.
На Украине раскритиковали идею возвращения Крыма = [В Україні
розкритикували ідею повернення Криму] // Известия (https://iz.ru/742740/2018-05-13/naukraine-raskritikovali-ideiu-vozvrashcheniia-kryma). – М., 2018. – 13.05.

***
Арбітраж, створений при Постійної палаті третейського суду в Гаазі, 2 травня
виніс рішення за позовом ряду українських компаній проти Росії у зв’язку з її
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анексією Криму. За даними українських ЗМІ, арбітраж задовольнив вимоги компаній
про компенсацію на суму 159 млн доларів США.
Россия заплатит Украине за Крым 159 миллионов долларов = [Росія заплатить
Україні
за
Крим
159
млн
доларів]
//
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/05/13/rossiya-zaplatit-ukraine-za-krym-159-millionovdollarov). – Рига, 2018. – 13.05.

***
З тих пір як Росія анексувала Крим чотири роки тому, кримськотатарська
меншість страждає від переслідувань. Тепер під загрозою опинився Ханський палац,
важлива частина татарської культурної спадщини. Нинішню реставрацію проводить
будівельна фірма з Москви, яка нічого не знає про старовинні будівлі, стверджують
критики. Цей грубий будівельний процес – в деякій мірі, подвійна образа: після
анексії українського півострова Росією кримськотатарська меншість страждає від
переслідувань. Більшість кримських татар хотіли б залишитися частиною України,
так що російські окупаційні сили вважають їх ненадійними і навіть зрадниками
батьківщини. Їх орган самоврядування, меджліс, був оголошений екстремістською
організацією і заборонений, і його лідерам довелося залишити Ураїну, якій належить
Крим відповідно до міжнародного права. Уряд в Києві хотів би, щоб ЮНЕСКО
зажадало від Москви припинити заподіяння шкоди, яку буде ще складніше
виправити.
Winiarski, Michael Krimtatarernas kulturarv hotas när palats restaureras =
[Реставрація палацу загрожує культурній спадщині кримських татар] / M. Winiarski //
Dagens Nyheter (https://www.dn.se/nyheter/varlden/krimtatarernas-kulturarv-hotas-nar-palatsrestaureras/). – Stockholm, 2018. – 25.04.

***
Національна поліція Україна оголосила про початок набору співробітників в
відділи патрульної поліції в Криму і Севастополі. Про це повідомив департамент
комунікацій відомства. „Презентація відбудеться за участі голови національної
поліції України Сергія Князєва, керівництва головного управління нацполіціі в
Автономній Республіці Крим і Севастополі, а також департаменту патрульної
поліції”, – уточнили в нацполіціі.
Киев открыл набор в „патрульную полицию Крыма” = [Київ відкрив набір в
„патрульну поліцію Криму”] // Известия (https://iz.ru/736442/2018-04-25/kiev-otkryl-naborv-patrulnuiu-politciiu-kryma). – М., 2018. – 25.04.

***
Національний банк України випустить в обіг серію пам’ятних монет із
зображенням Криму 25 квітня. Тираж монети складе 45 тис. штук, а номінал дорівнює
5 гривням. Також зазначається, що вона присвячена автономній адміністративнотериторіальній одиниці на півдні України.
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Нацбанк Украины выпустит памятную монету с изображением Крыма =
[Нацбанк України випустить пам’ятну монету із зображенням Криму] // Известия
(https://iz.ru/736151/2018-04-24/natcbank-ukrainy-vypustit-pamiatnuiu-monetu-sizobrazheniem-kryma). – М., 2018. – 24.04.

***
Офіційний Київ закрив в’їзд на територію України віце-меру австрійського
міста Лінц Детлеф Віммер. Обмеження введено в зв’язку з відвідуванням політиком
півострова Крим.
Украина наказала австрийского политика за визит в Крым = [Україна покарала
австрійського політика за візит до Криму] // Известия (https://iz.ru/735836/2018-0424/ukraina-nakazala-avstriiskogo-politika-za-vizit-v-krym). – М., 2018. – 24.04.

***
Президент Петро Порошенко запропонував парламенту дозволити позбавляти
громадянства України жителів анексованого Росією Криму, які брали участь в
російських „виборах”. Про це йдеться в законопроекті №8297, зареєстрованому на
сайті Верховної Ради. Відзначається, що отримання російського громадянства
кримчанами в результаті протиправних дій окупаційної адміністрації не буде
вважатися добровільним.
Жителей Крыма хотят лишить гражданства Украины = [Жителів Криму
хочуть позбавити громадянства України] // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/vmire/zhitelej-kryma-hotyat-lishiti-grazhdanstva-ukrainy). – Кишинев, 2018. – 20.04.

***
Колишній радник другого Президента України Леоніда Кучми політолог Олег
Соскін заявив, що півострову Крим треба повернути „арійську” назву. Політолог
нагадав, що в стародавні часи Херсонес Таврійський називався Корсунь, а сам
півострів іменували Тавридою. „Чомусь його Кримом називають”, – висловив він
подив і додав, що, на його думку, кримським містам потрібно повернути
„праслов’янські, арійські назви”.
Вернуть Крыму „арийское” название призвали на Украине = [Повернути Криму
„арійську” назву закликали в Україні] // Известия (https://iz.ru/733568/2018-04-18/vernutkrymu-ariiskoe-nazvanie-prizvali-na-ukraine). – М., 2018. – 18.04.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
За даними Європейської комісії (ЄК), до травня 2019 р державам-членам
Євросоюзу доведеться прийняти ще 50 тис. „вразливих” мігрантів. У Республіці
Молдова поки відкрито один центр для тимчасового розміщення біженців,
розрахований на 200 осіб, але проживає в ньому не більше 60-70 іноземних громадян.
Про відкриття нових центрів поки не йдеться. У 2015 р під Києвом в містечку Яготин
за рахунок грантів ЄС, управління Верховного комісара ООН у справах біженців і за
державні кошти був добудований найбільший в країні тимчасовий пункт розміщення
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біженців. З 2016 року офіційний Київ планував розмістити в Яготині 250 біженців з
Сирії, але через протест мешканців тимчасово відмовився від цієї ідеї.
Появятся ли в странах Восточного партнѐрства “фильтрационные лагеря”? =
[Чи з’являться в країнах Східного партнерства „фільтраційні табори”?] // Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/analitika/poyavyatsya-li-v-stranah-vostochnogo-partnyorstvalagerya-filitracii). – Кишинев, 2018. – 18.04.
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