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ДОНБАС
Білоруський гуманітарний конвой, який супроводжував вантаж в Україну,
повернувся на батьківщину. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства
з надзвичайних ситуацій Білорусі. Колона з гуманітарним вантажем спочатку прибула
до столиці України, а потім в Донецьку і Луганську області. Білорусь надає
гумдопомогу Україні не вперше.
Белорусский гуманитарный конвой вернулся из Украины = [Білоруський
гуманітарний
конвой
повернувся
з
України]
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/belorusskiy-gumanitarnyy-konvoy-vernulsya-iz-ukrainy.html). –
Минск, 2018. – 16.06.

***
Армія самопроголошеної ДНР готова відбити можливий наступ збройних сил
України на Донбас. Про це „Известиям” заявив заступник командувача оперативного
командування самопроголошеної ДНР Едуард Басурін. За його словами, напередодні
чемпіонату світу з футболу в Росії на території самопроголошених республік
посилилася диверсійна активність з боку Києва, яку, втім, місцеві спецслужби
успішно припиняють. 7 червня у час „прямої лінії” президент РФ Володимир Путін,
коментуючи побоювання жителів Донбасу, підкреслив, що подібні спроби ВСУ
можуть мати важкі наслідки для української державності в цілому.
Забродин, Алексей Донбасс готовится к обороне : В преддверии ЧМ-2018 в регионе
усилилась активность диверсионных групп ВСУ = [Донбас готується до
оборони. Напередодні ЧС-2018 в регіоні посилилася активність диверсійних груп ВСУ] /
А. Забродин, Д. Лару // Известия (https://iz.ru/753521/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/donbassgotovitsia-k-oborone). – М., 2018. – 09.06.

***
Відповідаючи на питання під час „Прямої лінії з президентом РФ”, російський
лідер в черговий раз позначив базові принципи розв’язання конфлікту, а саме Мінські
угоди. Більш того, він висловив думку (яка починає превалювати і серед наших
західних партнерів) про те, що нинішня київська влада не здатна вирішити проблему,
пов’язану з Донбасом. Але найголовніше в заявах президента Російської Федерації –
це те, що наша політика залишається чіткою, зрозумілою і послідовною щодо регіону.
Це означає, що громадяни, які проживають в так званих ДНР і ЛНР, можуть бути
впевнені – Росія їх не залишить, – пише російський пропагандист.
Денисов, Денис Россия не оставит : Политолог Денис Денисов – о перспективах
украинской государственности = [Росія не залишить. Політолог Денис Денисов – про
перспективи української державності] / Д. Денисов // Известия (https://iz.ru/753085/denisdenisov/rossiia-ne-ostavit). – М., 2018. – 07.06.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
В Україні зміниться глава Донецької обласної військово-цивільної
адміністрації. Російські експерти пов’язують кадрові ротації з підготовкою ЗСУ до
наступу, українські ж говорять про те, що Президент Петро Порошенко прагне
зміцнити свою вертикаль влади на старті передвиборної кампанії.
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Ивженко, Татьяна Из Донецкой области отзывают „чужака” : Порошенко
переформатирует свою команду накануне предвыборной кампании = [З Донецької
області відкликають „чужака”. Порошенко переформатує свою команду напередодні
передвиборчої кампанії] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0613/6_7244_donbass.html). – М., 2018. – 13.06.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
США внесли до списку антиіранських санкцій українську авіакомпанію „Дарт”.
Згідно з повідомленням, оприлюдненим Федеральним реєстром США, такий захід
застосовано у зв’язку з тим, що цей перевізник співпрацював з іранською
авіакомпанією Caspian Air.
США ввели санкции против украинской авиакомпании = [США ввели санкції
проти української авіакомпанії] // День за днем (https://rus.postimees.ee/4500642/ssha-vvelisankcii-protiv-ukrainskoy-aviakompanii). – Таллинн, 2018. – 07.06.

***
Австрія підтримує санкції Євросоюзу проти Росії, але влада країни
сподівається, що „інтенсивний діалог призведе до прогресу в двосторонніх
відносинах”. Про це заявив австрійський канцлер Себастьян Курц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Путіним за підсумками їх зустрічі у Відні,
передає Deutsche Welle. „Особливо ми сподіваємося, що будуть позитивні зміни на
сході України, завдяки яким відповідно до мінських угод можна буде крок за кроком
знімати санкції”, – сказав Курц.
Канцлер Австрии Курц выразил надежду на потепление отношений с Москвой =
[Канцлер Австрії Курц висловив надію на потепління відносин з Москвою] // Грани.ру
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.270590.html). – Москва, 2018. – 05.06.

***
Президент Росії Володимир Путін відкинув причетність Москви до діяльності
„фабрики тролів” олігарха Євгена Пригожина. „Фабрика тролів” – один з підрозділів
чинного в Петербурзі „Агентства інтернет-досліджень”. Її звинувачували у втручанні
в президентські вибори 2016 року в США, а також в причетності до хакерських атак
на сайти європейських державних установ і ЗМІ. Безпосередніми виконавцями атак
називають хакерську групу Fancy Bear, яка, як стверджується, пов’язана з російським
ГРУ. Сам Пригожин фінансує приватну військову компанію Вагнера, яка також
пов’язана з цією спецслужбою. У грудні 2016 року Пригожин був включений до
списку санкцій США в зв’язку з агресією Росії проти України. У червні 2017-го
американські санкції – також через агресію проти України – були введені проти фірм
Пригожина „Конкорд-кейтеринг” і „Конкорд – менеджмент і консалтинг”, а також
проти ПВК Вагнера. У березні нинішнього року під санкції за втручання в
американські вибори потрапили „Агентство інтернет-досліджень” і 12 пов’язаних з
ним осіб, а також двоє працівників ГРУ.
Путин о „фабрике троллей” Пригожина: Посмотрите на Сороса = [ Путін про
„фабрику
тролів”
Прігожина:
Подивіться
на
Сороса]
//
Грани.ру
(https://graniru.org/Politics/Russia/President/m.270563.html). – Москва, 2018. – 05.06.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
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Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову, яка
прибула в російську колонію, не пустили до українського режисера Олега Сенцова.
Омбудсмен зустрілася з начальником колонії та начальником управління виконання
покарань в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, який не назвав причину відмови і
також відмовився надавати будь-яку інформацію, у тому числі й про стан здоров’я
Олега Сенцова. Наразі до світової спільноти, яка вимогає звільнити українського
режисера Олега Сенцова, долучився відомий американський письменник Стівен Кінг.
Ukraine official denied access to hunger-striker in Russian jail = [Офіційному
представнику України заборонили доступ до голодуючого в російській в’язниці] // The
News
(https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20180615-ombudsmena-denisovu-ne-pustyly-dosentsova/). – Karachi, 2018. – 16.06.

***
У спільному відео відомі артисти, спортсмени і політики з України та з інших
країн Східної Європи вимагають звільнити українського режисера Олега Сенцова.
„Разом ми змусимо Росію грати за правилами”, – це остання пропозиція 90-та або
близько того відео-повідомлень на Youtube на підтримку Олега Сенцова, який
голодує вже 30 днів. Берлінський музикант Юрій Гуржи записав звернення
німецькою мовою. Європейська кіноакадемія підтримує режисера з моменту його
арешту в 2014 році.
„Fair Play”: Videobotschaften für Oleg Senzow = [„Fair Play”: відео повідомлення на
підтримку Олега Сенцова] // Der Tagesspiegel (https://www.tagesspiegel.de/kultur/russlandund-die-zensur-fair-play-videobotschaften-fuer-oleg-senzow/22696696.html). – Berlin, 2018. –
16.06.

***
У Кремлі гордо повідомили, що на церемонії відкриття футбольного
чемпіонату буде цілий ряд глав держав. Але вже оприлюднення списку тих хто
погодився приїхати демонструє, як насправді ставляться в світі до проведення в Росії
футбольного чемпіонату. Загалом, це не та церемонія, яка могла б бути якби. Якби
після Сочі Президент Росії Путін не вирішив остаточно, що війна – це мир, а спорт –
це війна. Якби він не напав на Україну, не посварився із Заходом, не вбивав, не труїв,
не брехав.
Портников, Виталий Собранье пестрых глав = [Збори строкатих глав] /
В. Портников // Грани.ру (https://graniru.org/opinion/portnikov/m.270794.html). – Москва,
2018. – 14.06.

***
„Через чотири роки після анексії Криму цей злочин і його жертви залучають
мало уваги, але один з них – сміливий активіст і режисер Олег Сенцов – сповнений
рішучості це виправити”, – пише „The Washington Post” у редакційній статті. Олег
Сенцов, який знаходиться в сибірській колонії, розпочав голодування, щоб вимагати
звільнення 64 українських політв’язнів, в число яких він себе не включив. З тих пір,
за словами адвоката, він схуд на 17 фунтів, існує небезпека відмови його життєво
важливих органів. Україна, в свою чергу, висловила ідею обміну полоненими, в
рамках якої 23 росіянина, засуджених за вчинення злочинів в Україні, звільнили б в
обмін на Сенцова і декількох інших ув’язнених. „З боку Путіна було б мудро
прийняти пропозицію. Інакше може скластися так, що у нього попросять пояснень,
6
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чому помер чоловік, якого не повинні були перевозити в Росію і тим більше садити
його там до в’язниці”, – робить висновок „The Washington Post”.
A political prisoner in Russia is starving. The world should take notice = [У Росії
політв’язень вмирає від голоду. Світ повинен звернути на це увагу] // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/a-political-prisoner-in-russia-isstarving-the-world-should-take-notice/2018/06/07/99e05a58-69b1-11e8-bf8cf9ed2e672adf_story.html?utm_term=.e17a01b205a1&noredirect=on). – Washington, 2018. –
07.06.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
За даними „Комерсанту”, Міненерго ще на рік продовжить механізм
„гуманітарних поставок” електроенергії з РФ до невизнаної ЛНР і компенсацію їх
через втрати Федеральної мережевої компанії (ФСК, входить в „Россеті”). Москва
погодилася повністю взяти на себе енергопостачання республіки ще в 2017 році, після
повної відмови України від поставок. Згідно вже працюючому механізму, луганські
обсяги будуть розподілятися рівномірно по всім споживачам РФ, крім населення,
піднімаючи кінцеву ціну для них на 0,1% – 2,5 млрд руб. на рік.
Дятел, Татьяна Луганск спишут в энергопотери : Россия продолжит платить за
освещение ЛНР = [Луганськ спишуть до втрат енергії. Росія продовжить платити за
освітлення
ЛНР]
/
Т. Дятел,
Ю. Барсуков
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3656872?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 13.06.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Президенти Росії і України Володимир Путін і Петро Порошенко в ході
телефонної розмови досягли важливої угоди в питанні обміну ув’язненими.
Уповноважені з прав людини обох країн зможуть відвідати росіян в українських
в’язницях, а українців – у російських. На тлі недавніх подій, таких як арешт
головного редактора „РІА Новини-Україна” Кирила Вишинського і голодування
Олега Сенцова, цей крок може знизити напруженість між Москвою і Києвом.
Кривошеев, Кирилл К российским и украинским заключенным приедут
омбудсмены : Об этом договорились Владимир Путин и Петр Порошенко = [До
російських і українських ув’язнених приїдуть омбудсмени. Про це домовилися Володимир
Путін
і
Петро
Порошенко]
/
К. Кривошеев
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3656221?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 09.06.

***
Вимога безстрокового голодування Олега Сенцова – звільнення всіх
українських політв’язнів Росії. Ні у кого немає повного списку українців,
відправлених Москвою за ґрати за політично вмотивованими справами. У відкритих
джерелах є інформація про 75 заручників Кремля – українських і кримськотатарських
активістів, віруючих, а також „терористів”, „екстремістів”, „диверсантів” і
„шпигунів”.
Тюрьма народа : Украинские узники кремля = [В’язниця народу. Українські в’язні
кремля] // Грани.ру (https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.270699.html). – Москва,
2018. – 09.06.
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***
Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок у справі громадянина
України Романа Тернівського, якого обвинувачують в членстві в „Правому секторі”.
Про це повідомляється на сайті відомства. Згідно фабулі справи, як її викладає
Генпрокуратура, у вересні 2015 – грудні 2016 року обвинувачений брав участь в
„антиросійських акціях” в Україні, а після переїзду в грудні 2016 – го в Росію
розміщував на своїй ФБ-сторінці публікації, „спрямовані на привернення уваги „до”
Правого сектора”.
Дело украинца Терновского о членстве в „Правом секторе” ушло в суд = [Справа
українця Тернівського про членство в „Правом секторе” пішла до суду] // Грани.ру
(https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.270687.html). – Москва, 2018. – 08.06.

***
Суддя Жовтневого райсуду Новоросійська засудила громадянина України
Миколу Дадеу до півтора років колонії-поселення за звинуваченням в зборі коштів
для „Правого сектора”. При цьому провину Дадеу не визнав. На суді політзек заявляв,
що його переслідують виключно через те, що він громадянин України. В ході слухань
він також вказував, що вважає Крим територією України, яку анексувала Росія.
Фигурант дела „Правого сектора” Дадеу получил полтора года колониипоселения = [Фігурант справи „Правого сектора” отримав півтора року колоніїпоселення] // Грани.ру (https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.270680.html). – Москва,
2018. – 08.06.

***
У російській колонії 25-й день тримає голодування кінорежисер Олег Сенцов,
який вимагає звільнити всіх українських політв’язнів. Про те, що відбувається з
організмом і психікою під час голодування, Postimees розповів Сергій Кривов, який
влаштував п’ять років тому в московському ізоляторі попереднього слідства 64-денне
голодування. За словами Кривова, нереально, щоб вимоги Сенцова були виконані,
оскільки зсередини країни на Президента Росії Володимира Путіна ніяк неможливо
вплинути, проте можна було б апелювати до чемпіонату світу з футболу. „Якщо
Сенцов дійсно готовий йти до кінця, це означає, що він вже сам засудив себе до
смерті”, – попереджає Кривов.
Пийрсалу, Яанус Державший голодовку 64 дня Сергей Кривов: если Сенцов пойдет
до конца, он сам приговорил себя к смерти = [Сергій Кривов, який голодував 64 дні: якщо
Сенцов піде до кінця, він сам засудив себе до смерті] / Я. Пийрсалу // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4500807/derzhavshiy-golodovku-64-dnya-sergey-krivov-esli-sencovpoydet-do-konca-on-sam-prigovoril-sebya-k-smerti). – Таллинн, 2018. – 07.08.

***
Московський суд засудив до 12 років в’язниці українського журналіста Романа
Сущенко, якого визнали винним у шпигунстві. Журналіст з 2002 року працював у
Парижі кореспондентом українського агентства Укрінформ, і був затриманий 30
вересня 2016 року в Москві Федеральною службою безпеки Росії. Вирок був
винесений на фоні голодування, яке з 14 травня почав український режисер Олег
Сенцов, який перебуває в тюрмі на російському полярному колі. На користь
звільнення режисера відбулися демонстрації в десятках міст по всьому світу.
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Невідворотність чемпіонату світу з футболу в Росії і зручність сприятливого клімату
для події, яка не сприятиме фатальному погіршенню здоров’я Сенцова, дає іскру надії
на новий обмін ув’язненими між Росією і Україною.
Bonet, Pilar El Mundial de fútbol de Rusia despierta esperanzas de un nuevo canje de
presos entre Moscú y Kiev : Un periodista ucranio es condenado por espionaje mientras se
cumplen 22 días de la huelga de hambre de un conocido cineasta preso en un penal ruso del
ártico = [Чемпіонат світу з футболу в Росії пробуджує надії на новий обмін в’язнями між
Москвою та Києвом: Одного українського журналіста засуджено за шпигунство в той
час як йде 22 день голодування ув’язненого відомого кінематографіста в тюрмі російської
Арктики]
/
P. Bonet
//
El
País
(https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528133124_623857.html). –
Madrid,
2018. – 05.06.

***
Через десять днів розпочнеться чемпіонат світу з футболу. По совісті ні про
який чемпіонат мови бути не може. Після Криму і Донбасу, в ситуації повноцінної
холодної війни, яка поглиблюються тотальним хаосом в міжнародній політиці, – ну
який на хрін футбол? Однак можна зрозуміти і тих, хто схиляється в загальному до
думки, що псувати настрій Володимиру Володимировичу, бойкотуючи свято, не
можна. Оскільки дуже небезпечно дратувати терориста, у владі якого знаходяться
десятки беззахисних людей. І якщо він в ході закулісних дискусій натякає, що
готовий після закінчення ігор в доброзичливому дусі поговорити щодо обміну
Сенцова, Кольченко, Сущенко і кого-там-ще на російських полонених, то чому б не
дати йому шанс. А також усім, кого він утримує, бажаючи покомизитися і
поторгуватися.
Мильштейн, Илья Владимир Путин, говорите громче = [Володимир Путін,
говоріть
голосніше]
/
И. Мильштейн
//
Грани.ру
(https://graniru.org/Politics/Russia/President/m.270565.html). – Москва, 2018. – 05.06.

***
Суддя Лефортовського райсуду Москви Олена Канева заарештувала на два
місяці Віктора Прозорова, фігуранта чергової „шпигунської” справи. Раніше та ж
суддя відправила в СІЗО громадянина України Андрія Гашенко, якого звинувачують
у приготуванні до контрабанди запчастин до військової техніки або ж замах на цей
злочин. З початку 2010-х років в різних регіонах Росії було сфабриковано
щонайменше кілька десятків „шпигунських” справ – як проти громадян країни, так і
проти іноземців.
В Москве арестован фигурант очередного „шпионского” дела Прозоров = [У
Москві заарештований фігурант чергової „шпигунської” справи Прозоров] // Грани.ру
(https://graniru.org/Society/Law/m.270560.html). – Москва, 2018. – 04.06.

***
Громадяни України зі „списку Сенцова”, які знаходяться в російських
в’язницях фактично є військовополоненими. Влада РФ розглядає як злочин опір
українців збройній агресії проти їхньої країни. Їх кинули до в’язниці, тому що РФ
веде проти України підлу, злочинну, неоголошену „гібридну” війну. Свою
смертельну голодовку Олег Сенцов оголосив з метою завдати максимальної шкоди
ворогу в цій війні. Ті, хто підтримує боротьбу Сенцова за повернення Криму Україні,
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повинні як мінімум заявити про цю свою підтримку публічно. Поклавши на чашу ваг
свою популярність, свій статус, можливо – ризикуючи судовим переслідуванням.
Допомогти Олегу Сенцової зараз можна, просто ставши поруч з ним і викликавши
вогонь на себе.
Скобов, Александр Как он нам дорог = [Який він для нас дорогий] / А. Скобов //
Грани.ру (https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.270476.html). – Москва, 2018. – 02.06.

ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
Рада Безпеки ООН засудила порушення режиму припинення вогню на сході
України і закликала дотримуватися мінських угод. Про це йдеться в заяві Радбезу.
МЗС РФ привітав ухвалення заяви. „Вважаємо, що дане рішення Ради пошле
важливий міжнародний сигнал на адресу Києва з метою спонукання його до
виконання взятих на себе зобов’язань”, – говориться в повідомленні російського
міністерства. У заяві Радбезу ООН, проте, мова йде про те, що свої зобов’язання
повинні виконувати всі сторони конфлікту.
Совбез ООН сделал заявление по Украине = [Радбез ООН зробив заяву по Україні] //
День за днем (https://rus.postimees.ee/4500574/sovbez-oon-sdelal-zayavlenie-po-ukraine). –
Таллинн, 2018. – 07.06.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
У Берліні відбулася зустріч в нормандському форматі глав МЗС Німеччини,
Франції, Росії та України. Новим моментом на переговорах є обговорення теми
розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.
Никифоров, Олег Помогут ли „голубые каски” урегулированию конфликта в
Донбассе : В Берлине закончились без особого результата переговоры в „нормандском
формате” = [Чи допоможуть „блакитні каски” врегулювати конфлікт на Донбасі. У
Берліні закінчилися без особливого результату переговори в „нормандському форматі”] /
О. Никифоров
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2018-0612/100_undonbas.html). – М., 2018. – 12.06.

