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ДОНБАС
Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю
представників окремих районів Донецької та Луганської областей на засіданні в
Мінську домовилася про безстроковий і стійкий режим припинення вогню на період
збору врожаю. Про це в Facebook повідомила прес-секретар представника України в
контактній групі, екс-президента країни Леоніда Кучми Дарка Оліфер. На думку
української сторони в контактній групі, щоб цей режим припинення вогню почав
працювати, необхідне повне виконання безпекового блоку Мінських угод.
Ny våpenhvile for Øst-Ukraina : Нове припинення вогню для Східної України = [Нове
припинення вогню для Східної України] // AldriMer.no (https://www.aldrimer.no/nyvapenhvile-for-ost-ukraina/). – Oslo, 2018. – 28.06.

***
Штаб-квартира 2-го батальйону 92-ї бригади української армії розташована в
будівлі, пошкодженій військовими ударами, в якій раніше знаходилася обласна
організація з ремонту доріг. У командному пункті, за чверть милі від лінії фронту, на
одному телеекрані показано розташування військ. Синіми трикутниками позначена
українська армія, а червоними ромбами – сепаратисти, яких підтримує Росія. На
другому екрані демонструється картинка з камер відеоспостереження, розташованих
уздовж зони вогню. Один з екранів засік росіян, які виявилися членами національної
збірної країни, учасниками матчу відкриття ЧС-2018 у Москві. Україна не пройшла
кваліфікаційний відбір на Чемпіонат світу цього року. Проте, деякі солдати кажуть,
що вони з нетерпінням чекають можливості подивитися матчі, якщо перерви в
мовленні, викликані блокуванням українського телеканалу і повільним місцевим
Інтернетом, можна буде усунути. Після початку матчу відкриття Олег А., командир
батальйону, повів репортера „The New York Times”, фотографа і перекладача на
екскурсію бойовими українським позиціям біля лінії фронту, щоб перевірити, чи
будуть дивитися чемпіонат його солдати. „Я не думаю, що протягом двох годин буде
стрілянина, – сказав він. – Росія грає. Всі будуть дивитися, сто відсотків”.
Longman, Jeré Watching the World Cup in a War Zone, Where Every Goal Matters =
[Перегляд Чемпіонату світу в зоні бойових дій, де кожен гол має значення] / J. Longman
// The New York Times (https://www.nytimes.com/2018/06/15/sports/world-cup/russiaukraine.html). – New York, 2018. – 20.06.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Рішення Національного банку України (НБУ) позбавити ліцензії українську
платіжну систему „Tyme” за допомогу російським гравцям в обхід санкцій не
повністю паралізувало грошові перекази між країнами. Таку можливість зберегла
платіжна система „Юністрім”, яка позбулася тільки одного з двох каналів видачі
коштів в Україні та переводить гроші через британську „CEL.INT”. Експерти
вважають, що юрисдикція посередника може захистити цей канал виплат. Доцент
кафедри політичної теорії МДІМВ, політолог Кирило Коктиш не виключає, що НБУ
вважатиме за краще не помічати перекази через британську „CEL.INT”.
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Солдатских, Виталий Деньги нашли путь на Украину : „Юнистрим” обошел
санкции страны через Лондон = [Гроші знайшли шлях в Україну. „Юністрім” обійшов
санкції
країни
через
Лондон]
/
В. Солдатских
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3669517?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 27.06.

***
Служба безпеки України викрила схему обходу санкцій, до якої вдалася одна з
російських систем грошових переказів для надання послуг на території країни. Як
з’ясував „Комерсант”, мова йде про систему Contact, яка ще донедавна пропонувала
послугу переказів в Україну на своєму сайті. Допомагала їй у цьому міжнародна
система Tyme, у якої Національний банк України відкликав ліцензію. За словами
співрозмовників „Комерсанту” на платіжному ринку, щоб обійти українські та
російські санкції, в схемі крім російської та української платіжної систем повинен був
бути задіяний гравець з третьої країни. У Contact були партнерські відносини з
грузинською системою грошових переказів Intel Express.
Солдатских, Виталий Россия потеряла Contact с Украиной : Попытка
платежной системы обойти санкции не удалась = [Росія втратила Contact з
Україною. Спроба платіжної системи обійти санкції не вдалася] / В. Солдатских //
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3662616?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 20.06.