***
Глави дипломатії Франції, Німеччини, України та Росії відправилися у
берлінську віллу Борсіг. Представники нормандської четвірки, які не зустрічалися
більше ніж півтора року, повертаються до теми тліючого протягом чотирьох років
конфлікту на Сході України. Знову вони говорять про мінські угоди, жоден з пунктів
яких так і не був повністю реалізований до сьогодні. На Донбасі все ще реве
артилерія, і немає ніяких ознак виходу з глухого кута, пише автор публікації. У Києві
вважають, що присутність миротворців ООН у самопроголошених республіках та
контроль українсько-російського кордону – це єдиний шлях до миру на сході країни.
Росія має інше бачення ситуації. МЗС Росії заявило, що така місія означатиме „силову
операцію з нав’язування миру”.
Szoszyn, Rusłan Duża wojna w czasie mundialu? : Kijów i Moskwa oskarżają się
wzajemnie o szykowanie prowokacji w Donbasie = [Велика війна під час мундіалю? Київ та
Москва звинувачують один одного в підготовці провокацій на Донбасі] / R. Szoszyn //
Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/180619889-Duza-wojna-w-czasiemundialu.html). – Warsaw, 2018. – 11.06.
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РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
На свою війну з „поганими російськими” голова парламенту республіки
Молдова Андріан Канду кличе народи всього регіону – молдаван, румунів, українців,
грузин і інші – і намагається заручитися підтримкою своєї авантюри в Вашингтоні і
Брюсселі. Канду готовий почати кримінальне переслідування молдавських політиків,
які „працюють на Росію”. Він не зупиниться перед розв’язанням громадянського
конфлікту з сотнями тисяч молдавських громадян і з цілими регіонами, які не
сприймають його русофобії, і готові давати їй відсіч. Канду договорився до того, що
запропонував Україні та Грузії спільно подати до міжнародного суду позов до Росії
про стягнення багатомільярдної компенсації за „окупацію”.
Чубашенко: Канду видит себя во главе „крестового похода” против России =
[Чубашенко: Канду бачить себе на чолі „хрестового походу” проти Росії] // Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/chubashenko-kandu-vidit-sebya-vo-glavekrestovogo-pohoda-pro). – Кишинев, 2018. – 16.06.

***
В Берліні відбулася зустріч „нормандської четвірки” на рівні міністрів
закордонних справ. „Сторони в черговий раз підтвердили прихильність мінським
угодам і мирному врегулюванню конфлікту. Упевнений, що активізація
нормандського формату на різних рівнях дасть суттєвий політичний імпульс нашій
роботі тут, в Мінську”, – вважає спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін
Сайдік.
М. Сайдик: активизация „нормандского формата” придаст значимый импульс
работе ТКГ в Минске = [М. Сайдік: активізація „нормандського формату” додасть
вагомий
імпульс
роботі
ТКГ
в
Мінську]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0614/c31519-9471627.html). – Пекин, 2018. – 14.06.

***
Дострокові вибори в Кишиневі і рішення Конституційного суду визначили
порядок денний, основні колізії і „інструменти” осінньої політичної битви за
молдавський парламент. Підводячи підсумок, можна сказати, що, осмисливши
результати дострокових місцевих виборів, в ДПМ зрозуміли, що старі прийоми (типу
висунення своїх людей під маскою незалежних кандидатів) не спрацюють, треба
радикалізувати і середовище, і інструменти впливу на суспільство, політичних
супротивників. Боротьба з російською мовою і Росією – світовий тренд.
Великобританія, Латвія, Україна, Польща та інші країни, консолідують свої
суспільства, виставляючи Росію ворогом. Так діє і Румунія.
Ткач, Сергей Тема русского языка в Молдове станет центральной на
парламентских выборах = [Тема російської мови в Молдові буде у центрі на
парламентських
виборах]
/
С. Ткач
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/tema-russkogo-yazyka-v-moldove-stanet-centralnoj-naparlamen). – Кишинев, 2018. – 09.06.

***
Вперше з січня 2017 року ООН публічно прокоментувала конфлікт в Україні. У
заяві офіційно засуджено порушення режиму припинення вогню та містяться заклики
до виведення важкої зброї із зони конфлікту.
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Sicherheitsrat fordert Abzug schwerer Waffen aus Ostukraine : Die Uno zeigt sich „tief
besorgt” angesichts der kritischen Sicherheitslage im Osten der Ukraine und moniert die
Verstöße gegen die Waffenruhe. Russland gehört zu den Unterzeichnern der Erklärung. = [Рада
Безпеки вимагає виведення тяжкого озброєння зі Сходу України. ООН „глибоко
занепокоєна” критичною ситуацією в галузі безпеки на Сході України та скаржиться на
порушення
режиму
припинення
вогню.]
/
AFP
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/politik/ausland/ostukraine-uno-sicherheitsrat-fordert-abzug-schwererwaffen-a-1211637.html). – Hamburg, 2018. – 07.06.

***
Канцлер ФРН Ангела Меркель не бачить в доступному для огляду
майбутньому можливостей повернення до формату „великої вісімки” за участю Росії,
пише DW.com. „Анексія Криму була явним порушенням міжнародного права”, тому
рішення виключити РФ із зустрічей найбільших індустріальних держав було
правильним, вказала вона в Берліні, відповідаючи на питання депутатів бундестагу.
Ангела Меркель исключила возвращение РФ в G8, напомнив об аннексии Крыма =
[Ангела Меркель виключила повернення РФ в G8, нагадавши про анексію Криму] // День
за днем (https://rus.postimees.ee/4500563/angela-merkel-isklyuchila-vozvrashchenie-rf-v-g8napomniv-ob-anneksii-kryma). – Таллинн, 2018. – 07.06.

***
Доля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ буде вирішуватися 57 державами
– учасниками організації в березні 2019 року в Відні. Про це в інтерв’ю „Известиям”
повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. Він також
розповів про перспективи розміщення на Донбасі миротворчих сил ООН, причини
продовження бойових дій на лінії зіткнення, необхідність зміни логіки мислення
конфліктуючих сторін і безальтернативності Мінських угод.
Забродин, Алексей „Задачей миссии ОБСЕ не является прекращение конфликта” :
Замглавы специальной мониторинговой миссии Александр Хуг – о будущем
наблюдателей на Украине и „Минске-2” = [„Завданням місії ОБСЄ не є припинення
конфлікту”. Заступник голови спеціальної моніторингової місії Олександр Хуг – про
майбутнє спостерігачів в Україні і „Мінську-2”] / А. Забродин, Д. Лару // Известия
(https://iz.ru/751699/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/zadachei-missii-obse-ne-iavliaetsiaprekrashchenie-konflikta). – М., 2018. – 07.06.

***
„Я не менше будь-кого схиляюся перед талантом Лінекера на футбольному
полі, але коли він повторює одну з головних пропагандистських мантр Кремля - ”хто
ви такі, щоб нас судити? Ви там на Заході теж не святі!„ – це дуже схоже на зраду”, –
пише автор Daily Mail Домінік Сендбрук. „Ми, британці, маємо повне право судити”,
– вважає він. – Ще ми не фальсифікуємо наші загальні вибори. Наш уряд не
втручається в сусідні країни, де приходять до влади уряди, які йому не до душі, що
зробив Путін, коли українці прогнали його маріонетку Віктора Януковича – людини
настільки корумпованої, що у нього був особистий зоопарк.
Пресса Британии: Путин намекает, что останется у власти и дальше = [Преса
Британії: Путін натякає, що залишиться при владі і далі] / BBC News // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4500002/pressa-britanii-putin-namekaet-chto-ostanetsya-u-vlasti-idalshe). – Таллинн, 2018. – 06.06.
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***
Кілька десятків французьких діячів написали відкритого листа міністру
культури Франції Франсуаз Ніссен, в якому закликають її посприяти звільненню
українського кінорежисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка,
заарештованих в Росії. У листі наголошується, що зараз до відомостей громадськості
не надходить жодної інформації про самопочуття Сенцова. Автори петиції
підкреслюють, що „Франція завжди захищала діячів мистецтва, і в цій ситуації
надзвичайного характеру розраховують, що міністр культури попросить російський
уряд про негайне звільнення Сенцова”.
Mme Françoise Nyssen, demandez à Moscou „la libération immédiate d’Oleg Sentsov” =
[Пані Франсуаз Ніссен, попросіть Москву „негайно звільнити Олега Сенцова”] // Le
Monde
(https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/05/mme-francoise-nyssen-demandez-amoscou-la-liberation-immediate-d-oleg-sentsov_5310019_3232.html?xtmc=ukraine&xtcr=3). –
Paris, 2018. – 05.06.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Останні тижні в Україні ознаменувалися надзвичайною страйковою
активністю. Початок масштабної акції протесту поклали провінційні залізничники, а
на піку страйк ледь не призвів до бунту на найбільшому металургійному заводі
України. Менеджмент підприємства вирішив не розмінюватися на дрібниці і швидко
відкупився від робочих підвищенням зарплати, але це явно не кінець історії. Більш
того, є всі підстави вважати, що зараз в Україні спостерігається тільки початок
великої „страйкової” кризи, яка може погіршити вибори, що наближаються, вважає
російський журналіст.
Подгорный, Николай Остаемся бунтовать : Почему вспышка забастовок на
Украине так опасна для власти = [Залишаємося бунтувати. Чому спалах страйків в
Україні
так
небезпечний
для
влади]
/
Н. Подгорный
//
Известия
(https://iz.ru/752572/nikolai-podgornyi/ostaemsia-buntovat). – М., 2018. – 13.06.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
За перші 3 місяці цього року в Чехію приїхала 14,1 тис. мігрантів, покинуло
країну 6,2 тис. іноземців. Сальдо міграції (співвідношення прибулих і тих, хто виїхав)
склало 7,9 тис. осіб, на 2,2 тис. більше, ніж роком раніше. Найкраще сальдо міграції
зареєстровано в українців (+ 2,5 тис. осіб).
Население Чехии увеличивается благодаря украинцам и словакам = [Населення
Чехії збільшується завдяки українцям і словакам] // Пражский экспресс
(https://www.prague-express.cz/society/69183-naselenie-chekhii-uvelichivaetsya-blagodaryaukraintsam-i-slovakam). – Прага, 2018. – 12.06.

***
Згідно з останніми статистичними даними, число іноземців, які приїжджають
на роботу до Литви, в цьому році збільшилось більш ніж в два рази. Як пише
„Литовський кур’єр”, уряд вже розглядає способи обмеження імміграції робочої сили,
особливо з України. Більшість людей, які приїжджають до Литви вже традиційно є
громадянами України, повідомили BNS в Департаменті міграції. За перший квартал
цього року в Литву прибуло понад 11,3 тис. українців, у 2017 році – 3,6 тис.
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Антонов, Григорий Литовцы устали от украинских гастарбайтеров – будут от
них избавляться = [Литовці втомилися від українських гастарбайтерів – будуть від них
позбавлятися] / Г. Антонов // Бизнес&Балтия (http://bb.vesti.lv/obshchestvo/item/9166688vlasti-litvy-budut-izbavlyatsya-ot-ukrainskikh-gastarbajterov). – Рига, 2018. – 06.06.

***
З кожним роком все більше громадян України вважають за краще шукати
кращої долі за кордоном. На жаль, в найближчі роки еміграція продовжиться і
посилиться. Так, директор департаменту монетарної політики і економічного аналізу
Національного банку Сергій Ніколайчук вважає, що пік насиченості еміграційного
потоку настане через 2-3 роки. За даними соцопитувань, всерйоз замислюються про
еміграцію від 20 до 30 відсотків громадян України. І близько третини з них вже щось
роблять для цього: оформляють документи, вчать іноземні мови і т.п. Для порівняння,
в середньому по світу цей показник становить 0,4 відсотка. При цьому слід врахувати,
що Україна належить до числа країн, де ось уже два десятиліття поспіль вмирає
більше людей, ніж народжується. В результаті (за розрахунками ООН) до 2050 року
населення України може скоротитися на третину. Не дивно, що проблему депопуляції
сьогодні називають однією з ключових загроз національній безпеці України.
Ткачев, Юрий От гривны подальше : Украина стремительно теряет рабочие
руки. Юрий Ткачев – из Одессы = [Від гривні подалі. Україна стрімко втрачає робочі
руки. Юрій
Ткачов
–
з
Одеси]
/
Ю. Ткачев
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3642874?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 04.06.

***
На думку автора, конфлікт між Росією та Україною, що триває з тих пір, як
Росія анексувала Крим у 2014 році, ще більше посилюється за безпідставного
прагнення Києва винести вердикти, виходячи з помилкових припущень власного
складу. Якщо можна очікувати якого-небудь позитивного виходу, то він буде
полягати у тому, що Захід буде з меншою готовністю судити Росію і підштовхне Київ
до спроби відновити свою репутацію, повернувшись до переговорів щодо конфлікту у
східній Україні. Будь-який результат, не кажучи вже про примирення, слід чекати
нескоро.
Dejevsky, Mary Yes, the Kremlin had a clear motive to silence Babchenko – but after his
resurrection, Russia can claim the moral high ground = [Так, у Кремля був привід змусити
Бабченко замовкнути, але після його воскресіння Росія отримала моральну перевагу] /
М. Dejevsky // The Independent (https://www.independent.co.uk/voices/arkady-babchenkorussia-journalist-alive-kremlin-motive-ukraine-putin-latest-a8377221.html). – London, 2018. –
01.06.

***
На думку російських вчених-економістів, поточний стан справ в Україні
збережеться до 2019 року, коли в Україні відбудуться президентські вибори. Росія
явно сподівається, що Юлія Тимошенко буде більш поступливим партнером на
переговорах, ніж нинішній Президент Петро Порошенко. Можна собі уявити такий
варіант майбутнього врегулювання, в якому Донбас отримає невелику автономію,
Росія відступить в межі своїх кордонів, а санкції, пов’язані з цим конфліктом, будуть
зняті. Один російський аналітик вважає, що в майбутньому Захід буде ставитися до
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Криму точно так же, як він ставився до прибалтійських держав після їх анексії
Радянським Союзом.
Drezner, Daniel W. Spoiler alerts went to Moscow, and all you get are these lousy
observations = [Нерозуміння і деякі зауваження про Росію] / D. Drezner // The Washington
Post (https://www.washingtonpost.com/news/posteverything/wp/2018/05/30/spoiler-alerts-wentto-moscow-and-all-you-get-are-these-lousy-observations/?utm_term=.b8f3cbc5c36f). –
Washington, 2018. – 01.06.

***
Під час спілкування з читачами „Die Welt” екс-генсек НАТО Андерс Фог
Расмуссен заявив, що „якби Росія захотіла, то її війська могли б окупувати Україну
„за кілька днів”, незважаючи на те, що за останні два-три роки Київ наростив свою
військову міць”. Однак, на його думку, Кремль не буде цього робити так, як
„сподівається, що дестабілізація Східної України вже зупинила зближення Києва з
євроатлантичною спільнотою”.
Rasmussen, Anders „Russische Truppen könnten die Ukraine in wenigen Tagen
besetzen” = [„Російські війська могли зайняти Україну протягом кілька днів”] /
A. Rasmussen // Die Welt (https://www.welt.de/politik/ausland/plus177025980/Rasmussen-imWELT-Chat-Russische-Truppen-koennten-die-Ukraine-in-wenigen-Tagenbesetzen.html?wtrid=onsite.onsitesearch). – Berlin, 2018. – 01.06.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Політика примусової українізації, яку проводить Київ, стала дратувати не
тільки Угорщину (якщо брати лише західних сусідів України). Тепер і Румунія
обурена силовими акціями, проведеними Україною проти національних меншин.
Чому київські чиновники звинувачують місцевих румунів в сепаратизмі і чи є для
цього реальне підгрунтя? Румунський культурологічний центр в Чернівцях наважився
виступити проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в
дискримінації за етнічною ознакою. СБУ прагне „сіяти страх і зневіру” серед
громадських організацій румун України „для безумовної та прискореної українізації”,
цитує заяву центру ТСН.
Украина нажила себе еще одного врага в Европе в лице Румынии = [Україна
нажила собі ще одного ворога в Європі в особі Румунії] / Взгляд // Молдавские ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/ukraina-nazhila-sebe-eshe-odnogo-vraga-v-evrope-v-licerumyni). – Кишинев, 2018. – 16.06.

***
Президент США вважає, як повідомляється, що Крим є назавжди російським.
То на словах. Бо чинна адміністрація Трампа набагато більш проукраїнська, ніж
попередня, Обами. Дональд Трамп неодноразово говорив на тему анексованого
Росією в 2014 році півострова. І зазвичай дивно. Два роки тому, коли він боровся за
президентство, він заявив, що Америка повинна визнати результат кримського
референдуму, що Москва розглядала як виправдання її анексії. Референдум, варто
згадати, невизнаний практично всім світом, включаючи весь Захід. Коли Трамп
переїхав до Білого дому – і з’явились звинувачення у впливі росіян на його вибір – він
змінив позицію. Він висловив сподівання, що Путін віддасть українцям Крим.
Haszczyński, Jerzy Geografia polityczna Ukrainy. Według Trumpa = [Політична
географія
України. За
словами
Трампа]
/
J. Haszczyński
//
Rzeczpospolita
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(http://www.rp.pl/Komentarze/180619532-Geografia-polityczna-Ukrainy-WedlugTrumpa.html). – Warsaw, 2018. – 15.06.

***
Взаємний інтерес лежить не тільки в діловій сфері. Мінськ уже чотири роки
виступає переговорним майданчиком по врегулюванню конфлікту на Донбасі. Тісні
контакти і на побутовому рівні: сотні тисяч білорусів і українців змінили прописку на
адресу в сусідній країні. Про тонкощі дипломатії і перспективи співпраці Білорусі та
України – в бесіді з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці
Білорусь Ігорем Кизимом.
Гаврушева, Валерия О службе и дружбе = [Про службу і дружбу] / В. Гаврушева //
Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/o-sluzhbe-i-druzhbe-posol-ukraini.html). –
Минск, 2018. – 15.06.

***
Україна надала в Міжнародний суд ООН в Гаазі меморандум з доказами
порушення Росією Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про це повідомив у своєму твіттері
глава українського МЗС Павло Клімкін.
Киев представил в суд ООН доказательства финансирования Москвой
терроризма = [Київ надав у суд ООН докази фінансування Москвою тероризму] //
Грани.ру
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.270751.html). –
Москва,
2018. – 12.06.

***
Президент Азербайджану Ільхам Алієв здійснить візит в Україну. Про це
йдеться в заяві прес-служби Президента України у зв’язку з двосторонньою зустріччю
Ільхама Алієва і Петра Порошенка, які прибули до турецького міста Ескішехір для
участі в церемонії відкриття проекту TANAP. У заяві говориться, що сторони
обмінялися думками щодо підготовки Шостого засідання Ради президентів України
та Азербайджану в рамках планованого офіційного візиту Ільхама Алієва до Києва.
Президент Азербайджана нанесет визит в Украину = [Президент Азербайджану
здійснить
візит
в
Україну]
//
Новое
время
(http://www.novoyevremya.com/w132834/.../#.WyDCLbhSrKQ). – Баку, 2018. – 12.06.

***
У Берліні на віллі „Борзиг” пройшла міністерська зустріч в „нормандському
форматі”. Глави МЗС Німеччини, Росії, України і Франції Хайко Маас, Сергій
Лавров, Павло Клімкін та Жан-Ів Ле Дріан назвали її корисною, але до вирішення
проблем, які позначалися перед зустріччю, так і не наблизилися. Дипломати
побоюються, що таким же безрезультатним можеться виявитися і саміт
„нормандської четвірки”, який хоче провести канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Соловьев, Владимир Министры „нормандской четверки” поработали на двойку :
Им не удалось договориться по наиболее принципиальным вопросам = [Міністри
„нормандської четвірки” попрацювали на двійку. Їм не вдалося домовитися з найбільш
принципових
питань]
/
В. Соловьев
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3656675?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 12.06.
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***
Документ про створення Міжпарламентської асамблеї Молдова-Грузія-Україна
підписано в Києві головами парламентів трьох держав. У прес-релізі молдавського
законодавчого органу відзначається, що створена міжпарламентська структура буде
служити платформою для захисту інтересів громадян трьох країн, а також для
співпраці і обміну досвідом з питань, що становлять взаємний інтерес.
Межпарламентская ассамблея Молдова–Грузия–Украина уже на старте
оказалась антироссийской = [Міжпарламентська асамблея Молдова-Грузія-Україна вже
на
старті
виявилася
антиросійською]
//
Молдавские
ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/mezhparlamentskaya-assambleya-moldovagruziyaukraina-uzhena). – Кишинев, 2018. – 09.06.

***
Провадження щодо білоруських агентів затриманого українського розвідника
Павла Шаройко виділено в окреме провадження. Про це повідомив голова КДБ
Валерій Вакульчик в Мінську. „Не будемо забігати вперед, треба об’єктивно в цій
частині розібратися. Матеріали виділені в окреме провадження”, – наводить слова
Вакульчика БЕЛТА.
Грудницкий, Сергей Дело белорусских агентов украинского шпиона Шаройко
выделено в отдельное производство – КГБ = [Справу білоруських агентів українського
шпигуна Шаройко виділено в окреме провадження – КДБ] / С. Грудницкий // Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/proizvodstvo-po-belorusskim-agentam-ukrainskogoshpiona-sharoyko-vydeleny-v-otdelnoe-proizvodstvo-kg.html). – Минск, 2018. – 07.06.

***
В своєму інтерв’ю газеті El País Президент України Петро Порошенко застеріг,
що після кампанії російського втручання в Каталонії гігантська машина фейкових
новин, з якою давно знайома Україна, не перестане виконувати своє призначення –
дестабілізувати Захід. Порошенко також повідомив, що обговорив з новим головою
іспанського уряду Педро Санчесом такі питання, як „підтримка Іспанією
європейських прагнень України» і „чітка підтримка сильної України новим головою
уряду Іспанії, а також підтримку єдності України, що відкидає будь-який сепаратизм.
„Ми впевнені, що Іспанія і всі інші країни ЄС, як і раніше будуть підтримувати наше
прохання про виведення військ і російської артилерії зі сходу України та звільнення
заручників. Ми не можемо ігнорувати ці агресивні дії. Кілька днів тому закінчилося
наше розслідування долі збитого лайнера MH17 в 2014 році, під час якого ми
отримали докази того, що це Росія збила літак, убивши 298 осіб”, – відповів
Порошенко.
Alandete, David “Cataluña y Ucrania han sufrido la campaña rusa de noticias falsas” :
El jefe de Estado ucraniano se pronuncia sobre la escenificación del asesinato del periodista
ruso Arkadi Babchenko: „si queremos proteger a disidentes deberemos emplear estas técnicas” =
[„Каталонія і Україна постраждали від російської кампанії фейковий новин”: Глава
української держави заявив про постановку вбивства російського журналіста Аркадія
Бабченко: „якщо ми хочемо захистити дисидентів, ми повинні використовувати ці
методи”]
/
D. Alandete
//
El
País
(https://elpais.com/internacional/2018/06/04/actualidad/1528142760_789854.html). –
Madrid,
2018. – 06.06.
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***
Спеціальний радник Роберт Мюллер звинуватив Манафорта, колишнього
голову президентської кампанії Дональда Трампа в 2016 році, у тому, що він
спробував втрутитися у свідчення в федеральній справі щодо звинувачення його у
відмиванні грошей та як іноземного агента України. Манафорт намагався зв’язатися з
двома свідками, щоб отримати фальшиве свідчення про роботу, яку таємно зробила
група колишніх європейських політиків від імені України.
Harris, Andrew Mueller Accuses Manafort of Trying to Tamper With Witnesses =
[Мюллер звинувачує Манафорта в спробі підробити зі свідками] / A. Harris // Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-05/mueller-raises-specter-of-manaforttrying-to-induce-perjury). – London, 2018. – 02.06.

***
Зустріч Президентів Франції і Росії відбулася у момент, коли між Москвою і
Парижем особливо напружені відносини у результаті критики в бік Кремля після
анексії Криму. Президент Франції Е. Макрон, зокрема підкресли, що відносини Росії з
Україною мають бути вирішені у переговорному режимі якнайшвидше. Зокрема,
Президент Франції підкреслив, що Європейський Союз не скасує антиросійських
санкцій без прогресу в Україні.
Semo, Marc Le pari russe d’Emmanuel Macron = [Російська ставка Еммануеля
Макрона] / М. Semo // Le Monde (https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/06/02/le-pari-russed-emmanuel-macron_5308656_3232.html?xtmc=ukraine&xtcr=1). – Paris, 2018. – 02.06.

***
Міністри закордонних справ Німеччини та України у своїй спільній заяві
акцентували на необхідності відновлення переговорного процесу по врегулюванню
ситуації на Сході України.
Moskau und Kiew wollen wieder über Ostukraine verhandeln : Die Friedensbemühungen
in der Ostukraine stocken seit Monaten. Der Waffenstillstand wird nicht eingehalten. Nun
kehren Russland und die Ukraine offenbar wieder an den Verhandlungstisch zurück. = [Москва
та Київ хочуть провести перемовини по Сходу України. Питання миротворчої місії на
Сході України обговорюється вже близько місяця. Режим припинення вогню не
дотримується. Очевидно, що Росія та Україна повертаються за стіл перемовин.] /
Reuters // Spiegel (http://www.spiegel.de/politik/ausland/ostukraine-moskau-und-kiew-wollenueber-konflikt-reden-heiko-maas-a-1210709.html). – Hamburg, 2018. – 01.06.

***
Зустріч “нормандської четвірки” на рівні міністрів закордонних справ
відбудеться у Берліні. Про це під час робочої поїздки у Маріуполь повідомив голова
МЗС Німеччини Гайко Маас. Він зазначив, що на порядку денному, зокрема постане
питання розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях Донецької та
Луганської області. За його словами, кожен з міністрів має зробити свій особистий
внесок у вирішення питання розгортання миротворчої місії ООН в Україні. “Ми не
залишимо вас наодинці у цьому конфлікті”, – додав голова німецького МЗС.
Ukraine peace talks to take place in Berlin on June 11 = [Мирні переговори в Україні
відбудуться
в
Берліні
11
червня]
//
Daily
Sabah
(https://www.dailysabah.com/europe/2018/06/01/ukraine-peace-talks-to-take-place-in-berlin-onjune-11). – Ankara, 2018. – 01.06.
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***
За словами Голови Виконавчого комітету СНД Сергія Лебедєва, Виконком
СНД до сьогоднішнього дня не отримав офіційного повідомлення української
сторони про вихід зі складу Співдружності. Він висловив надію, що Україна
залишиться в складі СНД, так як, на його думку, „це, перш за все, відповідає
інтересам самої України”.
Юлдашев, Аваз Глава Исполкома СНГ надеется, что Украина останется в
составе Содружества = [Глава Виконкому СНД сподівається, що Україна залишиться в
складі
Співдружності]
/
А. Юлдашев
//
Азия-Плюс
(https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20180601/glava-ispolkoma-sng-nadeetsya-chtoukraina-ostanetsya-v-sostave-sodruzhestva). – Душанбе, 2018. – 01.06.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Польський уряд регулярно наводить аргументи на користь неприйняття
мусульманських біженців, мотивуючи тим фактом, що з часу анексії Росією
Кримського півострова та початку війни на сході України з 2014 р. до країни прибули
понад 1,5 млн українців. Більшою мірою це не біженці. Більшість українців вихідці із
Заходу, де немає війни. Вони приїжджають до Польщі як трудящі-мігранти,
працюють службовцями, у будівельніх компаніях або службі таксі. Українці, як
правило, добре інтегровані, через кілька місяців проведених у Польщі вони вже
говорять польською мовою. Як робоча сила, вони затребувані в економіці, яка в даний
час зросла на 4%. Лише зрідка крайні праві групи протестують проти мігрантів з
України.
Fritz, Philipp Mohammed, syrischer Flüchtling in Polen = [Мохаммед, сирійський
біженець
у
Польщі]
/
Ph. Fritz
//
Die
Welt
(https://www.welt.de/politik/ausland/article177613044/Muslimische-Minderheit-Mohammedsyrischer-Fluechtling-in-Polen.html?wtrid=onsite.onsitesearch). – Berlin, 2018. – 16.06.

***
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на слуханнях в
Європарламенті поставив ультиматум для надання Україні нової макрофінансової
допомоги від Євросоюзу в розмірі до мільярда євро. „Боротьба з корупцією буде в
центрі політичних умов в меморандумі про взаєморозуміння, який повинен бути
узгоджений між ЄС і Україною для цієї допомоги”, – заявив він і додав, що фінансова
підтримка буде „строго пов’язана” з проведенням реформ в країні. При цьому
Домбровскіс зазначив, що Київ досі не виконав ті обіцянки по боротьбі з корупцією,
які дав у рамках попередньої програми макрофінансової підтримки.
Вестник дефолта: Валдис Домбровскис не дает Украине миллиард евро = [Вісник
дефолту: Валдіс Домбровскіс не дає Україні мільярд євро] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/06/13/vestnik-defolta-valdis-dombrovskis-ne-daet-ukraine-milliard-evro). –
Рига,
2018. – 13.06.

***
На сьогодні в Польщі працює близько 1 мільйона українців. Попит на них
постійно зростає. Робота служби зосереджена на перелитті праці зі Сходу до країн
Центральної та Східної Європи. Без цього кров економіки може застоятись, –
розповідає в інтерв’ю Томаш Місіак, засновник і президент Спостережної Ради Work
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Service S.A. Для Польщі українці це важливий двигун зростання. Україна виявилася
порятунком для польської економіки, для польських підприємств, стверджує пан
Місіак.
Matyszewska, Ewa Krwiobieg gospodarki potrzebuje transfuzji pracowników z Ukrainy =
[Кровообіг економіки потребує переливання робітників з України] / E. Matyszewska //
Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Biznes/180619945-Krwiobieg-gospodarki-potrzebuje-transfuzjipracownikow-z-Ukrainy.html). – Warsaw, 2018. – 11.06.

***
Група європейських політиків звернулася з відкритим листом до влади
України, в якому вітали рух України до досягнення більшої рівності ЛГБТ-спільноти,
зазначивши, що один з фундаментальних принципів Європейського союзу полягає в
забезпеченні рівноправності всіх людей, незалежно від статі, національності, кольору
шкіри і сексуальної орієнтації. У листі, під яким стоять підписи більш ніж тридцяти
політиків Євросоюзу, йдеться, що відсутність насильства під час проведення заходів в
рамках Київського гей-параду в останні два роки стала свідченням вірності України
принципу права на мирні зібрання. „Ми закликаємо українську владу зберегти мир в
цьому році 17 червня і забезпечити безпеку під час швидкого проведення гей-параду в
Києві”, – підкреслюють автори листа.
Украину похвалили за проведении гей-парадов и призвали к последовательности =
[Україну похвалили за проведення гей-парадів і закликали до послідовності] // Еркрамас
(http://www.yerkramas.org/article/138435/ukrainu-poxvalili-za-provedenii-gej-paradov-iprizvali-k-posledovatelnosti). – Ереван, 2018. – 10.06.

***
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав припинити „нападки на
Росію”. Про це повідомляє кореспондент The Guardian Деніел Боффо. „Я дійсно
вважаю, що ми повинні відновити зв’язки з Росією, – заявив Юнкер в публічному
виступі в Брюсселі. – Я не цілком задоволений станом наших відносин. Ми ніколи не
погодимося з тим, що Росія зробила з Кримом або Східною Україною. І все ж ми
повинні враховувати, що територія всього ЄС займає близько 5,5 млн. кв. км, а Росії –
70,5 млн.”.
The Guardian: Нужно прекратить нападки на Россию, говорит Жан-Клод Юнкер
= [The Guardian: Потрібно припинити нападки на Росію, каже Жан-Клод Юнкер] //
Молдавские ведомости (http://www.vedomosti.md/news/guardian-nuzhno-prekratit-napadkina-rossiyu-govorit-zhan-kl). – Кишинев, 2018. – 03.06.

НАТО
В Брюсселі відбудеться саміт НАТО, в ході якого стане зрозуміло, як Захід
ставиться до України і чи збирається враховувати інтереси Росії. Конфлікт на Донбасі
грає в ситуації важливу роль. Київ має намір обговорити можливість підписання
Плану дій щодо членства в НАТО.
Заинтересована ли Украина в урегулировании конфликта в Донбассе : Почему
Киев не может отступить от своего плана урегулирования и не может принять
российский план = [Чи зацікавлена Україна у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Чому
Київ не може відступити від свого плану врегулювання і не може прийняти російський
план] // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-06-13/100_ukrdon.html). – М., 2018. –
13.06.
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***
З тих пір, як Захід почав вважати, що першу холодну війну, яку він вів майже
півстоліття з Радянським Союзом, він виграв, і Вашингтон, і Брюссель відверто
запустили свої військові машини. Довелося керівництву НАТО відроджувати
танковий біатлон. Починаючи з 2016 року це змагання, відоме як Strong Europe Tank
Challenge (SETC), проводиться щорічно за участю країн альянсу і їх союзників і
партнерів. Воюють там і українські танкісти.
Щербаков, Владимир Срочно! Войска НАТО форсируют реку между Литвой и
Россией = [Терміново! Війська НАТО форсують річку між Литвою і Росією] /
В. Щербаков
//
Независимая
газета
(http://nvo.ng.ru/nvoevents/2018-0611/100_nato_river.html). – М., 2018. – 11.06.

***
У Німеччині на полігоні Графенвер завершилися міжнародні змагання „Strong
Europe Tank Challenge 2018”, в яких українські танкісти зайняли останнє місце.
Перше місце вибороли німецькі військовослужбовці на танках Leopard 2A6. Друге
місце зайняли новачки – танкісти Швеції – на танках Stridsvagn 122, а „бронзу”
завоювали минулорічні переможці, представники Австрії – на танках Leopard 2А4.
Украинский Т-84 занял последнее место на танковом биатлоне НАТО =
[Український Т-84 посів останнє місце на танковому біатлоні НАТО] // Российская
газета (https://rg.ru/2018/06/10/ukrainskij-t-84-zanial-poslednee-mesto-na-tankovom-biatlonenato.html). – М., 2018. – 10.06.

***
Тріумф „Леопарда” і німецької школи танкобудування – так можна
охарактеризувати результати змагання Strong Europe Tank Challenge (SETC) –
своєрідного танкового біатлону серед армій країн НАТО. Ну а „почесне” перше місце
з кінця зайняли, тобто прийшли до фінішу змагань останніми за результатами
підсумкового заліку, українські танкісти „кращого танкового взводу 2017 року” зі
складу 14-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України (ВСУ).
Щербаков, Владимир Как „Леопарды” побили „Абрамсы” и „Оплоты” = [Як
„Леопарди” побили „Абрамси” і „Оплоти”] / В. Щербаков // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/forces/2018-06-10/100_leopards1006.html). – М., 2018. – 10.06.

***
Чотири американські літаки-заправники КС-135 Stratotanker перекинуті в
Україну. Літаки відправлені до Львова з чотирьох аеродромів – по одному з авіабаз
RAF Mildenhall в Великобританії, McConnell AFB в США в Канзасі, Beale Air Force
Base в Каліфорнії, бази Національної гвардії США в Іллінойсі. Відзначається, що
разом з літаками до Львова прибули близько 150 чоловік особового складу – це члени
екіпажів і персонал. В армії США заявили, що мета відправки літаків – підвищити
безпеку і рівень військової взаємодії між членами НАТО і партнерами альянсу.
В Украину переброшены американские военные самолѐты-заправщики = [В
Україну перекинуті американські військові літаки-заправники] // Новое время
(http://www.novoye-vremya.com/w132495/.../#.Wx5izLhSrKQ). – Баку, 2018. – 09.06.

***
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В Києві відкривається міжпарламентська конференція Грузії, Молдови та
України. Планується оголосити про створення Парламентської асамблеї трьох країн –
для „співпраці і взаємодії з ЄС і НАТО”. Україна націлена на зближення з альянсом.
Президент РФ Володимир Путін чітко заявив, що Росію не влаштовує перспектива
розміщення об’єктів НАТО на українській території. Київська конференція повинна
стати своєрідним сигналом про те, що Грузія, Молдова і Україна об’єднують зусилля
для інтеграції в європейські та євроатлантичні структури.
Ивженко, Татьяна Украина, Грузия и Молдавия формируют прозападный фронт
: В Киеве сочли угрозой предостережения Владимира Путина о размещении ПРО у
границ РФ = [Україна, Грузія і Молдова формують прозахідний фронт. У Києві визнали
загрозою застереження Володимира Путіна про розміщення ПРО біля кордонів РФ] /
Т. Ивженко,
И. Борисов
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-0609/1_7243_ukraina.html). – М., 2018. – 09.06.

***
Вашингтон і Брюссель чекають, що майбутній саміт НАТО продемонструє
єдність і ефективність альянсу, покаже рішучість НАТО пристосовувати політику до
постійно змінюваних умов безпеки і новим загрозам при одночасній здатності
знаходити шляхи діалогу з Москвою. Однак декларації лідерів альянсу про готовність
розвивати відносини з Росією поки не підтверджуються практичними діями. Сучасні
політичні реалії свідчать про проведення Брюсселем цілеспрямованих заходів по
розширенню зони військово-політичного впливу альянсу на схід зі встановленням
панування в Україні, підриву позицій Росії на Кавказі і в Центральній Азії,
нарощування військових приготувань в Європі.
Бартош, Александр Александрович,член-корреспондент Академии военных наук,
директор Информационного центра по вопросам международной безопасности при
Московском государственном лингвистическом университете НАТО в тисках
глобального хаоса : Как альянс пытается преодолеть состояние стратегической
неопределенности = [НАТО в лещатах глобального хаосу. Як альянс намагається
подолати стан стратегічної невизначеності] / А. А. Бартош // Независимая газета
(http://nvo.ng.ru/realty/2018-06-08/1_999_nato.html). – М., 2018. – 08.06.

***
На питання „НГ”, чи означає посилення сил швидкого реагування НАТО, що
альянс чекає можливої агресії – наприклад, з боку Росії – або вже навіть готується до
неї, постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що, скажімо, Європейська
ініціатива щодо стримування (European Deterrence Initiative. – „НГ”) стала наслідком
анексії Криму з боку Росії. За словами Хатчінсон, головна причина збільшення зусиль
НАТО з власного захисту пов’язана з побоюваннями країн-союзників щодо Росії,
оскільки після її дій в Грузії в 2008 році і в Україні в 2014-му „європейські країни
відчувають себе вразливими”.
Горбачев, Алексей Альянс раскрыл „зонтик безопасности” : Постпред США в
НАТО ответила на вопросы корреспондента „НГ” = [Альянс розкрив „парасольку
безпеки”. Постпред США в НАТО відповіла на питання кореспондента „НГ”] /
А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2018-06-07/7_7241_nato.html). –
М., 2018. – 07.06.

***
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Оснащення прикордонної служби України на Азовському морі не може
зрівнятися з російським, заявив прес-секретар відомства Олег Слободян в ефірі
телеканалу „UA: Перший”. За словами військового експерта, відповідального
редактора „Незалежного військового огляду” Володимира Щербакова, стан
прикордонної служби і флоту України „зараз ще гірше, ніж був”. За словами
Щербакова, Київ намагається нагнітати обстановку і підтримувати постійну
напруженість. Тим часом помічника генсека НАТО з політичних питань і політики
безпеки, спецпредставник генсека НАТО по Центральній Азії і Кавказу Джеймс
Аппатурай зазначив, що дії Росії в Чорноморському регіоні порушили військову
рівновагу в цій зоні. Аппатурай також зазначив, що Північноатлантичний альянс
прагне до конструктивного діалогу з Росією, однак повинен піклуватися про оборону,
„так що присутність НАТО зміцнюється в зоні Чорного моря оборонним і
пропорційним чином”.
Эксперт: Смешно устраивать морские бои на Азове : Украина защитит Азовское
море от России морально устаревшими катерами = [Експерт: Смішно влаштовувати
морські бої на Азові. Україна захистить Азовське море від Росії морально застарілими
катерами]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/armies/2018-0606/100_obzor060618.html). – М., 2018. – 06.06.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
За офіційною російською версією, Росія – завжди жертва «підлої і образливою
кампанії Заходу». Це українці збили рейс MH17 „Малайзійських авіаліній”, щоб
підставити Росію, це британці отруїли Сергія Скрипаля та його доньку Юлію, а коли
та дала інтерв’ю Reuters, було очевидно, що її змусили. Немає практично жодних
шансів на те, що Росія визнає будь-яку змову проти Бабченко, атаку на Скрипаля або
участь у знищенні літака. Що Росія отримує від цього – інше питання. Кремль може
обманювати своїх громадян, але за кордоном його удаване обурення викликає все
менше довіри. Але з кожним новим сплеском спростувань і спроб затемнити суть
справи він і його Кремль виглядають все більш брехливими і ганебними.
Whatever It Was, We Didn’t Do It = [Що б не трапилося, це не ми] // The New York
Times (https://www.nytimes.com/2018/05/30/opinion/arkady-babchenko-russia-ukraine.html). –
New York, 2018. – 31.05.

***
Відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії широко висвітлюється в
британських газетах. Financial Times вважає, що турнір може дати можливість країні
поліпшити свій імідж у світі після недавніх скандалів і конфліктів. У Росії як у
господині турніру з’явилася можливість довести, що спроби Заходу ізолювати країну
не увінчалися успіхом, і вона здатна протистояти економічним санкціям. Те, що США
і Україна – основні геополітичні противники Росії – не змогли пройти кваліфікацію,
напевно, викликає глузливу посмішку в Москві. Заклики бойкотувати захід були
проігноровані.
Пресса Британии: ЧМ-2018 – шанс улучшить имидж России = [Преса Британії:
ЧС-2018 – шанс поліпшити імідж Росії] / Алашеев Геннадий // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4504218/pressa-britanii-chm-2018-shans-uluchshit-imidzh-rossii). –
Таллинн, 2018. – 14.08.