***
Рада Європейського Союзу продовжила на півроку санкції проти Росії,
спрямовані на конкретні сектори її економіки. Економічні обмеження будуть діяти до
початку 2019 року. Рада ухвалила це рішення шляхом письмової процедури
одноголосно. Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими
банківськими, фінансовими та енергетичними секторами. Це рішення було прийняте
після того, як лідери Франції та Німеччини на саміті в Брюсселі проінформували
інших європейських глав держав та урядів про невиконання Мінських угод.
Lusa UE prolonga sanções à Rússia por falha nos acordos de Minsk = [ЄС продовжив
санкції проти Росії через невиконання Мінських угод] / Lusa // Correio da Manhã
(http://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/ue-prolonga-sancoes-a-russia-por-falha-nosacordos-de-minsk). – Lisboa, 2018. – 05.07.

***
Європейський Союз (ЄС) повинен продовжити ще на шість місяців санкції,
накладені на Росію чотири роки тому, через кризу в Україні, яка завершилася
анексією Криму росіянами у 2014 році. Рішення, яке переглядається кожні півроку,
має бути скоро оголошене. Але цього разу це викликає занепокоєння в деяких урядах.
Вважається, що вікно можливостей для закінчення обмежень може відкритися у
середньостроковій перспективі.

5

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

20 червня – 10 липня 2018 р.

Oswald, Vivian União Europeia deve estender sanções contra Rússia por seis meses :
Aplicação de medidas acontece a quatro anos, por conta de crise na Ucrânia = [Європейський
Союз повинен продовживжити санкції проти Росії ще на півроку: Впровадження заходів
триває вже чотири роки через кризу в Україні] / V. Oswald // O Globo
(https://oglobo.globo.com/mundo/uniao-europeia-deve-estender-sancoes-contra-russia-por-seismeses-22841336). – Rio de Janeiro, 2018. – 02.07.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Бен Родос, який був спічрайтером, замісником радника з питань національної
безпеки та працював в основному за кулісами на протязі восьми років перебування в
Білому домі за президентства Барака Обами, написав книгу „Світ яким він є: спогади
про Білий дім Обами”. У своєму інтерв’ю виданню Бен Родос розповів про те, що
Барак Обама був впевнений у тому, що Володимир Путін інтерпретував протест, який
змістив екс-президента України Віктора Януковича з посади та в подальшому сприяв
його втечі до Росії, хоча багато хто звинувачував у протестних подіях в Україні саме
США. Бен Родос наголошує, що його книга допоможе зрозуміти, що інтервенція Росії
на виборах 2016 р. у США дозволить отримати відповіді щодо України. Автор книги
вважає, що „це були ті ж самі інструменти”. По суті, наголошує Бен Родос, це була
інформаційна війна, подібна тій, яку Росія проводила щодо України, просто
розв’язана у Сполучених Штатах”.
Vick, Karl An Obama Confidant Opens Up on Eight Years in the White House =
[Довіритель Обами розповів про вісім років, проведені у Білому домі] / K. Vick // The Time
(http://time.com/5302043/ben-rhodes-obama-white-house/). – New York, 2018. – 20.06.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Історик і фахівець зі сталінських злочинів Юрій Дмитрієв провів 15 місяців у
в’язниці, потім він був звільнений і виправданий на закритому судовому процесі, в
ході якого він був звинувачений у педопорнографії. Нещодавно критик російської
влади знову був заарештований у той самий момент, коли Росія готується до
Чемпіонату світу з футболу. Йдеться про одну з найтемніших справ, розслідуваних
російськими судовими органами за останні роки. Новий арешт Дмитрієва, на цей раз
заснований на звинуваченні в „зґвалтуванні”, зводиться до показань свідків бабусі
дівчинки, яка оскаржила його виправдувальний вирок. Захисники стверджують, що
історика переслідують через його роботу і що це сфабрикована справа. Вони
підтверджують той факт, що бабуся, яка раніше ігнорувала свою онучку, сьогодні
обробляється російськими спецслужбами (ФСБ). Після анексії Криму і початку війни
на Донбасі, в якій історик став на бік України, на тлі державної реабілітації сталінізму
в Росії, він раптово впав у немилість.
Avril, Pierre Russie: en pleine Coupe du monde, un historien du stalinisme de nouveau
arrêté = [Росія: у розпал Чемпіонату світу з футболу історик сталінізму знову
заарештований] / P. Avril // Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/28/0100320180628ARTFIG00109-en-pleine-coupe-du-monde-un-historien-du-stalinisme-de-nouveauarrete.php?redirect_premium). – Paris, 2018. – 28.06.