***
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Київ передав до суду ООН меморандум із звинуваченнями Росії в фінансуванні
тероризму та расової дискримінації. „Подання меморандуму у справі проти Росії –
важливий етап в доказі того, що за всі свої протиправні дії РФ буде нести
відповідальність”, – підкреслив український Президент Петро Порошенко. За словами
глави МЗС України Павла Клімкіна, меморандум складається з 29 томів і важить
близько 90 кілограмів.
Киев направил ООН „100 килограммов обвинений” против России = [Київ
направив ООН „100 кілограмів звинувачень” проти Росії] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/06/12/kiev-napravil-oon-100-kilogrammov-obvineniy-protiv-rossii). – Рига, 2018. –
12.06.

***
В. Путін порівняв Президента України Петра Порошенка з Башаром Асадом.
Путін відкинув можливість амністії для українського режисера Олега Сенцова, який
третій тиждень голодує в російській в’язниці. Путін попередив, що Україна готує
провокації під час відкриття чемпіонату світу з футболу, церемонія якого відбудеться
у Москві.
Carroll, Oliver Putin issues warnings over Ukraine „provocations”, US steel tariffs and
prospect of third world war = [Путін попереджає про провокації України, американські
сталеві тарифи та перспективи проведення Другої світової війни] / O. Carroll // The
Independent (https://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-world-war-threerussia-america-trump-new-weapons-a8387671.html). – London, 2018. – 09.06.

***
Президент Росії Володимир Путін погрожує Україні „дуже серйозними
наслідками” якщо вона скористається Чемпіонатом світу для початку військового
наступу на свої східні території, які перебувають під контролем проросійських
сепаратистів, яким допомагає Москва. Путін попередив про це Київ під час щорічної
прямої лінії, яка транслювалася в прямому ефірі головних телерадіостанцій держави,
присвяченій питанням, що стосувалися головним чином соціальних та економічних
питань з різних частин країни.
Bonet, Pilar Putin advierte a Ucrania de que no ataque a los separatistas durante el
Mundial : “Cuanto más tiempo se prolongue esto, tanto peor para Ucrania”, dijo el presidente
ruso durante su sesión anual de preguntas de los ciudadanos = [Путін застерігає Україну від
нападу на сепаратистів під час Чемпіонату світу: „Чим довше це триватиме, тим
гірше для України”, – заявив російський президент під час його щорічного прямої лінії з
громадянами]
/
P. Bonet
//
El
País
(https://elpais.com/internacional/2018/06/07/actualidad/1528397420_744845.html). –
Madrid,
2018. – 07.06.

***
Володимир Путін пригрозив Україні тяжкими наслідками в разі провокацій на
Донбасі. Про це президент заявив, відповідаючи на питання Захара Прілепіна під час
„Прямої лінії”. За словами письменника, невизнані республіки побоюються того, що
Київ почне активні бойові дії під час Чемпіонату світу з футболу. Президент в
черговий раз дав зрозуміти, що Києву не вдасться взяти Луганськ і Донецьк.
Ситуацію прокоментував міжнародний оглядач „Комерсанту” Максим Юсін.
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„Все понимают, что в ближайший год не будет никакого продвижения” :
Максим Юсин – о заявлениях Владимира Путина по Украине = [„Всі розуміють, що в
найближчий рік не буде ніякого просування”. Максим Юсін – про заяви Володимира
Путіна
по
Україні]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3651952?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 07.06.

***
Якби Росія захотіла, то її війська могли б окупувати Україну „за кілька днів”,
незважаючи на те що за останні два-три роки Київ наростив свою військову міць,
заявив під час спілкування з читачами Die Welt екс-генсек НАТО Андерс Фог
Расмуссен. Однак, на його думку, Кремль не буде цього робити, так як „сподівається,
що дестабілізація Східної України вже зупинила зближення Києва з євроатлантичною
спільнотою”, додав політик.
Расмуссен: украинская армия окрепла! Мощь поражает = [Расмуссен: українська
армія зміцніла! Міць вражає] // Вести (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/06/07/rasmussenukrainskaya-armiya-okrepla-moshch-porazhaet). – Рига, 2018. – 07.06.

***
Уряд України переконує своїх громадян утриматися від подорожі в Росію на
Чемпіонат світу з футболу, наголошуючи на загрозі особистій безпеці, оскільки
тисячі українців планують відвідати турнір попри те, що за минулі декілька років,
значна кількість українців була заарештована в Росії і анексованому півострові Крим
тому, що проти них були сфабриковані політично мотивовані обвинувачення.
Натомість понад 5 тис. українців вже купили квитки, щоб відвідати Чемпіонат світу в
Москві.
Ukrainians urged not to travel to Russia for World Cup over safety risks = [Українців
настійно закликають не їхати до Росії на Чемпіонат світу через ризики для безпеки] //
The
Times
of
India
(https://timesofindia.indiatimes.com/sports/football/fifa-worldcup/ukrainians-urged-not-to-travel-to-russia-for-world-cup-over-safetyrisks/articleshow/64478345.cms). – Delhi, 2018. – 06.06.

***
Український журналіст Роман Сужченко був засуджений до 12 років
позбавлення волі за пред’явлене російською владою за шпигунство проти Росії.
Російська розвідувальна служба ФСБ вважає, що Сущенко працює лише для
державного українського інформаційного агентства Укрінформ. За висновками ФСБ,
він належав до української військової розвідки. „Кремлівський режим ні перед чим не
зупиняється в спробах підірвати дух українців”, – сказав у відповідь на арешт
журналіста, Президент України Петро Порошенко.
Ukrainischer Journalist als Spion verurteilt = [Український журналіст засуджений як
шпигун] // Tagesspiegel (https://www.tagesspiegel.de/politik/russland-ukrainischer-journalistals-spion-verurteilt/22642710.html). – Berlin, 2018. – 04.06.

***
Колишній паризький кореспондент українського інформаційного агентства
Укрінформ Роман Сущенко був затриманий у Москві у 2016 році. Відносно нього
порушили справу про шпигунство. Лефортовський суд Москви санкціонував його
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арешт. Як написала в своєму „Фейсбуці” правозахисниця Зоя Свєтова, яка була на той
момент членом московської ОНК, виявила його під час відвідин слідчого ізолятора
„Лефортово”. У той же день інформацію про затримання Сущенка підтвердила ФСБ.
У спецслужбі стверджували, що Сущенко є кадровим співробітником Головного
управління розвідки українського міноборони і був затриманий „при проведенні
шпигунської акції”. Мосміськсуд визнав українського журналіста Романа Сущенко
винним у шпигунстві і засудив його до 12 років колонії суворого режиму.
Vitkine, Benoît Russie: un journaliste accusé d’espionnage condamné à douze ans de
prison = [Росія: Журналіст, звинувачений у шпигунстві, засуджений до 12 років
ув’язнення] / B. Vitkine // Le Monde (https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/04/lejournaliste-roman-souchtchenko-condamne-a-douze-ans-de-prison-enrussie_5309501_3214.html?xtmc=ukraine&xtcr=4). – Paris, 2018. – 04.06.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Через п’ять років в Україні з’явиться перша лінія гіперлупу. Це має стати
початком швидкого перевезення вантажів між Китаєм та Євросоюзом. Міністр
транспорту Володимир Омелян поінформував про плани створення лінії „Гіперлуп” в
Україні після зустрічі з Дирком Альборном, виконавчим директором Hyperloop
Transportation Technologies (HTT). Міністерство інфраструктури та транспорту
України підписало меморандум про співпрацю з американцями. Експерти скептичні.
Вони нагадують про те, що Україна має найгірші дороги в Європі і повинна
зосередитися на їх модернізації. Невідомо хто платить за український „гіперлуп”.
Робота з документацією на даний час веде Академія наук України на волонтерських
засадах.
Trusewicz, Iwona Hyperloop na Ukrainie za 5 lat? = [Гіперлуп в Україні за 5 років?] /
I. Trusewicz // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Transport/306159963-Hyperloop-na-Ukrainieza-5-lat.html). – Warsaw, 2018. – 15.06.

***
Що з себе являє „Корсар” і наскільки доцільно його виробництво в
Азербайджані, Sputnik Вірменія з’ясовував з експертами. Редактор журналу „Експорт
озброєнь” Андрій Фролов вважає, що для тієї техніки, яка є у вірменської сторони,
цього комплексу досить. Інше питання – доцільність його виробництва. З ним згоден
військовий експерт, комерційний директор журналу „Арсенал Вітчизни” Олексій
Леонком. „Військово-технічне співробітництво між Азербайджаном і Україною
можливо, але у мене є сумніви в питанні виробництва. Останнім часом Україна
пропонує дуже багато озброєнь і техніки. Але, в основному, це зразки, а не серійне
виробництво „, – сказав Леонком.
Галстян, Давид Азербайджан примеряет украинские „Корсары” – сможет ли он
их производить? = [Азербайджан приміряє українські „Корсари” – чи зможе він їх
виробляти?]
/
Д. Галстян
//
Еркрамас
(http://www.yerkramas.org/article/138634/azerbajdzhan-primeryaet-ukrainskie-korsary--smozhet-li-on-ix-proizvodit). – Єреван, 2018. – 13.06.

***
Баку і Київ ведуть переговори щодо спільного виробництва українського
переносного протитанкового ракетного комплексу „Корсар”, повідомляє
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азербайджанське видання AzeriDefence. „Переговори з цього питання почалися в 2016
році. Україна завжди готова до трансферу технологій в Азербайджан”, – повідомляє
AzeriDefence з посиланням на представника Держконцерну „Укроборонпром”. У
ПТРК „Корсар” застосована напівавтоматична система наведення по променю лазера.
Виявлення цілі та наведення забезпечується за допомогою оптичного та
інфрачервоного прицілів, що дозволяє вести стрілянину в складних погодних умовах.
Азербайджан и Украина планируют совместное производство „Корсаров” =
[Азербайджан і Україна планують спільне виробництво „Корсарів”] // Новое время
(http://www.novoye-vremya.com/w132828/.../#.WyDCV7hSrKQ). – Баку, 2018. – 12.06.

***
Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш зустрівся в Празі з віце-прем’єром України
Володимиром Кістіоном. В 2017 р. обсяг взаємної торгівлі між двома країнами
збільшився на 27,6%. Експорт з Чехії в Україну виріс на третину. Український віцепрем’єр висловив надію на підтримку Чехії в протидії будівництву „Північного
потоку-2”. Андрій Бабіш заявив про підтримку України напередодні саміту ЄСУкраїна.
Вице-премьер Украины говорил в Чехии о визах и „Северном потоке-2” = [Віцепрем’єр України говорив у Чехії про візи і „Північний потік-2”] // Пражский экспресс
(https://www.prague-express.cz/politics/69181-vitse-premer-ukrainy-govoril-v-chekhii-o-vizakh-isevernom-potoke-2). – Прага, 2018. – 12.06.

***
„Перша вантажна компанія” закупить у дочки української групи „Інтерпайп”
суцільнокатані колеса для залізничних вагонів. Сторони вже підписали 21 травня
відповідний договір. У компанії відмовилися назвати причину придбання коліс в
Україні, однак джерело на транспортному ринку розповів, що вони зараз дешевші за
російські, до того ж вітчизняні виробники не можуть поставити достатній обсяг
продукції.
В России закупят украинские колеса для русских вагонов = [У Росії закуплять
українські
колеса
для
російських
вагонів]
//
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/09/v-rossii-zakupyat-ukrainskie-kolesa-dlya-vagonoviz-za-dorogovizny-rossiyskih). – Рига, 2018. – 09.06.

***
В Києві пройшов круглий стіл „Новий Шовковий шлях: потенціал для
України”. Він був організований Українським інститутом майбутнього та
Українською асоціацією китаєведів. На заході вісім експертів – відомі китаїсти,
політологи та економісти України – представили свої доповіді. Виступи були
присвячені як детальному аналізу ініціативи „Пояс і шлях”, висунутої головою КНР
Сі Цзіньпіном в 2013 році, так і ролі, яку Україна може зіграти в її реалізації. Потім
експерти і близько 20 гостей круглого столу обмінялися думками щодо геополітичних
і геоекономічних перспектив присутності Китаю в Україні та потенціалу
двостороннього економічного співробітництва.
В Киеве обсудили перспективы сотрудничества Украины с КНР в рамках
инициативы „Пояс и путь” = [У Києві обговорили перспективи співпраці України з КНР
в
рамках
ініціативи
„Пояс
і
шлях”]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0609/c31521-9469319.html). – Пекин, 2018. – 08.06.
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***
Верховна Рада виконала головну вимогу західних партнерів і кредиторів: був
прийнятий закон „Про Вищий антикорупційний суд України”. Відповідно загроза
прем’єр-міністра Володимира Гройсмана піти у відставку втратила свою
актуальність. У відставку пішов головний опонент Гройсмана – міністр фінансів
Олександр Данилюк. Звільненням міністра займалася Верховна Рада за пропозицією
голови уряду. Передбачалося, що рішення про створення Вищого антикорупційного
суду розблокує співпрацю з МВФ. Але відставка міністра фінансів може внести в
переговори про кредитування нові питання.
Ивженко, Татьяна Украинских фискалов обвиняют в коррупции : Верховная рада
отправила в отставку министра финансов ради кредитов МВФ = [Українських фіскалів
звинувачують в корупції. Верховна Рада відправила у відставку міністра фінансів заради
кредитів МВФ] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0607/1_7242_ukraina.html). – М., 2018. – 07.06.

***
Представники залізничних департаментів України, Азербайджану та Грузії
зустрілися в Одесі, щоб обговорити збільшення вантажоперевезень до Китаю та
Ірану. В обговоренні взяли участь виконуючий обов’язки директора комерційного
департаменту ВАТ „Укрзалізниця” Анатолій Мумренко, директор регіонального
відділення Одеської залізниці ВАТ „Укрзалізниця” В’ячеслав Єрьомін, заступник
голови АЗС Ігбал Гусейнов, директор відділу вантажного транспорту на грузинських
залізницях Гурам Гурамішвілі та ін.
Azerbaijan, Ukraine, Georgia mull rise in cargo transport to Iran, China =
[Азербайджан, Україна, Грузія збільшили кількість вантажопервезень до Ірану, Китаю]
// Iran Daily (http://www.iran-daily.com/News/216149.html?catid=3&title=Azerbaijan--Ukraine-Georgia-mull-rise-in-cargo-transport-to-Iran--China). – Teheran, 2018. – 02.06.

***
В індійській пресі вийшов матеріал, в якому йдеться про запит Національного
антикорупційного бюро України до МВС Індії з проханням з’ясувати ситуацію з
фінансовими потоками з питання реалізації воєнно-технічного контракту. Мова йде
про контракт, згідно з яким Україна поставляла Індії запасні частини до Ан-32. Ці
літаки ще з радянських часів активно експлуатуються в Індії, застосовуючись,
зокрема для постачання військам на східних та північних кордонах. В Індії високо
оцінюють потенціал цього літака не тільки при транспортуванні вантажів, але і при
ліквідації стихійних лих, а тому заявляють, що від експлуатації Ан-32 відмовлятися в
найближчому майбутньому не збираються. На сьогоднішній день у ПВС Індії близько
108 таких літаків. Але при цьому вимушені придбавати запчастини за кордоном – в
Україні. У Києві вважають, що частина суми контракту на постачання в Індію
авіаційних комплектуючих перетворилася у „відкат”. Мова йде про суму в 2,6 млн
дол., які, як заявлено, стали сумою збитків для компанії „Спецтехноекспорт”.
AN-32 spares deal: Opposition alleges Rs 17 crore kickbacks = [Закупка Ан-32:
Опозиція стверджує, що 17% складають відкати] // The Times of India
(https://timesofindia.indiatimes.com/india/an-32-spares-deal-opposition-alleges-rs-17-crorekickbacks/articleshow/64407464.cms). – Delhi, 2018. – 01.06.

***
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Представники уряду Індії відхилили повідомлення про відмову від
відповідальності урядовців через компанію Global Marketing SP Ltd у контракті на
запасні частини літаків Ан-32. У звітах зазначено, що Національне антикорупційне
бюро України дослідило передбачувану відмову в придбанні запасних частин в НьюДелі для своїх літаків Ан-32, які є основою підрозділу повітряного транспорту
середнього піднімання ВПС Індії. За словами представника Міністерства оборони
України у відповідь, ні один із співробітників Міністерства оборони та Індійських
ВПС ніколи не взаємодіяли і не підписували жодної угоди з Global Marketing SP.
Centre: No allegations against govt officials in Ukraine letter = [Центр: Ніяких
тверджень проти офіційних представників уряду в Україні] // Daily News and Analysis
(http://www.dnaindia.com/india/report-centre-no-allegations-against-govt-officials-in-ukraineletter-2620912). – Mumbai, 2018. – 01.06.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
У період з 15 червня по 1 серпня цього року в різних куточках світу почнуть
роботу нові українські візові центри, які надаватимуть послуги в області прийому
клопотань при оформленні віз для в’їзду в Україну. У Росії нові візові центри
відкриються в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді,
Новосибірську, Ростові-на-Дону і Самарі.
Когалов, Юрий Украина откроет 8 визовых центров в России = [Україна відкриє 8
візових центрів в Росії] / Ю. Когалов // Российская газета (https://rg.ru/2018/06/14/ukrainaotkroet-8-vizovyh-centrov-v-rossii.html). – М., 2018. – 14.06.

***
Через рік після скасування віз для поїздок українських громадян до країн ЄС
(винятком є лише Великобританія та Ірландія), спостерігачі підводять, в цілому,
позитивні
підсумки.
Як
повідомив
заступник
керівника
прес-служби
Держприкордонслужби України Олександр Тихонов, з 11 червня 2017 року
перевагами безвізового режиму з країнами Шенгенської зони (крім 22 держав ЄС це
ще чотири європейські країни) скористалися понад півмільйона громадян України,
відмов у в’їзді було менше півтори тисячі. Найпоширеніші причин відмови –
відсутність належних документів і недостатнє фінансове забезпечення поїздки.
Антонов, Григорий Украинскому безвизу год: Брюссель и Киев довольны =
[Українському безвізу рік: Брюссель і Київ задоволені] / Г. Антонов // Бизнес&Балтия
(http://ru.bb.vesti.lv/politika/item/9166707-ukrainskomu-bezvizu-god-bryussel-i-kievdovolny?utm_source=vesti&utm_medium=news-widget&utm_campaign=Links-in-partnersites). – Рига, 2018. – 11.06.

***
За перші 4 місяці цього року статус біженця в Чехії попросили 512 іноземців,
на 62 більше, ніж за той же період минулого року. Про це свідчить статистика
Відділення МВС з питань біженців та міграції. Частіше за інших статус біженця в
Чехії просили громадяни України – 133.
Украинцы первые среди иностранцев, желающих стать беженцами = [Українці
перші серед іноземців, охочих стати біженцями] // Пражский экспресс (https://pragueexpress.cz/society/69157-ukraintsy-pervye-sredi-inostrantsev-zhelayushchikh-statbezhentsami). – Прага, 2018. – 05.06.
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***
Новий законопроект, який уряд планує розглянути 6 червня, дозволить
запроваджувати спрощену процедуру працевлаштування і розгляду документів від
громадян тієї чи іншої країни. „Наприклад, ми приймаємо дві тисячі українців у
зв’язку з якоюсь позаштатною ситуацією в певній галузі економіки. Іноземець пройде
перевірку безпеки і зможе отримати робочу візу. Через рік буде прийнято рішення
про її продовження або непродовження”, – цитує главу МВС Чехії Любомира
Метнара сайт ihned.cz. Нині схожа (але не ідентична) процедура вже діє відносно
громадян України і дозволяє чеським фірмам працевлаштувати до 20 тис. осіб на рік.
ЧР хочет вводить квоты на рабочих мигрантов и выдавать срочные визы = [ЧР
хоче вводити квоти на робочих мігрантів і видавати термінові візи] // Пражский
экспресс (https://www.prague-express.cz/news). – Прага, 2018. – 04.06.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
В інтерв’ю газеті Financial Times нова виконуюча обов’язки глави українського
Мінфіну Оксана Маркарова досить відверто констатувала: підвідомче їй Міністерство
фінансів України навіть не опрацьовує сценарій, при якому країна може не отримати
п’ятий транш Міжнародного валютного фонду. Українська влада для отримання
чергового траншу МВФ повинна виконати дві основні умови: 1) створити так званий
„антикорупційний суд»; 2) ще більше підняти ціну на газ як для підприємств, так і для
населення. Формально першу вимогу МВФ Київ уже виконав. А ось по другому
пункту відомство Оксани Маркаровой безпосередньо з МВФ якраз і намагається
домовитися.
Лекух, Дмитрий Украина – безнадежный должник. Что делать МВФ? = [Україна
–
безнадійний
боржник. Що
робити
МВФ?]
/
Д. Лекух
//
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/14/ukraina-beznadezhnyy-dolzhnik-chto-delat-mvf). –
Рига, 2018. – 14.06.

***
У своєму інтерв’ю „Bloomberg” заступник Голови Національного банку
України Олег Чурій, який відповідає за валютну політику, наголосив, що ключовим
питанням є запобігання залежності від короткострокового капіталу для фінансування
дефіциту поточного рахунку. „Це досить небезпечно тому, що якщо у вас негативні
настрої, інвестори просто виходять з ринку, і це створює величезний тиск на
монетарну політику та обмінний курс”, – вважає Олег Чурій. Водночас він наголосив,
що країна має проблеми: іноземні резерви відносно низькі, рівень корупції
залишається достатньо високим, а державний борг значним.
Langley, Andrew How 2018’s Currency Champion Is Dodging the Emerging-Market
Rout = [Як чемпіон валюти 2018 року ухиляється від ринкової поразки] / A. Langley //
Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-13/how-2018-s-currencychampion-is-dodging-the-emerging-market-rout). – London, 2018. – 13.06.

***
Відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом має надзвичайно
важливе значення для макроекономічної і фінансової стабільності України в короткоі середньостроковій перспективі. Про це йдеться в звіті Національного банку України.
Автори документа нагадали, що однією з найбільших загроз, що стоять нині перед
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українською економікою, є необхідність до кінця 2019 року погасити близько 8 млрд
доларів США зовнішнього боргу. Для того щоб виконати ці зобов’язання, Україні
потрібні кредити від міжнародних фінансових організацій, в першу чергу від МВФ.
Нацбанк: Возобновление сотрудничества с МВФ – залог макроэкономической
стабильности Украины = [Нацбанк: Відновлення співпраці з МВФ – запорука
макроекономічної
стабільності
України]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0613/c31519-9470765.html). – Пекин, 2018. – 12.06.

***
Фінансова діяльність компанії „Осем” – одного з найбільших виробників
продуктів харчування в Ізраїлі – буде здійснюватися з України. Рішення прийнято
концерном швейцарської транснаціональної корпорації Nestlé S.A., що володіє
контрольним пакетом акцій „Осем”. Реалізація рішення почнеться протягом
найближчих трьох місяців. Компанія „Осем” була заснована в 1942 році – ще до
проголошення незалежності Ізраїлю. Процес поглинання „Осем” швейцарською
корпорацією почався в 1995 році. До початку 2018 року Nestlе викупила всі 100%
акцій ізраїльської компанії. У травні 2003 року в Києві засновано компанію „Nestle
Україна” з метою ведення комерційної діяльності та розвитку дистриб’юторської
мережі. Зараз в ній працюють понад 3 тисяч осіб.
Кадош, Нурит Финансами израильского концерна „Осем” будут управлять из
Украины : Швейцарский собственник решил, что израильскому производителю свой
отдел аудита не нужен = [Фінансами ізраїльського концерну „Осем” керуватимуть з
України. Швейцарський власник вирішив, що ізраїльському виробнику свій відділ аудиту
не потрібен] / Н. Кадош // Вести (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5283443,00.html). –
Иерусалим, 2018. – 10.06.

***
Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що сподівається на
глибоку співпрацю з Міжнародним валютним фондом та визначить пріоритети
макроекономічної стабільності, скорочення фінансових ризиків та забезпечення
ефективного використання бюджетних витрат та економічного зростання. Оксана
Маркарова, яка зайняла посаду після того, як її попередник напередодні був
звільнений, заявила, що економічна ситуація та фінанси України знаходяться під
контролем.
Ukraine acting finance minister hopes for deep cooperation with IMF = [Міністр
фінансів України сподівається на глибоку співпрацю з МВФ] // The Times of India
(https://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world/ukraine-acting-finance-minister-hopesfor-deep-cooperation-with-imf/articleshow/64507639.cms). – Delhi, 2018. – 08.06.

***
Інвестори, які надають кредити Україні, вважають, що наближається
критичний момент так, як країна, яка зарахована до найхиткіших ринків, готується до
виборів, які можуть полегшити її економічний стан або заглибити націю в глибшу
кризу. Україна, як одна з п’яти країн, внесених до списку Інститутом Міжнародного
Бізнесу, що є найбільш фінансово уразливою, знаходиться в середині політичного
перевороту. Відсутність фінансової підтримки від офіційних кредиторів підвищує
вразливість економіки та фінансового ринку України, особливо, коли доступ до
світових ринків капіталу є обмеженим.
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Eder, Marton Moment of Truth Nears for Ukraine Investors Ignoring Turmoil =
[Наближається момент істини для інвесторів України, не дивлячись на потрясіння] /
M. Eder // Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-04/political-crisisrisks-ukraine-meeting-emerging-market-prophecy). – London, 2018. – 05.06.

ЕКОНОМІКА
За останні тижні в Україні об’ємно позначилася тема деіндустріалізації країни
– спочатку заговорили про ймовірне закриття великого підприємства, виробника
автомобільних шин „Росава”, потім Президент Петро Порошенко підписав указ про
введення в дію санкцій проти російських бізнесменів. Ініціативу глави української
держави майже відразу оцінили з точки зору економіки, констатувавши, що
промисловість країни чекає черговий спад. І це все на тлі п’яти років бойових дій
буквально в промисловому серці України – на південному сході країни. Чому Київ
взяв курс на відмову від „радянської промислової спадщини”, оголосив колись
індустріальну країну „аграрною державою” і хто постраждав в результаті цієї
політики – постарався розібратися український кореспондент порталу iz.ru.
Подгорный, Николай Селом бьют : Почему Украина неожиданно стала „аграрной
державой” = [Селом б’ють. Чому Україна несподівано стала „аграрною державою”] /
Н. Подгорный // Известия (https://iz.ru/751659/nikolai-podgornyi/selom-biut). – М., 2018. –
12.06.

***
У рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2018 Білорусь зайняла 38-е
місце серед 190 держав світу. А сусідка Україна розмістилася в ньому набагато нижче
– на 76-му рядку. Однак ще п’ять років тому країна-сусідка перебувала в середині
другої сотні, поруч з Іраном, Мадагаскаром і Сьєрра-Леоне. Тепер розвиток малого
бізнесу – один з пріоритетів державної політики і в Білорусі, і в Україні. Як живе
український малий бізнес? Що хвилює підприємливих людей? Відповіді на ці питання
кореспондент „Республіки” шукав в прикордонних районах Волинської області.
Лосич, Павел Дело с местным колоритом : „На Багамы и Карибы не ездим”: как
живет малый бизнес в Украине = [Справа з місцевим колоритом. „На Багами і Кариби не
їздимо”: як живе малий бізнес в Україні] / П. Лосич // Советская Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/delo-s-mestnym-koloritom.html). – Минск, 2018. – 09.06.

***
Втеча фахівців – характерна риса кризових держав. Так, в сусідній Україні
відтік професіоналів з критично важливих галузей вже загрожує безпеці країни.
Середня зарплата висококласного українського фахівця-атомника становить близько
750 дол. Поки проблеми втечі фахівців з України здаються для Росії дуже далекими.
Але в дійсності ми наближаємося до тієї межі, за якою робота в Росії для фахівця
виявиться економічно нелогічним і абсурдним заняттям. Адже поточна середня
зарплата в РФ навіть менше 750 дол. Так що найближчі наслідки скорочення зарплат
ми можемо розглянути в деталях на прикладі сусідньої України.
Низкие зарплаты в России как угроза конкурентоспособности : Бегство
специалистов из страны – характерная черта кризисных экономик = [Низькі зарплати в
Росії як загроза конкурентоспроможності. Втеча фахівців з країни – характерна риса
кризових
економік] //
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/editorial/2018-0608/2_7242_red.html). – М., 2018. – 08.06.
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***
На будівництво корвета серії „Володимир Великий” в бюджеті України немає
грошей. Якщо кошти не будуть знайдені, військовому суднобудуванню держави
загрожує виявитися в „точці неповернення”. Про це заявив командувач ВМС України
віце-адмірал Ігор Воронченко. В даний час влада намагається знайти кошти для
продовження будівництва.
Точка невозврата: у Украины заканчиваются деньги на судостроение = [Точка
неповернення: в України закінчуються гроші на суднобудування] // Новое время
(http://www.novoye-vremya.com/w131990/.../#.WxeNUbhSrKQ). – Баку, 2018. – 05.06.

ПРИВАТИЗАЦІЯ
За прогнозами Фонду держмайна, в поточному році мала приватизація принесе
Україні дохід у розмірі 1,5-1,7 млрд гривень / 57,5-65,2 млн доларів США /. Про це
повідомив і. о. голови ФДМ Віталій Трубаров. За його словами, об’єкти малої
приватизації будуть виставлені на продаж через електронну систему ProZorro. При
цьому список таких об’єктів вже збільшився з близько 600 позицій, затверджених
ФДМ в березні, до більш ніж 700 найменувань і продовжить розширюватися.
Украина может выручить от малой приватизации до 1,7 млрд гривен = [Україна
може виручити від малої приватизації до 1,7 млрд гривень] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0613/c31519-9470660.html). – Пекин, 2018. – 12.06.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Багато фермерів у Німеччині хотіли б найняти працівників з України на сезонні
роботи щодо збору врожаю полуниці. Але на заваді стоїть відсутність відповідної
двосторонньої угоди з Україною, яка не є членом ЄС. Міністерство сільського
господарства планує внести відповідні зміни, визнаючи Україну своїм партнером.
Федеральне міністерство праці хоче припинити тимчасову угоду, згідно з якою
сезонні працівники звільняються від соціальних гарантій у Німеччині на три місяці.
Crolly, Hannelore Wegen fehlender Erntehelfer verfaulen jetzt die Erdbeeren = [Через
відсутність помічників для збирання врожаю, полуниця гниє] / H. Crolly // Die Welt
(https://www.welt.de/wirtschaft/article176979111/Landwirtschaft-Erntehelfer-bleiben-lieber-zuHause.html?wtrid=onsite.onsitesearch). – Berlin, 2018. – 01.06.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
На урочистій церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського
газопроводу (TANAP) в Туреччині засвітився український Президент Петро
Порошенко. При цьому офіційно Україна ніякого відношення до цього проекту не
має. У Азербайджану немає додаткового газу для України. Навіть якщо Баку
погодиться продавати Києву газ, мова буде йти, по суті, про постачання російського
газу. Просто він зробить величезний гак – піде через Грузію, Туреччину і прийде в
південну частину України по Трансбалканському газопроводу в реверсному режимі.
Цей газ буде дорожче, ніж якби Київ купував його безпосередньо у Газпрому.
„Вибудовується занадто великий транспортний ланцюжок. Довший маршрут
доставки сам по собі призведе до подорожчання газу”, – вважає провідний експерт
Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков.
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Самофалова, Ольга Надежды Украины на газ и ловушка, в которую попал
Азербайджан = [Надії України на газ і пастка, в яку потрапив Азербайджан] /
О. Самофалова // Ереван (http://www.yerkramas.org/article/138648/nadezhdy-ukrainy-na-gazi-lovushka--v-kotoruyu-popal-azerbajdzhan). – Єреван, 2018. – 14.06.

***
У
турецькій
провінції
Ескішехір
відбулося
урочисте
відкриття
Трансанатолійського газопроводу (TANAP). На церемонії були присутні президенти
Туреччини, Азербайджану, Сербії та України. По газопроводу азербайджанський газ
транспортуватимуть до Туреччини, а звідти – в Європу. Президент України Петро
Порошенко сказав, що Київ сподівається диверсифікувати поставки газу по TANAP,
більш того, буде „щасливий отримувати азербайджанський газ через Болгарію і
Румунію”. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій в кінці червня здійснить
візит до Вашингтона, де разом з представниками ряду інших держав обговорить
недопущення будівництва газопроводу „Північний потік-2”.
Энергоресурсы. Геополитика = [Енергоресурси. Геополітика] // Новое время
(http://nv.am/energoresursy-geopolitika/). – Ереван, 2018. – 14.06.

***
Участь Німеччини в проекті газопроводу „Північний потік – 2” може мати
негативні наслідки як для Києва, так і для Західної Європи. Про це в ефірі каналу
ICTV заявив заступник міністра України з питань тимчасово окупованих територій і
внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Він зазначив, що Німеччина бере участь
в проекті „всупереч заявам про підтримку”. За його словами, європейці проміняли
основні правові принципи – зокрема, права людини і повагу міжнародновизнаних
кордонів – на бізнес-інтереси. „Це може призвести до вкрай негативних наслідків
взагалі для інституцій Західної Європи як цивілізації, яка оформлена у вигляді ЄС”, –
вважає він.
В Киеве назвали „Северный поток – 2” угрозой европейской цивилизации = [У
Києві назвали „Північний потік – 2” загрозою європейській цивілізації] // Известия
(https://iz.ru/754778/2018-06-13/v-kieve-nazvali-severnyi-potok-2-ugrozoi-evropeiskoitcivilizatcii). – М., 2018. – 13.06.

***
Порошенко, виступаючи на церемонії відкриття газопроводу TANAP, говорив
в першу чергу про те, що проект, реалізований президентами Азербайджану і
Туреччини, забезпечить енергетичну безпеку країн Євросоюзу. Крім того, він заявив
про важливість проекту для енергобезпеки України, оскільки Київ хоче отримувати
газ по TANAP через Болгарію і Румунію. Напередодні запуску газопроводу заступник
помічника держсекретаря США з питань енергетичної дипломатії Сандра Оудкірк на
прес-конференції в Анкарі заявила, що уряд США підтримує Трансанатолійський
газопровід.
Газ, который в Евросоюзе не заметят? = [Газ, який в Євросоюзі не помітять?] //
Еркрамас (http://www.yerkramas.org/article/138577/gaz--kotoryj-v-evrosoyuze-ne-zametyat). –
Ереван, 2018. – 13.06.

***
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У турецькій
провінції Ескішехір
пройшла церемонія
відкриття
Трансанатолійського газопроводу (TANAP) – ділянки „Південного газового
коридору”, за яким буде поставлятися в Європу азербайджанський газ. У церемонії
взяли участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, азербайджанський лідер
Ільхам Алієв, Президент України Петро Порошенко і сербський президент Олександр
Вучич.
Турция запустила газопровод в Южную Европу = [Туреччина запустила газопровід
в Південну Європу] // Грани.ру (https://graniru.org/Politics/World/Asia/m.270764.html). –
Москва, 2018. – 13.06.

***
Посол Швеції в Україні Мартін Хагстром пояснив Києву, чому його країна дала
дозвіл на будівництво „Північного потоку – 2” в своїй винятковій економічній зоні.
Газопровід буде прокладений за межами територіальних вод Швеції, тобто в
міжнародних водах, тому країна змушена приймати рішення в рамках Конвенції ООН
з морського права. Цей документ дає право всім державам прокладати підводні кабелі
і трубопроводи в континентальному шельфі за межами території прибережної
держави.
Швеция оправдывается перед Киевом: почему дали согласие на „Северный поток
– 2” = [Швеція виправдовується перед Києвом: чому дали згоду на „Північний потік – 2”]
//
Вести
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/06/13/shveciya-opravdyvaetsya-pred-kievompochemu-dali-soglasie-na-severnyy-potok-2). – Рига, 2018. – 13.06.

***
Держкомпанія „Газпром” не має наміру виконувати рішення Стокгольмського
арбітражу і виплачувати української компанії „Нафтогаз” 2,56 мільярда доларів. Про
це розповів заступник начальника департаменту „Газпрому” Сергій Коваль. „У нас
немає ніякої впевненості, що якщо ми заплатимо гроші зараз, ми отримаємо їх назад в
разі, якщо судове рішення буде змінено або скасовано”, – заявив представник
російської держкомпанії. Він також розповів, що російська сторона після другого
рішення Стокгольмського арбітражу пропонувала „Нафтогазу” „передоговоритися” і
відновити баланс у відносинах, однак Україна не погодилася на ці умови. У чому
саме полягали умови, на яких „Газпром” пропонував „Нафтогазу” помиритися,
Коваль не уточнив. У зв’язку з відмовою Києва російська сторона і вирішила подати
новий позов до міжнародного арбітражу.
„Газпром” отказался платить Украине. Что теперь будет? = [„Газпром”
відмовився
платити
Україні.
Що
тепер
буде?]
//
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/07/gazprom-otkazalsya-platit-ukraine-chto-teperbudet). – Рига, 2018. – 07.06.

***
Візит до Австрії президента Володимира Путіна виглядає просто ідеальним.
Плюс заклики місцевих політиків зняти з РФ санкції. Та й привід був чудовий – 50
років безперебійних поставок радянського і російського газу в Європу. Щоб якось
розбавити всепоглинаючу тему газових поставок, реанімували проект будівництва
залізниці від словацького Кошице до Відня, як в Росії і Україні. „РЖД багато уваги
приділяли цьому проекту, однак події 2014 року призвели до переоцінки шансів на
реалізацію, – сказав „НГ” глава експертної ради Інституту дослідження проблем
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залізничного транспорту Павло Іванкін. – Якщо виходити з поточних реалій, то
Україна може пригальмувати реалізацію проекту”.
Комраков, Анатолий „Транссиб” до Вены доведет : Австрия может
инвестировать не только в „Северный”, но и в „Турецкий поток” = [„Транссиб” до Відня
доведе. Австрія може інвестувати Не тільки в „Північний”, а й в „Турецький потік”] /
А. Комраков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-0606/4_7240_austria.html). – М., 2018. – 06.06.

***
Голландський суд задовольнив клопотання української компанії „Нафтогаз”
про арешт активів російського „Газпрому” в Нідерландах. У російському холдингу
новину коментують стримано, повідомляючи, що необхідно спершу „ретельно
вивчити документи”, тим самим слово в слово повторюючи повідомлення про візит
швейцарських приставів в офіси „дочок” холдингу. „Конфіскація часток в дочірніх
компаніях „Газпрому „ безглузда – їх просто нікому продати. Однак опис майна для
забезпечення виконання рішень Стокгольмського арбітражу є цілком прозорим
натяком „Газпрому”, що вже пора визначатися: чи варто далі чинити опір або вже
пора заплатити”, – вважають експерти.
Соловьева, Ольга Киев положил глаз на активы „Газпрома” : „Дочки” российской
экспортной монополии не собираются сдаваться голландским приставам = [Київ поклав
око на активи „Газпрому”. „Дочки” російської експортної монополії не збираються
здаватися голландським приставам] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-06-06/1_7240_gazprom.html). – М., 2018. – 06.06.

***
Суд заарештував голландські активи „Газпрому” для виплати „Нафтогазу” 2,6
мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, заявили в українській
компанії. Стокгольмський арбітраж в грудні і лютому виніс рішення у спорах
„Газпрому” і „Нафтогазу” щодо контрактів на поставку і транзит газу, зобов’язавши
російську компанію виплатити українській стороні близько 2,6 мільярда доларів
компенсації за недопоставку газу. „Газпром” заявив, що ці рішення створили
дисбаланс на користь Києва. У березні російський концерн оскаржив вердикт
арбітражу в суді Швеції, а також повідомив „Нафтогаз” про початок процедури
розірвання контрактів.
По всему миру арестовывают активы „Газпрома”. Латвия может опоздать =
[По всьому світу заарештовують активи „Газпрому”. Латвія може запізнитися] //
Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/05/gazprom-stavyat-na-koleni-perednaftogazom). – Рига, 2018. – 05.06.

***
У зв’язку з тим, що Німеччина та Фінляндія отримали дозвіл на будівництво
газопроводу, вже цього літа 24-тонні секції сталевої труби будуть опущені в море.
Роботи можуть бути завершені до кінця наступного року, до закінчення терміну дії
поточної транспортної угоди „Газпрому” з НАК „Нафтогаз України” у 2020 році.
Американська сторона погрожує санкціями щодо припинення роботи. США
стурбовані тим, що новий маршрут дозволить Росії обійти існуючий транспортний
коридор, який проходить через Україну, позбавляючи цю країну вирішальних
доходів.
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Wilkes, William As Trump Riles Europe on Trade, Putin Offers More Natural Gas =
[Трамп незадоволений Європою щодо договору про газопостачання з Путіним, який
пропонує
більше
природного
газу]
/
W. Wilkes
//
Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-05/u-s-said-to-ask-opec-for-1-million-barrela-day-oil-output-hike). – London, 2018. – 02.06.

ПРОБЛЕМИ ЧАЕС
Уряд України затвердив проект реконструкції залізниці в Чорнобильській зоні
відчуження для забезпечення доставки радіоактивних відходів в Центральне сховище
відпрацьованого ядерного палива, що будується поблизу ЧАЕС. Загальна вартість
проекту становить близько 908,2 млн гривень / 34,8 млн доларів США /. Всі роботи
планується завершити протягом трьох років.
Украина реконструирует железную дорогу вблизи ЧАЭС = [Україна реконструює
залізницю
поблизу
ЧАЕС]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0614/c31519-9471409.htm). – Пекин, 2018. – 13.06.