***
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Переговори про обмін осіб, яких в Україні і в РФ називають „політв’язнями”,
практично не просуваються. Першим етапом повинен був стати взаємний допуск
українського і російського омбудсменів до ув’язнених на території сусідніх країн.
Володимир Путін і Петро Порошенко двічі обговорювали це питання по телефону.
Український омбудсмен Л. Денисова прибула в Москву на переговори з російською
колегою. Денисова повідомила українським ЗМІ, що домовилася з російською
колегою Тетяною Москальковою про синхронне відвідування ув’язнених. На
наступний день вона заявила, що домовленості не були дотримані. Як зазначила
російська сторона, це сталося з вини Л. Денисової, яка приїхавши на тиждень раніше,
зірвала домовленості.
Ивженко, Татьяна Российский омбудсмен побывала в Киеве, но ничего не
добилась : Вместо обмена заключенными может начаться обострение отношений
между Украиной и РФ = [Російський омбудсмен побувала в Києві, але нічого не
добилася. Замість обміну ув’язненими може початися загострення відносин між
Україною і РФ] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0627/5_7253_ombudsman.html). – М., 2018. – 27.06.

***
Поки омбудсмен України домагається зустрічі з голодуючим 44-й день в
російській колонії режисером Олегом Сенцовим, його відвідали члени громадської
спостережної комісії ЯНАО – вперше за ці півтора місяці. За словами голови ОНК
Данила Гонтаря, режисер, засуджений до 20 років позбавлення волі за підготовку
терактів у Криму, виглядає худим, але бадьорим, голос у нього не тремтить. Від
голодування він відмовлятися не збирається. Дмитро Гонтар пояснив, що не бачить
необхідності в частих відвідинах Олега Сенцова.
Курилова, Анастасия Режиссер желаний не имеет : Члены ОНК посетили в
колонии Олега Сенцова впервые с момента объявления им голодовки = [Режисер бажань
не має. Члени ОНК відвідали в колонії Олега Сенцова вперше з моменту оголошення ним
голодування]
/
А. Курилова
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3668744?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD). – М., 2018. – 26.06.

***
Життя українського режисера Олега Сенцова, який відбуває 20-ти річне
покарання в одній із колоній РФ, залежить від Президента Росії Володимира Путіна,
якого необхідно переконати, що смерть ув’язненого через оголошене ним
голодування, стане для Росії набагато більш проблемною, ніж його життя. Сенцов був
затриманий у Криму в 2014 р., після приєднання півострова до Росії. У серпні 2015 р.
російський суд визнав його винним у заснуванні терористичної організації на
півострові, купівлі та збереженні вибухівки, а також організації двох терористичних
актів і підготовки третього в місті Сімферополь. Один з обвинувачених разом з
режисером, Геннадій Афанасьєв, заявив на суді, що він дав свідчення проти Сенцова
під тортурами. Кінорежисер, який завжди заперечував ці звинувачення, почав
голодування у травні цього року, вимагаючи звільнення 64 українських громадян,
7
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ув’язнених у Росії. Сенцов не включив себе у цей список і відмовився просити про
своє помилування.
Bonet, Pilar La vida del cineasta ucranio que depende de Putin : Carrera contra reloj
para salvar a Oleg Sentsov, en huelga de hambre en una prisión rusa = [Життя українського
кінематографа залежить від Путіна: Гонка проти часу, щоб зберегти Олега Сенцова,
який
голодує
в
російській
в’язниці]
/
P. Bonet
//
El
País
(https://elpais.com/internacional/2018/06/25/actualidad/1529947524_610936.html). –
Madrid,
2018. – 25.06.