***
За результатами дослідження, яке проводилося Ексетерським університетом та
Українським інститутом сільськогосподарської радіології, стало відомо, що
незважаючи на те, що рівень забруднення грунту в досліджуваних районах не надто
високий, радіоактивний цезій продовжує накопичуватися в молоці та інших
продуктах харчування. Минуло понад 30 років після Чорнобильської катастрофи, а
молоко в деяких регіонах України все ще має рівень радіоактивності до п’яти разів
виший за офіційно безпечний рівень, стверджують проведені дослідження.
Дослідники заявляють, що досить прості захисні заходи можуть сприяти зменшенню
рівня радіаційного опромінення і це буде коштувати у середньому менше 10 євро на
людину на рік для 8 300 людей, що живуть у шести селах з найбільшим
забрудненням.
Barnes, Tom Ukrainian cow milk has „five times safe level of radioactivity”, study finds =
[Українське коров’яче молоко має „у п’ять разів превищений рівень радіоактивності”,
згідно
з
дослідженням]
/
T. Barnes
//
The
Independent
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/milk-radioactive-cow-ukraine-healthy-dairysafe-chernobyl-a8388576.html). – London, 2018. – 11.06.

***
Результати дослідження, проведеного британськими вченими, показали, що
молоко, вироблене в Україні, має дуже високий рівень радіації. Причиною тому –
ядерна катастрофа в Чорнобилі, що сталася 32 роки тому. Нагадаємо, що раніше
Президент України Петро Порошенко заявляв про свої грандіозні плани зробити в
Чорнобилі „територію інноваційних технологій”.
В украинских селах по-прежнему ощущаются последствия аварии на
Чернобыльской АЭС = [В українських селах як і раніше відчуваються наслідки аварії на
Чорнобильській АЕС] // Независимая Молдова (https://noi.md/ru/v-mire/britanskie-sminazvali-ukrainskoe-moloko-smertelino-opasnym-produktom). – Кишинев, 2018. – 09.06.

***
Міжнародна група вчених з’ясувала, що радіоактивність молока в деяких
регіонах України перевищує допустимий рівень в п’ять разів. Приватні ферми, де
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були взяті зразки продукту, знаходяться від Чорнобильської АЕС на відстані
приблизно 200 кілометрів. Про це повідомляється в прес-релізі Ексетерського
університету (Англія), опублікованому на сайті EurekAlert !. Вчені відзначають, що
для зниження ризику можна прийняти прості заходи, що включають, наприклад,
включення в корми ферроціна, який пов’язує цезій, що надійшов в шлунковокишковий тракт, і не дає йому потрапити в кров.
Выявлено опасное последствие катастрофы в Чернобыле = [Виявлено
небезпечний наслідок катастрофи в Чорнобилі] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/06/09/vyyavleno-opasnoe-posledstvie-katastrofy-v-chernobyle). – Рига, 2018. – 09.06.

***
В зоні відчуження Чорнобильської АЕС загорілося близько десяти гектарів
сухої трави. За даними держслужби з НС, радіаційний фон в Києві, Чорнобилі та на
промисловому майданчику ЧАЕС знаходиться в межах норми.
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нашли факелы = [У зоні відчуження
Чорнобильської
АЕС
знайшли
факели]
//
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/mir/v-zone-otchuzhdeniya-chernobilskoi-aes-nashli-fakeli/). –
Астана, 2018. – 06.06.

***
В Україні відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в
Чорнобильській зоні. „Були виявлені смолоскипи. І зараз слідчі органи встановлюють
їх приналежність, з’ясовують, чи мають вони відношення до пожежі”, – розповів
глава Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ГосЧС) Микола Чечоткін. За
словами джерел українських ЗМІ, існувала загроза поширення вогню в бік
Чорнобильської АЕС і сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).
Ивженко, Татьяна Украине удалось избежать Чернобыля-2 : Дым от пожара в
„рыжем лесу” дошел до Киева = [Україні вдалося уникнути Чорнобиля-2. Дим від
пожежі в „рудому лісі” дійшов до Києва] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-06-06/6_7241_ukraina.html). – М., 2018. – 06.06.

***
Шунічі Ямасіта багато знає про вплив радіації на здоров’я, присвятивши своє
життя дослідженню здоров’я тих, хто залишився в живих від бомби Нагасакі та інших
жертв ядерних звірств та лих. Він відвідав Україну понад 100 разів з часів найгіршої
ядерної катастрофи в світі, в 1986 році на Чорнобильській АЕС. Він вважає, що крім
28 випадків смерті серед пожежних та, можливо, 50 хворих на рак щитовидної залози,
кількість смертей від радіації булла відносно невеликою.
Pearce, Fred What was the fallout from Fukushima? = [Якими були наслідки
Фукусіми?]
/
F. Pearce
//
The
Guardien
(https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/03/was-fallout-from-fukushimaexaggerated). – Teheran, 2018. – 03.06.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
20 лютого 2014 року Евелін Нефертарі, аспірантка, що живе у Західній Україні,
спостерігала за найбільш кровопролитним днем в новітній історії своєї країни. Тоді в
Києві загинули 4 поліцейських і 48 протестуючих. Нефертарі вирішила відтворити
картину того, що сталося. Нефертарі почала збирати і синхронізувати обривки
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відеозаписів з інтернету і випусків новин. Здавалося, завдання непосильне, оскільки
зйомки велися в різних місцях під різними кутами, рясніли стороннім шумом. І все ж
в першу річницю вбивств Нефертарі виклала на YouTube 164-хвилинний відеозапис.
У 2015 році адвокати Павло Дикан і Олександра Яценко познайомилися на
конференції в США з Бредом Семюельсом, одним з керівників американської фірми
SITU, яка займається як традиційної роботою в сфері архітектури, так і проектами в
галузі прав людини, пов’язаними з архітектурної криміналістикою. Адвокати
передали експертам понад 400 відеозаписів. SITU вибрала з них неповних два
десятка, що мали пряме відношення до відповідних справ. Потім, спільно з тими, хто
працював на місцях в Україні, вони створили віртуальну модель Інститутській вулиці.
Експерти розмістили тіла загиблих на віртуальній моделі. Були проведені лінії від
вхідних і вихідних отворів ранових каналів з похибкою в 5 градусів. Коли
розслідування йшло вже рік з гаком, в офіс SITU надійшла одна з ключових
додаткових відеозаписів, здобутих Нефертарі. Це кадри з камери відеоспостереження
на будівлі Українського національного банку, вони чітко демонструють „беркутівців”
на позиціях ззаду їх передової лінії. У всіх трьох випадках можна бачити, як
конкретні поліцейські ціляться і стріляють зі своїх автоматів в моменти, які
передують смертям жертв. SITU відправила свою роботу в український суд.
Нефертарі тим часом продовжує роботу над своїм проектом – все більш амбітною
реконструкцією всього повстання на Майдані, куди будуть включені всі жертви.
Schwartz, Mattathias Who Killed the Kiev Protesters? A 3-D Model Holds the Clues : A
team of civilian investigators used cellphone videos, autopsy reports and surveillance footage to
reconstruct a virtual crime scene = [Хто вбив протестуючих у Києві? 3D-модель містить
підказки: Команда цивільних слідчих використовувала мобільні відеоролики, звіти про
розтин та відеоспостереження, щоб реконструювати віртуальну сцену злочину] /
M. Schwartz // The New York Times (https://www.nytimes.com/2018/05/30/magazine/ukraineprotest-video.html). – New York, 2018. – 31.05.

***
Верховна Рада України побоюється, що країна може втратити Одесу за
донбаським сценарієм. Депутати закликали секретаря Ради національної безпеки
країни Олександра Турчинова терміново вжити відповідних заходів. За словами
депутата Ігоря Луценка, „терор” проти антиросійських активістів в цьому місті
досягає „небачених масштабів”, а влада Одеси підтримує „проросійські акції” і
антиукраїнські організації, передає портал ЕА Daily.
СМИ: Киев делает все, чтобы Одесса вышла из состава Украины : Депутаты
Рады заявили, что страна теряет контроль над городом = [ЗМІ: Київ робить все, щоб
Одеса вийшла зі складу України. Депутати Ради заявили, що країна втрачає контроль
над
містом]
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-0608/100_obzor080618.html). – М., 2018. – 08.06.

***
СБУ порушила справу про порушення таємниці слідства за фактом публікації
списку з 47 осіб, яких, за версією спецслужби, планували вбити організатори замаху
на російського журналіста-політемігранта Аркадія Бабченко. Тим самим спецслужба
підтвердила справжність опублікованого списку. „Правоохоронці встановили, що на
сторінці одного з інтернет-видань розміщена публікація з переліком осіб, які
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фігурують в матеріалах раніше відкритого кримінального провадження”, – заявляють
в СБУ.
Жертворазглашение : СБУ подтвердила подлинность „расстрельного списка 47ми” = [Жертворозголошення. СБУ підтвердила справжність „розстрільного списку 47ми”] // Грани.ру (https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.270593.html). – Москва,
2018. – 06.06.

***
Підроблене вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка викликає різні
бачення даної події. Зокрема, автор статті пропонує думку з цього приводу радника
Прездента України К. Єлісєєва, який наголошує, що Україна змушена захищати
життя своїх громадян у ході гібридної війни, яку веде Росія протии України. К.
Єлісєєв підкреслив, що іншого способу захисту життя А. Бабченка та його членів
сім’ї не було. Єдиною можливістю була така таємна операція, уході якої вдалося
врятували його життя. По-друге, вдалося виявити і зафіксувати потенційного вбивцю.
І, по-третє, виявити чіткий зв’язок між обвинуваченим та Росією. У результаті
операції спецназ знайшов список з іменами понад 40 осіб, які загинули за наказом
російської влади.
Salten, Claudia „Die Operation im Fall Babtschenko muss gelobt werden” = [„Операцію
у
справі
Бабченка
потрібно
похвалити”]
/
C. Salten
//
Tagesspiegel
(https://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-poroschenko-berater-die-operation-im-fallbabtschenko-muss-gelobt-werden/22637652.html). – Berlin, 2018. – 05.06.

***
З 29 травня по 1 червня в Національному університеті оборони України ім.
Івана Черняховського проводився навчальний курс з основ логістичного забезпечення
для офіцерів збройних сил України. Проект здійснено за участю представників
Багатонаціонального координаційного центру логістики MLCC (його очолює чеський
полковник Ян Гусак), Університету оборони Чеської Республіки, шкіл НАТО в
Обераммергау, Австрії, Хорватії, Словаччини, Польщі та Великобританії.
Чехи обучили украинских военных секретам логистики = [Чехи навчили
українських військових секретів логістик] // Пражский экспресс (https://pragueexpress.cz/politics/69155-chekhi-obuchili-ukrainskikh-voennykh-sekretam-logistiki). –
Прага,
2018. – 05.06.

***
Після фейкового вбивства журналіста Аркадія Бабченка, думки з приводу цієї
події розділилися. Наприклад, експерт Максим Еріставі, критик як Путіна, так і
української влади, журналіст і один з провідних лідерів ЛГБТ в Україні, позитивно
оцінив цю операцію: це була перша заява, про те, що СБУ виявилася на стороні
журналістів. Український письменник Андрій Курков також зазначив, що СБУ
вперше стоїть на боці своїх людей.
Pomerantsev, Peter Although we now live in a world of faked murders, the truth is still
out there = [Хоча ми зараз живемо у світі підроблених вбивств, правди все ще там немає]
/
Р. Pomerantsev
//
The
Guardien
(https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/03/arkady-world-of-faked-murders-truthis-still-out-there). – Teheran, 2018. – 03.06.

***
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В СБУ відкинули звинувачення у вербуванні кореспондента РІА „Новости” в
Литві Ірини Високович. „Ніхто її не вербував: з нею провели співбесіду, в результаті
якої з’ясувалося, що вона їхала сюди не з журналістської, а з пропагандистською
метою. За це вона отримала велику суму грошей”, – цитує УНН прес-службу
відомства. Високович, громадянка України з постійним дозволом на проживання в
Литві, приїхала в Україну висвітлювати суд щодо продовження арешту директору
РІА „Новости – Украина” Кирилу Вишинському, обвинуваченому в державній зраді.
Біля входу в зал засідань в Херсонському апеляційному суді її затримали
співробітники СБУ і відвезли в управління спецслужби. Вона заявляла, що її
намагалися завербувати.
Невербовальная коммуникация : СБУ: Мы не вербовали сотрудницу РИА
„Новости” = [Невербувальна комунікація. СБУ: Ми не вербували співробітницю РІА
„Новости”] // Грани.ру (https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.270497.html). –
Москва, 2018. – 03.06.

***
Коментуючи фейкове вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка,
генеральний прокурор України Юрій Луценко запевнив, що завдяки діям СБУ було
виявлено перелік потенційних претендентів на вбивство. Російський журналіст
Матвій Ганапольський, який отримав українське громадянство, заявив на радіо „Ехо
Москви”, що він був викликаний СБУ і отримав попередження про ризики, які
загрожували його життю. Він уточнив, що мав інформацію про погрози щодо Аркадія
Бабченка, що свідчить, на його думку, про те, що „справа дуже серйозна, напад був
запланованим, і терористи готувалися вбити Бабченка.
Affaire Babtchenko: Kiev assure avoir découvert une liste de 47 cibles d’assassinat
potentielles = [Справа Бєбченка: Київ стверджує, що виявив перелік 47 потенційних цілей
вбивства] // Le Monde (https://www.lemonde.fr/international/article/2018/06/02/affairebabtchenko-kiev-assure-avoir-decouvert-une-liste-de-47-cibles-d-assassinatspotentiels_5308496_3210.html?xtmc=ukraine&xtcr=6). – Paris, 2018. – 02.06.

***
Історія з вбивством журналіста Бабченко, що не відбулося, все більше нагадує
виставу під куполом шапіто. І участь передбачуваної жертви в спецоперації СБУ була
лише прологом. Затриманий за підозрою в організації замаху на журналіста Борис
Герман заявив на суді, що працює на українську контррозвідку. За версією СБУ,
ліквідацію Бабченко замовили російські спецслужби. Конкретних доказів причетності
російських спецслужб до організації замаху, яке, як стверджують в СБУ, мало стати
одним з безлічі епізодів з вбивствами, українська сторона поки не пред’являла. Зате
всі фігуранти стверджують про свій зв’язок з українськими спецслужбами.
Максимовская, Мария Неразбериха под киевским куполом : История с
несостоявшимся убийством журналиста Бабченко все больше напоминает
представление под куполом шапито = [Плутанина під київським куполом. Історія з
вбивством журналіста Бабченко, що не відбулося, все більше нагадує виставу під
куполом
шапіто]
/
М. Максимовская
//
Советская
Белоруссия
(https://www.sb.by/articles/nerazberikha-pod-kievskim-kupolom.html). – Минск, 2018. – 02.06.

***
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Після оголешення вбивства журналіста Аркадія Бабченка декілька відкритих
доповідей з Києва підтверджують, що за постановкою вбивства були Генеральний
прокурор України та розвідка СБУ. На прес-конференції вони визнали, що підготовка
операції велася протягом двох місяців. Очевидно, акція була схвалена Президентом
України Петром Порошенком. Після того, як деталі були оголошені, він привітав
учасників з „блискучим завершенням” спеціальної операції. Проте, інші провідні
українські політики донедавна не знали про оперцію – вона була дуже секретною.
Український прем’єр Володимир Гройсман засудив незадовго до прес-конференції
„російські тоталітарні машини” і закликав до покарання вбивць. Міністр закордонних
справ України Павло Клімкін, який перебував у Нью-Йорку, змінив свою промову до
Ради Безпеки ООН в останній момент, не залишаючи жодних сумнівів щодо версії
вбивтва.
Eichholz, Axel Die Blamage ist perfekt = [Ідеальний смуток] / A. Eichholz // Wiener
Zeitung (https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/968044_Die-Blamageist-perfekt.html). – Wien, 2018. – 01.06.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
З початку 2018 року зафіксовано кратне зростання експорту вугілля з так
званих Донецької та Луганської народних республік (ЛНР і ДНР). В економіці
Донбасу спостерігається відновлювальне зростання. А триразове збільшення експорту
вугілля пояснюється двома факторами: ростом світових цін на вугілля і корупційною
схемою закупівлі вугілля України, яка стимулює ввезення донецького вугілля через
територію Росії. Справа про можливу корупцію при формуванні ціни на вугілля за
формулою „Роттердам+” є одною з найбільш актуальних для детективів
Національного антикорупційного бюро, заявив директор Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.
Комраков, Анатолий Экономику непризнанных республик поддерживает
подорожавший уголь : Украина закупает донецкое топливо через Россию по
завышенным ценам = [Економіку невизнаних республік підтримує вугілля, яке
подорожчало. Україна закуповує донецьке паливо через Росію за завищеними цінами] /
А. Комраков
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/economics/2018-0614/1_7244_ukraina.html). – М., 2018. – 14.06.

***
Як в 2013, так і в 2018 році головною проблемою України є корупція, тому
Європейський Союз порадив створити „Парк корупції”. Такий парк було створено у
Національному ботанічному саду міста Києва. Як елементи побуту виставлені
справжні речі чиновників-злочинців, а також автівка лімітованої колекції. Найбільше
серед представлених експозицій виділяється – знаменитий „золотий батон” з
Межигір’я. Всередині „золотого батону” – інформативний павільйон, який розповідає
про те, що таке корупція та її історію.
Reznik, Eugene Welcome to Ukraine’s Corruption Park = [Ласкаво просимо до
українського
Парку
корупції]
/
E. Reznik
//
Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/photo-essays/2018-06-12/bribes-and-bmws-are-on-display-atukraine-s-corruption-park). – London, 2018. – 12.06.

***
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Україна зробила крок до створення антикорупційної системи правосуддя, яка
працюватиме окремо від її загальноприйнятої вразливої cистеми. Голосування
парламенту щодо створення суду, можливо, проклало шлях для надання додаткових
позик Міжнародного валютного фонду. Чи буде нова система працювати – це
відкрите питання. Корупція може стати значною перешкодою на шляху України до
Європи. Колишня Радянська республіка поділяє 130 місце серед 180 країн разом з
Сьєрра-Леоне, Іраном, М’янмою та Гамбією в рейтингу корупційного сприйняття.
Bershidsky, Leonid Ukraine Takes a Baby Step Toward Curbing Corruption = [Україна
робить перший крок на шляху до обмеження корупції] / L. Bershidsky // Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-06-12/west-s-crackup-reshapes-the-east). –
London, 2018. – 11.06.

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман залишиться на своєму посту, а
Міжнародний валютний фонд надасть Києву черговий транш кредиту. Такі наслідки
голосування у Верховній Раді, в ході якого був схвалений законопроект про Вищий
антикорупційний суд. Розглядаючи документ у другому читанні, депутати
підготували 1927 поправок. І в підсумку погодилися з вирішальною роллю
міжнародних структур (таких як МВФ) при обранні суддів ВАС, тим самим
виконавши одну з ключових вимог кредиторів Києва.
Тарасенко, Павел Украина разрешила высший антикоррупционный спор : Рада
удовлетворила требование внешних кредиторов = [Україна вирішила вищу
антикорупційну суперечку. Рада задовольнила вимогу зовнішніх кредиторів] /
П. Тарасенко,
Ю. Грицай
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3651768?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 08.06.

***
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирається подати у відставку,
якщо Верховна Рада в найближчі кілька днів не затвердить закон про створення
антикорупційного суду. У парламенті сумніваються в тому, що рішення буде
прийнято. І кажуть, що відставка прем’єра тягне за собою звільнення всього уряду. Це
– шлях до дострокових парламентських виборів, які можуть відбутися вже в грудні.
Ивженко, Татьяна Правительство Украины может уйти в отставку :
Отказываясь принять закон об антикоррупционном суде, Верховная рада провоцирует
собственные перевыборы = [Уряд України може піти у відставку. Відмовляючись
прийняти закон про антикорупційний суд, Верховна Рада провокує власні перевибори] /
Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-06-06/1_7240_kiev.html). – М.,
2018. – 06.06.

***
Верховна Рада України обговорює в другому читанні законопроект Президента
Петра Порошенка про Вищий антикорупційний суд. Прийняти його можуть вже 7
червня. Суперечки точаться навколо відбору суддів: в адміністрації Президента
хочуть, щоб останнє слово було за Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а
громадські працівники і Захід – щоб право вето було у Громадської ради
міжнародних експертів. Депутат Ради Мустафа Найєм з тих, хто наполягає на
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другому варіанті. В інтерв’ю спецкору „Комерсанту” Володимиру Соловйову він
пояснив, навіщо Україні ВАС, що він змінить і чому пан Порошенко як політик
повинен залишитися в минулому.
Соловьев, Владимир „Важно создать новые правила, которые не дадут старым
элитам вернуться во власть” : Депутат Верховной рады – о том, зачем Украине
Высший антикоррупционный суд = [„Важливо створити нові правила, які не дадуть
старим елітам повернутися у владу”. Депутат Верховної ради – про те, навіщо Україні
Вищий
антикорупційний
суд
]
/
В. Соловьев
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3650475?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 06.06.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Українська влада почала розслідування передбачуваного нальоту на будинок
російського журналіста Кирила Вишинського, директора інформаційного порталу РІА
Новості Україна, як повідомив його адвокат Андрій Доманський. „Матеріальні докази
були зібрані, і сусідів розпитували”, – пояснив адвокат. Вишинський, який має
подвійне громадянство, був заарештований в середині травня в Києві українськими
силами безпеки через його передбачувану підтримку сепаратистських бойовиків в
районі Донбасу. Українська влада звинувачує журналіста в державній зраді, за яку він
може бути засуджений до 15 років позбавлення волі. Минулого тижня журналіст
виказав намір відмовитися від українського громадянства та звернувся по допомогу
до російського уряду. Москва, зі свого боку, вимагає негайного звільнення
Вишинського.
Ucrania abre una investigación por el presunto allanamiento de la vivienda del periodista
ruso Kiril Vishinski = [Україна відкриває справу про розслідування пограбування будинку
російського
журналіста
Кирила
Вишинського]
//
El
País
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/04/5b14e6d822601d27428b457a.html). – Madrid,
2018. – 04.06.

***
„Блискуче” – саме такий термін використав Президент України Петро
Порошенко для опису дій спецслужб своєї країни, які імітувати вбивство російського
журналіста Аркадія Бабченко. Після оголошення про вбивство репортера, критики
президента Росії Володимира Путіна, українські силові структури оголосили на пресконференції та за участю Бабченко, що вони зробили постановку, яка нібито була
спрямована на захоплення людей, які замовили вбивство журналіста.
Presidente da Ucrânia classificou como ’brilhante’ operação que simulou assassinato de
jornalista russo : Para encenação de morte, Arkady Babchenko usou sangue de porco em
maquiagem = [Президент України назвав „блискучою” операцію, яка імітувала вбивство
російського журналіста: Для постановки смерті Аркадія Бабченко використовували
свинячу кров у гримі] // O Globo (https://oglobo.globo.com/mundo/presidente-da-ucraniaclassificou-como-brilhante-operacao-que-simulou-assassinato-de-jornalista-russo-22737237). –
Rio de Janeiro, 2018. – 01.06.

***
Те, що відбулося в Києві з журналістом Аркадієм Бабченко в світі сприйняли
неоднозначно. Але в цілому оцінка дій української Служби безпеки визнана
негативною.
44

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

31 травня – 19 червня 2018 р.

Минасян, Лиана “Выставили всех идиотами” = [„Виставили всіх ідіотами”] /
Л. Минасян // Новое поколение (http://www.np.kz/world/23662-vystavili-vseh-idiotami.html). –
Астана, 2018. – 01.06.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Керівництво крайових лікарень і Асоціація країв ЧР переконали уряд Чехії не
виключати кваліфікованих лікарів з Проекту Україна. Цей проект дозволяє
працевлаштовувати українців за спрощеною процедурою. Раніше Чеська лікарська
палата зажадала скасувати спрощену процедуру працевлаштування українських
лікарів. У Палаті переконані, що вона дискримінує лікарів з інших країн, так як
українці не повинні здавати професійний і мовний іспит. При цьому українських
медсестер з проекту не виключали. Нині виконуючий обов’язки прем’єр-міністра
Чехії Андрій Бабіш заявив, що українські лікарі залишаться в проекті, але працювати
вони будуть там, де їм скажуть.
Чехия сохранит упрощенное трудоустройство для украинских врачей = [Чехія
збереже спрощене працевлаштування для українських лікарів] // Пражский экспресс
(https://www.prague-express.cz/society/69184-chekhiya-sokhranit-uproshchennoetrudoustrojstvo-dlya-ukrainskikh-vrachej). – Прага, 2018. – 12.06.

***
В експериментальній клініці в Україні успішно „створили” чотирьох дітей для
безплідних жінок, використавши ДНК відразу від трьох батьків, повідомляє Daily
Mail. Як розповів директор київської клініки „Надія” Валерій Зукін, ця можливість
допомогла завагітніти кільком жінкам, які не могли мати дітей багато років. Однак не
всі вчені позитивно оцінюють такі експерименти.
Янчур, Алина В Украине успешно „создали” четырех детей от трех родителей =
[В Україні успішно „створили” чотирьох дітей від трьох батьків] / А. Янчур //
Советская Белоруссия (https://www.sb.by/articles/v-ukraine-uspeshno-sozdali-chetyrekh-deteyot-trekh-roditeley.html). – Минск, 2018. – 08.06.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Сталося руйнування дамби сховища хімічних відходів на фенольному заводі в
місті Торецькому, підконтрольному українській владі. За даними українського
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, там знаходиться 270 тонн
хімічних відходів. У прес-службі Госкомекополітики при голові самопроголошеної
„Донецької народної республіки” уточнили, що спорудження постраждало ще в 2016
році в результаті обстрілів. У відомстві підкреслили, що прорив дамби може мати
„жахливі наслідки для навколишнього середовища” і представляти пряму загрозу
здоров’ю і життю людей.
В ДНР испугались катастрофы: прорыв хранилища с химотходами = [У ДНР
злякалися катастрофи: прорив сховища з хімвідходами] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/06/12/v-dnr-ispugalis-katastrofy-proryv-hranilishcha-s-himothodami). – Рига, 2018. –
12.06.

***
Заповідник міжнародного значення „Кам’яна могила” в Запорізькій області під
загрозою забруднення. На об’єкт, внесений до реєстру ЮНЕСКО, насуваються озера
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нечистот. Місцеві збирачі металу вкрали колектор, через який відводилася каналізація
з селища Мирний. Після цього кілька фекальних озер затопили сотні квадратних
метрів території лісу. Отруйний потік знищує дерева. Зараз стічні води знаходяться в
декількох сотнях метрах від „Кам’яної могили”.
Озеро из нечистот приблизилось к объекту ЮНЕСКО на Украине = [Озеро з
нечистот наблизилося до об’єкта ЮНЕСКО в Україні] // Российская газета
(https://rg.ru/2018/06/02/ozero-iz-nechistot-priblizilos-k-obektu-iunesko-na-ukraine.html). – М.,
2018. – 02.06.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У Вінниці, в „Галереї ХХІ” відкрилася персональна виставка одного з найбільш
титулованих учасників цьогорічного Міжнародного художнього пленеру „Кращий
художник / The best artist 2018” Карена Агамяна. На заході відбулося нагородження
художника почесною грамотою Союзу вірмен України. Експозицію свого живопису
вірменський художник представляє в Україні вперше.
В Виннице открылась выставка художника Карена Агамяна = [У Вінниці
відкрилася виставка художника Карена Агаряна] // Республика Армения
(http://www.ra.am/archives/20397). – Ереван, 2018. – 13.06.

***
Понад 1,3 тис. українських студентів претендують на бюджетні місця в
російських вузах. По лінії Росспівробітництва на 2018/19 навчальний рік для
громадян України виділено квоту в 490 місць для безкоштовного навчання в
російських університетах та інститутах. Про це „Известиям” розповіли в прес-службі
відомства. Серед українських абітурієнтів зберігається підвищений інтерес до
отримання освіти в РФ, підтвердив і глава російського культурного центру в Києві
Костянтин Воробйов. У Верховній раді „Известиям” пояснили, що ця тенденція
пов’язана з реформою освіти на Україні, яка „знищує науковий потенціал країни”.
Забродин, Алексей Украинцы едут учиться в Россию : Россотрудничество
увеличило бюджетную квоту для абитуриентов из соседней страны = [Українці їдуть
вчитися в Росію. Росспівробітництво збільшило бюджетну квоту для абітурієнтів із
сусідньої країни] / А. Забродин, Д. Лару // Известия (https://iz.ru/753604/aleksei-zabrodindmitrii-laru/ukraintcy-edut-uchitsia-v-rossiiu). – М., 2018. – 13.06.

***
У Києві на вулицях з’явилися радянські плакати. Їх встановили для зйомок
серіалу „Чорнобиль”. На знімальному майданчику були помічені радянські автомобілі
„Жигулі”, „Запорожець”, „Волга”, „Москвич” та інші. А на будівлі Інституту
гідробіологіі на вулиці Героїв Сталінграда повісили табличку „Міська лікарня МСЧ126” і прапор СРСР.
На улицах Киева появились советские плакаты и флаги = [На вулицях Києва
з’явилися радянські плакати і прапори] // Новое время (http://www.novoyevremya.com/w132626/.../#.Wx5iPrhSrKQ). – Баку, 2018. – 11.06.

***
Ізраїльський письменник Меїр Шалев представив на книжковому фестивалі в
Києві свій роман „Моя російська бабуся і її американський пилосос” в перекладі на
українську мову. – На жаль, крім івриту, володію лише англійською і не можу
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оцінити якість українського перекладу. Але якщо книга вийшла в світ, думаю,
видавець подбав про її якість. У всякому разі, читацька зацікавленість дуже висока.
Взагалі фестиваль „Книжковий арсенал” викликав захват, мені шалено сподобалося
місце, де він проводився. Дуже красива будівля. Я бував на книжкових ярмарках і
фестивалях по всьому світу, але ніде не бачив настільки комфортно організованого
простору, чудової дитячої секції, адже я пишу і дитячі книги. Це один з
найкрасивіших і найбільш організованих фестивалів.
Агрест-Короткова, Светлана Меир Шалев в Киеве: „Приятно видеть первый
перевод моей книги на украинский язык” = [Меїр Шалев в Києві: „Приємно бачити
перший переклад моєї книги на українську мову”] / С. Агрест-Короткова // Вести
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5283364,00.html). – Иерусалим, 2018. – 10.06.

***
Запам’ятайте цей день – 6 червня 2018 року. У цей день помер останній
радянський кінорежисер. Кіра Муратова була справжнім режисером, тому що йшла
своїм шляхом. А це – головна ознака. Тільки Муратова продовжувала спокійно
знімати те, що хотіла знімати. Ні про один її фільм не можна сказати „кон’юнктура”.
Виленский,
Саша
Кира
Муратова. Последний
режиссер
=
[Кіра
Муратова. Останній
режисер]
/
С. Виленский
//
Вести
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5280930,00.html). – Иерусалим, 2018. – 07.06.

***
Європа поставила умови, які можуть привести до скасування естрадного
конкурсу. EBU зажадав пред’явити не менше двох міст для проведення європейського
пісенного змагання
Бойкот „Евровидения” в Иерусалиме: Израилю ставят в пример Украину =
[Бойкот „Євробачення” в Єрусалимі: Ізраїлю ставлять в приклад Україну] // Вести
(https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5280448,00.html). – Иерусалим, 2018. – 06.06.

***
У Вінниці / Центральна Україна / відкрився II Міжнародний художній пленер
„Кращий художник”, в якому бере участь конкурсантка з КНР. За головний приз
змагання, що проходить під патронатом Міністерства культури України,
боротимуться 18 художників з семи країн світу, які були відібрані з більш ніж 500
претендентів. За словами організатора конкурсу – відомого українського художника
Володимира Козюка, основним завданням цього заходу є зміцнення зв’язків між
діячами мистецтва різних країн світу. Директор департаменту культури Вінницької
міськради Максим Філанчук впевнений, що успішне проведення пленеру відкриє
перед містом широкі можливості для нарощування співпраці з різними країнами, в
тому числі КНР.
Конкурсантка Китая участвует в II Международном художественном пленэре в
Украине = [Конкурсантка Китаю бере участь в II Міжнародному мистецькому пленері в
Україні]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0607/c315199468378.html). – Пекин, 2018. – 06.06.

***
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Влада Житомира встановить пам’ятник ватажкові Організації українських
націоналістів Степану Бандері. Таке рішення більшістю голосів прийняли на засіданні
містобудівної ради.
Памятник Бандере появится в Житомире = [Пам’ятник Бандері з’явиться в
Житомирі] // Новое время (http://www.novoye-vremya.com/w132020/.../#.WxeNQ7hSrKQ). –
Баку, 2018. – 05.06.

***
3-ий Київський міжнародний юнацький фестиваль циркового мистецтва
„Золотий Каштан” проходив в Києві з 30 травня по 1 червня. Гран-прі фестивалю
завоював хунаньський театр акробатичного мистецтва / Центральний Китай/.
Китайские артисты выиграли гран-при циркового фестиваля в Киеве =
[Китайські артисти виграли гран-прі циркового фестивалю в Києві] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0604/c31519-9466943.html). – Пекин, 2018. – 04.06.

РЕЛІГІЯ
Молитися за отримання томосу (указу) про автокефалію від Вселенського
(Константинопольського) патріарха Варфоломія закликав українців Президент
України Петро Порошенко під час візиту в Мадрид. „Перемога – це не тільки
звільнення української землі. Перемога – це коли вперше більш ніж за 300 років в
Україні з’явився реальний шанс створити єдину помісну православну і, головне,
українську церкву”, – заявив Порошенко.
Мельников, Андрей Петр Порошенко вымаливает автокефалию : А в России к
сохранению единства церкви „привлекли” папу Римского = [Петро Порошенко вимолює
автокефалію. А в Росії до збереження єдності церкви „залучили” папу Римського] /
А. Мельников
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2018-0606/10_443_poroshenko.html). – М., 2018. – 06.06.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Директор телеканалу „Deutsche Welle” Пітер Лімбург у своєму інтерв’ю
говорить про те, що його канал надає об’єктивну інформацію, зокрема стосовно
українсько-російського конфлікту і не тільки в Криму. В Україні налічується близько
10 млн користувачів цієї телевізійної програми. Разом з використанням онлайнпропозицій російською та українською мовами, що приблизно до 20 млн контактів на
місяць, це вже значний діапазон.
Limbourg, Peter „Wir machen Journalismus – nicht PR” = [„Ми робимо
журналістику
–
не
піар”]
/
P. Limbourg
//
Tagesspiegel
(https://www.tagesspiegel.de/medien/interview-mit-peter-limbourg-wir-machen-journalismusnicht-pr/22636508.html). – Berlin, 2018. – 02.06.

СПОРТ
Після краху СРСР Росії вдалося лише одного разу перемогти в грі проти
футбольної топ-команди – в 1999 році в Парижі проти збірної Франції, колишнього на
той момент чемпіону світу.Та радість тривала недовго. Всього через три місяці збірна
програла, мабуть, своєму головному супернику – команді України – і не потрапила на
Чемпіонат Європи 2000 року. Той гол і зараз вважається головною трагедією
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російського футболу. Талановитий воротар Олександр Філімонов погубив власну
кар’єру за дві хвилини до кінця гри, буквально власноруч закинувши м’яч у свої
ворота після удару Андрія Шевченка. Таким чином, всі подвиги збірної виявилися
перекреслені однією-єдиною помилкою.
Biryukov, Mikhail Russische Nationalmannschaft: Mein Nachbar Arschawin = [Збірна
Росії
з
футболу:
мій
сусід
Аршавін]
/
М. Biryukov
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/sport/fussball/russische-nationalmannschaft-mein-nachbar-arschawin-a1210069.html). – Hamburg, 2018. – 01.06.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Стали відомі лауреати престижної чеської Премії Отто Віхтерле, що
присуджується Академією наук ЧР своїм співробітникам молодше 35 років. Премію
вручають за видатні наукові досягнення. В цьому році в списку лауреатів опинилися
два вихідця з України. Володимир Швадчак в останні роки займається пошуком ліків
від хвороби Паркінсона, експериментуючи з бета-амілоїду. Він навчався в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, Інституті органічної хімії і
Фармацевтичному факультеті Університету в Страсбурзі. За дослідження пептидів,
пов’язаних з ВІЛ-інфекцією, отримав премію Strasbourg Biological Society.
Уродженець Ужгорода Олександр Стецовіч – фахівець світового рівня в області
растрових мікроскопів. Він публікувався в наукових виданнях Nature Chemistry і
Nature Communications. Його роботи допомогли вдосконалити растрові мікроскопи і
досліджувати властивості поверхонь і наноструктур.
Выходцы из Украины получили чешскую Премию Отто Вихтерле = [Вихідці з
України отримали чеську Премію Отто Віхтерле] // Пражский экспресс (https://pragueexpress.cz/society/69162-vykhodtsy-iz-ukrainy-poluchili-cheshskuyu-premiyu-otto-vikhterle). –
Прага, 2018. – 07.06.

***
Фальшива смерть Аркадія Бабченко, постановка якої була зроблена на підставі
передбачуваного наміру врятувати його від фатального нападу, може сприяти
погіршенню іміджу України, якщо поліція та служби безпеки цієї країни не зможуть
переконливо довести, що вони діяли, щоб запобігти реальному вбивству, а не зробили
це в рамках інформаційної війни з Росією. Адже наразі є багато питань, на які поки
що не відповів Київ.
Bonet, Pilar La doble sombra de la falsa muerte de Arkadi Bábchenko : Ucrania acusa a
Rusia, pero aún no ha dado respuesta a muchos de los interrogantes que planean sobre el
fraudulento asesinato del reportero ruso = [Подвійна тінь несправжньої смерті Аркадія
Бабченко: Україна звинувачує Росію, але ще не відповіла на багато питань, які
постають через фальсифіковане вбивство російського журналіста] / P. Bonet // El País
(https://elpais.com/internacional/2018/05/31/actualidad/1527789273_831168.html). –
Madrid,
2018. – 01.06.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Уряд Нідерландів в даний час не бачить підстав для залучення України до
відповідальності за крах в 2014 році літака рейсу MH17 в небі над Донбасом за
незакриття повітряного простору. Про це йдеться в письмовій відповіді глави МЗС
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Стефа Блоку депутатам нижньої палати голландського парламенту. Блок додав, що
додаткове дослідження цього питання в уряді зараз не вважають за необхідне.
МИД Нидерландов: пока нет убедительных доказательств вины Украины в
катастрофе MH17 = [МЗС Нідерландів: поки немає переконливих доказів провини
України в катастрофі MH17] // День за днем (https://rus.postimees.ee/4500366/midniderlandov-poka-net-ubeditelnyh-dokazatelstv-viny-ukrainy-v-katastrofe-mh17). –
Таллинн,
2018. – 06.06.

ІНФОРМАЦІЯ
Кілька тисяч прихильників гомосексуалізму провели парад у столиці України,
який тривав близько 20 хв., незважаючи на спроби суперників блокувати його
проведення. Київ провів свій перший великий гей-парад у 2016 р. Деякі попередні
гей-паради в Україні закінчилися насильством. У 2015 р. гей-парад був
призупинений, коли праві активісти замаскували учасників димовими шашками.
Thousands attend gay pride march in Ukrainian capital = [Тисячі прихильників
гомосексуалізму взяли участь у параді, який пройшов у столиці України] // The Japan
Times
(https://www.japantimes.co.jp/news/2018/06/17/world/social-issues-world/thousandsattend-gay-pride-march-ukrainian-capital/#.WyZ81qf-gdU). – Tokyo, 2018. – 17.06.

***
У Києві автомобіль Volkswagen з кортежу Президента України збив 13-річного
підлітка-велосипедиста. Інцидент стався 31 травня на проспекті Петра Григоренка.
13-річний хлопчик на велосипеді перетинав проїжджу частину по нерегульованому
пішохідному переходу і потрапив під машину. Дитина була доставлена в лікарню.
Уточнюється, що в ДТП потрапила передова машина супроводу. В адміністрації
глави держави заявили, що автомобіль Volkswagen, який збив підлітка на
пішохідному переході, не був частиною кортежу П.Порошенко.
Кортеж президента Украины Порошенко сбил 13-летнего подросткавелосипедиста = [Кортеж Президента України Порошенко збив 13-річного підліткавелосипедиста] // Время (http://www.time.kz/news/mirovye-novosti/2018/06/01/kortezhprezidenta-ukraini-poroshenko-sbil-13-letnego-podrostka-velosipedista). – Астана, 2018. –
01.06.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Президент Росії Володимир Путін дав інтерв’ю австрійському телеканалу ORF.
Питання ведучого Арміна Вольфа виявилися жорсткіше, ніж зазвичай задають
Путіну. Зокрема, журналіст запропонував визнати, що саме проросійські бойовики, а
не українські військові збили в 2014 році пасажирський „Боїнг” над Донбасом
ракетою, яку було доставлено з Курська. І запитав, чи мають рацію ті, хто вважає
Путіна царем.
6 жестких вопросов Путину: о Пригожине, MH17 и фотографиях топлес = [6
жорстких питань Путіну: про Пригожина, MH17 і фотографіях топлес] / BBC News //
День за днем (https://rus.postimees.ee/4499453/6-zhestkih-voprosov-putinu-o-prigozhine-mh17i-fotografiyah-toples). – Таллинн, 2018. – 05.06.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
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На думку лідера Партії комуністів [Молдови] Володимира Вороніна,
підписавши документ про створення Міжпарламентської асамблеї Молдови, Грузії та
України, голова парламенту Андріан Канду перевищив свої посадові повноваження.
Заява була зроблена на прес-конференції, в ході якої лідер ПКРМ виклав позицію
очолюваної ним партії щодо останніх подій, передає IPN. За словами політика,
подібна структура існувала ще з 1990-х років, але під час його перебування
президентом Республіки Молдова країна з неї вийшла, оскільки ця структура більше
не відповідала заявленим нею цілям, а діяла проти Російської Федерації. Заявлені
сьогодні цілі (такі як безпека кордонів, співпраця з НАТО та т. д.) також є не чим
іншим, як діями проти Російської Федерації, вважає Воронін.
Воронин: Канду превысил свои должностные полномочия, подписав документ о
создании Межпарламентской ассамблеи Молдовы, Грузии и Украины = [Воронін: Канду
перевищив свої посадові повноваження, підписавши документ про створення
Міжпарламентської асамблеї Молдови, Грузії та України] // Молдавские ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/voronin-kandu-prevysil-svoi-dolzhnostnye-polnomochiyapodpis). – Кишинев, 2018. – 14.06.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Російський журналіст і критик Кремля Аркадій Бабченко, про смерть якого у
вівторок оголосила українська влада, в реальності живий. Неймовірна історія, нагадує
справу румунського письменника Вергілія Тенасе. У 1982 році французька
контррозвідка змусила всіх повірити у вбивство цього румунського письменника,
опозиціонера Чаушеску. 20 травня 1982 року, ледь вийшовши зі свого паризького
будинку, Вергілій Тенасе був викрадений. Його дружина, не маючи про нього ніяких
новин, стривожилася і подзвонила в Управління територіального нагляду. УТН
протримало Вергілія Тенасе протягом трьох місяців в „надійному заміському
будинку” в Бретані, не перешкоджаючи звинуваченням „Секурітате” в організації
його вбивства. 30 серпня обман був розкритий газетою Le matin de Paris. Пізніше
Вергілій Тенасе з’явився і влаштував прес-конференцію. Що стосується Аркадія
Бабченко, то використаний метод викликає скепсис. Цитований BBC російський
журналіст Андрій Солдатов, колишній колега Бабченко, заявив: „Це журналіст, а не
поліцейський, і наша робота заснована на довірі, що б Трамп і Путін не говорили про
фейкові новини”. Однак в 1982 році, в момент зникнення Тенасе, поняття „фейкових
новин” не існувало. Ніхто не сумнівався в тому, що він дійсно був ліквідований, і
розкриття цієї справи не шокувало громадську думку.
Arama, Valentine Fausse mort du journaliste russe Babtchenko : un précédent en France
avec Virgil Tanase : = [Фальшива смерть Бабченко: у Франції був прецедент з Вергілієм
Тенасе] / V. Arama // Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2018/05/31/0100320180531ARTFIG00139-fausse-mort-du-journaliste-russe-babtchenko-un-precedent-en-franceavec-virgil-tanase.php?redirect_premium). – Paris, 2018. – 31.05.

***
Існує слово, улюблене Кремлем і всіма його представниками, яке поки не
перейшло в американський лексикон – provokatsiya. Отруєння колишнього
російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Британії? Provokatsiya!
Удар, в результаті якого був збитий рейс MH17 Malaysia Airlines над Східною
Україною? Provokatsiya! Втручання Кремля в президентські вибори 2016 роки?
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Очевидно, provokatsiya. До 30 травня було легко сміятися над кремлівськими
криками: „Провокація!”, як над цинічним способом відвернути нашу увагу від фактів
і перемкнути її на вкрай малоймовірні і відверто конспірологічні версії. Але після
махінацій російського журналіста Аркадія Бабченко відкидати такі твердження стало
набагато важче. На цей раз виявилося, що російська сторона права. Коли рознеслася
звістка про вбивство Бабченко, майже не було сумнівів в тому, що це зробив Кремль.
Джерела, близькі до Кремля, негайно викотили пояснення, що це суцільна
provokatsiya. Незалежні журналісти сміялися над цими спробами перекласти на
когось вину, поки в середу Бабченко не воскрес. Наймалоймовірніший сценарій –
версія, що Київ інсценував це, щоб виставити Москву в поганому світлі, – виявився
правдою. Незалежні російські журналісти обурилися. Всі ті ідеали і етика, за які
держава піддавала їх маргіналізації, переслідувало і вбивало, Бабченко спалив однією
кіношною змовою з СБУ. Хто тепер буде довіряти цим журналістам? Журналіст, який
ненавидить Кремль, перетворив крики Кремля про провокації в справжню зброю.
Вищі офіційні особи України, не посвячені в секрет інсценування, вже підняли в ООН
питання про вбивство Бабченко, покладаючи вину на Росію. Що тепер буде з їхніми
претензіями? А з усіма їх обгрунтованими претензіями в майбутньому? Після
воскресіння Бабченко нічого не можна знати заздалегідь.
Ioffe, Julia What Happens When a Journalist Comes Back From the Dead = [Що
відбувається, коли журналіст воскресає з мертвих] / J. Ioffe // The New York Times
(https://www.nytimes.com/2018/05/31/opinion/arkady-babchenko-journalist-Russia.html). – New
York, 2018. – 31.05.

***
29 травня з’явилася новина, що в Києві було вбито чергового російського
журналіста, який критикував режим Путіна. 30 травня цей журналіст, живий і
здоровий, на прес-конференції визнав, що це була спецоперація українських
спецслужб. Український уряд, схоже, визнав операцію успішною. Але, швидше за все,
в результаті, її будуть вважати стратегічною невдачею Києва. Тактика
постановочного вбивства викликає на Заході подив: вважається, що вона підходить
тільки для особливих випадків. На даному етапі неможливо сказати, чи була ця
тактика кращою, щоб зберегти життя Бабченко і зловити тих, хто нібито хотів його
вбити. Однак це не просто операція правоохоронних органів, Україна залучена в
політичну війну з Росією і, зі зрозумілих причин, використовує цю операцію для
просування своїх інтересів, покладаючи вину за спробу вбивства на агентів
московських спецслужб. Але Москву неможливо перемогти, граючи в її ж гру.
Займаючись інформаційними операціями, які піднімають питання про об’єктивність і
благонадійність ЗМІ і навіть прем’єр-міністра, Київ вносить свій внесок у зростаюче
відчуття того, що істина непізнавана, сьогоднішній факт – це завтрашній міф, а одні
теорії, чутки або звинувачення настільки ж заслуговують довіри, як і інші.
Galeotti, Mark Back From the Dead: the Bizarre Story of Journalist Arkady Babchenko :
By faking a journalist’s death and blaming it on Russia, Ukraine is fighting fire with fire – and
setting its own house ablaze = [Повсталий із мертвих: дивна історія журналіста Аркадія
Бабченко: Підробляючи смерть журналіста і звинувачуючи в цьому Росію, Україна воює
вогнем з вогнем – і залишає власний будинок у вогні] / M. Galeotti // Foreign Policy
(http://foreignpolicy.com/2018/05/30/truth-took-the-bullet-meant-for-babchenko/). –
Washington, 2018. – 31.05.
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***
Польські, російські і українські історики і філософи зібралися в Парижі під
егідою ордену бернардинів, щоб досягти взаємного примирення за зразком
досягнутого після Другої світової війни франко-німецького та німецько-польського
примирення. Ініціатором проекту виступив керівник дослідницького відділу Коледжу
бернардинців Антуан Аржаковський. З Росії були запрошені Андрій Зубов, Микита
Петров, Ірина Карацуба, Микола Еппле. Україну представляли президент
Українського католицького університету єпископ Борис Гудзяк, історик Олег Турій,
філософ Костянтин Сігов. Спільну декларацію підписали також поет Ольга Седакова,
польський теолог Войцех Суровка і французький історик Корінн Дефранс, фахівець з
франко-німецького примирення. Можна сподіватися, що до почину приєднаються
відомі польські та українські історики. Адже покаяння і прощення однаково необхідні
і Росії, і Україні, і Польщі. Протиріччя з питань історії активно використовуються
російською пропагандою, щоб посварити Україну і Польщу.
Соколов, Борис Выдворение и вытеснение = [Видворення і витіснення] / Б. Соколов
// Грани.ру (https://graniru.org/Society/History/m.270460.html). – Москва, 2018. – 02.06.

***
Несподіване воскресіння журналіста Аркадія Бабченко вкрай обрадувало
промосковські ЗМІ і онлайн-активістів: вони вважають, що нарешті отримали
беззаперечні докази операції „під фальшивим прапором”, яку держава-супротивник
провела заради маніпуляції засобами масової інформації, пише журналіст The
Guardian Джим Уотерсон.
В Британии пожаловались, что „убийство” Бабченко сыграло на руку России = [У
Британії поскаржилися, що „вбивство” Бабченко зіграло на руку Росії] // Вести
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/06/01/ubiystvo-babchenko-na-ruku-rossii). – Рига, 2018. –
01.06.

***
Історія з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченко в Києві знову
нагадала всім нам, в якому світі ми сьогодні живемо. А живемо ми в епоху так званої
постправди. Складно сказати, звідки пішов гуляти по планеті цей термін, але
висловлюють їм якусь інформаційну категорію, яка несе в собі не правду як таку, а ту
правду, яка когось цікавить, а кого-то – ні. Хтось постійно веде війни, в тому числі
інформаційні. Тобто прагне змусити людей рахувати так, а не інакше. Головне –
змусити.
Козлов, Сергей Плохо обманывать это нехорошо : Фантомы массового
поражения = [Погано обманювати це недобре. Фантоми масового ураження] / С. Козлов
// Новое поколение (http://www.np.kz/research/23661-vzglyad-sergeya-kozlova.html). – Астана,
2018. – 01.06.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Федеральний суддя наказав спеціальному прокурору Роберту Мюллеру назвати
всіх осіб та організації, які звернулися до лобістської діяльності Пола Манафорту в
інтересах Партії регіонів, яка здійснювалася без реєстрації як іноземного агента, як
того вимагає законодавства США. У документах звинувачення відзначається, що Ван
дер Зваан вів бесіди з Річардом Гейтсом і „особою А”. Пізніше стало відомо, що
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„особа А” – колишній офіцер російської розвідки Костянтин Килимник, який також
працював в лобістській фірмі Манафорта в Україні у вересні і жовтні 2016 р.
Прокурори кажуть, що Манафорт працював з фірмами лобіювання та громадськістю,
а також деякими європейськими політиками, щоб покращити імідж України.
Delfs, Arne Merkel Calls Out Trump, Citing Services Surplus With Europe = [Меркель
закликає Трампа, посилаючись на надлишок послуг з Європою] / A. Delfs // Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-12/merkel-calls-out-trump-citing-u-sservices-surplus-with-europe). – London, 2018. – 12.06.

***
У статті автор натякає на невідповідності версії Служби Безпеки України та
реальним подіям стосовно планування вбивства російського журналіста Борисом
Германом.
Hebel, Christina Der Mann, der den Babtschenko-Mord geplant haben soll : Der
ukrainische Geheimdienst beschuldigt Boris German, den Mord an Arkadij Babtschenko geplant
zu haben. Der präsentiert eine andere Version der Vorgänge. Was ist seine Rolle in diesem
bizarren Komplott? = [Чоловік, який планував убивство Бабченко. Українська спецслужба
звинувачує Бориса Германа у плануванні вбивства Аркадія Бабченко. Яка ж насправді
його
роль
у
цьому
сюжеті?]
/
C. Hebel
//
Spiegel
(http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-der-mann-der-den-mord-an-arkadi-babtschenkogeplant-haben-soll-a-1210790.html). – Hamburg, 2018. – 02.06.

***
До цих пір більшість західних урядів офіційно уникали публічного троллінгу і
відкритого обману, які росіяни використовують на регулярній основі. Замість того
щоб використовувати дезінформацію для боротьби з дезінформацією, більшість
провідних західних журналістів подвоїли своє прагнення спиратися на факти,
вважаючи, що в нестабільному світі вони повинні дотримуватися істини, наскільки це
можливо. Але зараз українські спецслужби порушили табу і самостійно провернули
масштабний тролінг-сюрприз – рейкове вбивство проросійського журналіста Аркадія
Бабченка. На думку автора, фіктивна смерть, інсценовані громадські повідомлення –
ще більше знизять і без того мікроскопічно низький рівень довіри українців до свого
уряду і ЗМІ.
Applebaum, Anne Ukraine’s government just faked a journalist’s death. Will it be worth
the cost? = [Уряд України інсценував смерть журналіста. Чи варто воно того?] /
A. Applebaum // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/news/globalopinions/wp/2018/05/31/ukraines-government-just-faked-a-journalists-death-will-it-be-worththe-cost/?noredirect=on&utm_term=.cfd8cb6d48f3). – Washington, 2018. – 01.06.

***
Новина про те, що українська влада „влаштувала” смерть російського автора та
журналіста Аркадія Бабченка, піднімає важливі питання про сучасну гібридну війну.
На думку автора, уряд України та його правоохоронний апарат завдали собі набагато
серйозніших проблем, ніж усвідомлюють. Цей інцидент є ще одним кроком на шляху
зміни глобального іміджу України від ідеалістичної проєвропейської демократії до
типового пострадянського безладдя.
Bershidsky, Leonid Russian’s Phony Assassination Undermines Ukraine’s Credibility =
[Брехливе вбивство російського журналіста підриває довіру до України] / L. Bershidsky //
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Bloomberg
(https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-06-04/trump-is-closing-doors-toworld-s-smartest-people). – London, 2018. – 01.06.

***
Україні слід обережніше копіювати російські фокуси Фокуси такі, як
підроблення вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, не допоможуть
Україні, яка відчайдушно підтримує свої зв’язки із Заходом, вважає американський
журналіст.
Lucas, Edward Ukraine should beware copying Russia’s tricks = [Україні слід
обережніше
копіювати
російські
фокуси]
/
E. Lucas
//
The
Times
(https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/ukraine-should-beware-copying-russia-s-tricksb7f53hzng). – London, 2018. – 01.06.

***
Після того як з Києва надійшли повідомлення про вбивство російського
журналіста і критика Володимира Путіна, кремлівський механізм заперечення відразу
ж почав рухатися і почав працювати на повну потужність. Це черговий прояв
русофобії, закричали урядовці та їхні поплічники в ЗМІ, очікуючи, що в усьому знову
звинуватять Росію. Спроба затьмарити Чемпіонат світу з футболу; типовий приклад
„кривавих злочинів і абсолютної безкарності” в Україні. Але реальність виявилася
дещо більш складною і заплутаною, коли цей журналіст – Аркадій Бабченко – на
наступний день живий і здоровий з’явився на прес-конференції, а українські служби
безпеки оголосили про те, що його вбивство було інсценоване, щоб перешкодити
російським службам безпеки вбити його по справжньому. Українська влада,
безсумнівно, зобов’язана пояснити, чому вони визнали за необхідне скомпрометувати
журналістську чесність і інсценувати це дивне вбивство, оскільки вони надали
благодатний грунт теоретикам змови і цинічним критикам „фейкових новин” по
всьому світу.
Whatever It Was, We Didn’t Do It = [Що б це не було, ми цього не робили] // The New
York
Times
(https://www.nytimes.com/2018/05/30/opinion/arkady-babchenko-russiaukraine.html). – New York, 2018. – 01.06.

КРИМ
В анексованому Росією Криму повідомляють про масштабне відключення
електроенергії. Підконтрольний Москві керівник анексованого Криму Сергій
Аксьонов повідомив, що весь півострів залишився без світла. У Криму, незважаючи
на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 р., тривають
відключення світла. З грудня 2015 р. у Крим перестала надходити електроенергія з
материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз
Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і
через енергоміст з Кубані.
Temporary blackout in Crimea after incident at Russian power station = [Тимчасове
знеструмлення в Криму після інциденту на російській електростанції] // The Times of
India
(https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/temporary-blackout-in-crimea-afterincident-at-russian-power-station/articleshow/64576958.cms). – Delhi, 2018. – 16.06.

***
55

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

31 травня – 19 червня 2018 р.

Під час саміту G7 в Канаді президент Дональд Трамп повідав світовим лідерам,
що Крим є російським, оскільки всі мешканці півострова говорять по-російськи. Ця
заява була зроблена під час обіду. Трамп також заявив, що Росія повинна бути
відновлена в групі G7. Проти поновлення Росії у групі G7 Франція та Німеччина.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що м’яч знаходиться на російській
стороні, але перелому не буде, поки ми не досягнемо успіху в Україні.
Malinowski, Przemysław Donald Trump na szczycie G7: Krym jest rosyjski, bo wszyscy
mówią po rosyjsku = [Дональд Трамп на саміті G7: Крим є російським, тому що всі
говорять по-російськи] / P. Malinowski // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Prezydent-USA/180619610-Donald-Trump-na-szczycie-G7-Krym-jest-rosyjski-bo-wszyscy-mowia-porosyjsku.html). – Warsaw, 2018. – 14.06.

***
Анексовані Крим і Севастополь виявилися повністю відключені від
електропостачання. Про це повідомляв колаборантських сайт „Кримінформ”. ТАСС
уточнював, що аварія трапилася на підстанції „Тамань”. Раніше електрика в Крим
надходила з континентальної України. Однак в листопаді 2015 року
кримськотатарські і українські активісти перервали подачу електроенергії на
анексуваний півострів. Після цього Росія в терміновому порядку почала підключати
регіон до власної енергосистеми.
Аннексированный Крым два часа был полностью обесточен = [Анексований Крим
дві
години
був
повністю
знеструмлений]
//
Грани.ру
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.270777.html). – Москва, 2018. – 13.06.

***
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу розкритикував європейські країни,
які, на його думку „почали забувати про Крим”, і знову заявив, що Анкара не визнає
приєднання півострова до Росії. Свою заяву Чавушоглу зробив у присутності глави
МЗС України Павла Клімкіна та депутата Верховної Ради України, одного з лідерів
організації „Меджліс кримсько-татарського народу” Мустафи Джемілєва, які беруть
участь в заходах, приурочених до 74-ї річниці депортації кримсько-татарського
народу.
Глава МИД Турции призвал Европу не забывать об „аннексии Крыма” = [Глава
МЗС Туреччини закликав Європу не забувати про „анексію Криму] // Еркрамас
(http://www.yerkramas.org/article/138312/glava-mid-turcii-prizval-evropu-ne-zabyvat-obanneksii-kryma). – Ереван, 2018. – 08.06.

***
Український депутат Мустафа Джемілєв заявив, що посуха в чотирьох
північних районах Криму викликана перекриттям Україною Північно-Кримського
каналу. По ньому на півострів до 2014 року надходила вода з Дніпра, яку
використовували для зрошення земель сільгосппризначення. Кримська влада
напередодні ввела режим НС через посуху і загибель частини врожаю зернових в
Червоногвардійському, Нижньогірському, Первомайському і Радянському районах.
Опитані „Комерсантом” експерти заяву пана Джемілєва назвали такою, що
суперечить законам географії та екології. Кримська влада запевнила, що НС виникла
через стихію, яка носить природний характер, а посуха загрожує тільки аграріям.
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Никифоров, Вадим Симферополь и Киев поспорили о причинах крымской засухи :
На полуострове не связывают ЧС с перекрытием Северо-Крымского канала =
[Сімферополь і Київ посперечалися про причини кримської посухи. На півострові не
пов’язують НС з перекриттям Північно-Кримського каналу] / В. Никифоров //
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3650581?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 04.06.

ПРОБЛЕМИ БІЖЕНЦІВ
Суддя Торопецького міськсуду засудила до двох років умовно з трирічним
випробувальним терміном голову міського відділення „Яблука” Володимира Єгорова,
якого звинувачували в розміщенні у „Вконтакте” поста із закликом „валити головного
кремлівського щура”. Справу проти опозиціонера було відкрито 19 травня 2017 року.
13 червня він втік в Україну і попросив політичного притулку в відділенні Державної
міграційної служби в Чернігові. Єгорову було відмовлено в статусі біженця, оскільки
Росія нібито не оголосила його в розшук. Як розповідав емігрант, далі українські
прикордонники оформили на нього протокол за незаконний перетин кордону без
закордонного паспорта і заборонили в’їзд в Україну на три роки. СБУ в подальшому
запевняла, що Єгорова не депортувати, а в’їзд в Україну йому заборонений не був.
Торопецкий активист Егоров получил два года условно за пост с призывом
„валить кремлевскую крысу” = [ Торопецький активіст Єгоров отримав два роки умовно
за
пост
із
закликом
„валити
кремлівського
щура”]
//
Грани.ру
(https://graniru.org/Society/Law/m.270579.html). – Москва, 2018. – 05.06.
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