***
Затриманий у Росії український режисер Олег Сенцов, який вже понад місяць
голодує, відмовився вибачитися перед Президентом Росії Володимиром Путіним для
того, щоб отримати помилування. У режисера, звинуваченого у тероризмі, в тюремній
клініці почалися проблеми з нирками і серцем. Адвокат Сенцова переконаний, що той
піде „до кінця”. Водночас, В. Путін заявив, що чекає вибачень від режисера і від
цього залежить бути чи не бути помилуваним українському режисеру.
Colás, Xavier El cineasta ucraniano Sentsov prefiere morir en la cárcel a pedir perdón a
Vladimir Putin = [Український режисер Сенцов вважає за краще померти у в’язниці, ніж
вибачитися
перед
Володимиром
Путіним]
/
X. Colás
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/22/5b2d389f268e3e93198b457e.html). – Madrid,
2018. – 22.06.

***
Діячі культури звернулися до Президента РФ з проханням помилувати
журналіста Олега Сенцова. Гарант не відгукнувся, але до журналістів вийшов прессекретар і з несподіваною чіткістю відреагував на чолобитну. Щодо листа сказав і за
себе, і за Путіна, що вони його „бачили в пресі”. А по суті справи поінформував, що
„резонанс громадський жодним чином не може вплинути, природно, на чинне
рішення суду Російської Федерації так, як це абсолютно різні виміри”. Дмитро
Сергійович, вільно чи мимоволі, проговорився про те, що „суспільство в Росії
задушене владою, тому, і Сенцов та інші українські заручники перебувають у
в’язниці, і владі плювати на будь-які відкриті листи на їх захист”.
Мильштейн, Илья Пурга – территория Кремля = [Пурга – територія Кремля] /
И. Мильштейн // Грани.Ру (https://graniru.org/opinion/milshtein/m.270967.html). – Москва,
2018. – 20.06.

***
Піратська партія адресувала послу Росії листа із закликом звільнити Олега
Сенцова. На даний момент його підписали 25 парламентарів від самих піратів, а
також від християнських демократів, громадянських демократів, партій ТОП 09 і
STAN (Старости і незалежні). Автори листа вважають єдиною провиною Сенцова
„відкритий виступ проти російської агресії в Криму і окупації своєї землі”. У листі
йдеться про інших 60 українців, позбавлених волі в Росії. У кінці травня чеська
8
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Асоціація режисерів, сценаристів і драматургів закликала чеських депутатів і
сенаторів висловити особистий протест проти утримання Олега Сенцова в колонії.
Чешские депутаты призывают отпустить Олега Сенцова = [Чеські депутати
закликають відпустити Олега Сенцова] // Пражский экспресс (https://www.pragueexpress.cz/politics/69214-cheshskie-deputaty-prizyvayut-otpustit-olega-sentsova). –
Прага,
2018. – 20.06.

***
Видання наголошує, що у розпал футбольної феєрії Чемпіонату світу останнє,
про що хочеться нагадати Володимиру Путіну – це права людини, Крим та Україна.
Це є підставою для перегляду справи Олега Сенцова, українського кінорежисера,
який вже понад місяць голодує в сибірській виправній колонії, та нагадати
президенту РФ, що його дороге спортивне шоу не виправдовує його злочини. Олег
Сенцов, житель Криму, який працював над своїм другим художнім фільмом, коли
Росія анексувала Крим у 2014 р. Його заарештували з трьома іншими українцями за
звинуваченням у „тероризмі”, хоча під час судового розгляду головний свідок проти
нього відкликав свої свідчення так, як його свідчення були зроблені під тиском та
тортурами.
A Siberian Prisoner Spoils Putin’s Extravaganza = [Сибірський в’язень шкодить
екстравантності
Путіна]
//
The
New
York
Times
(https://www.nytimes.com/2018/06/18/opinion/russia-world-cup-oleg-sentsov-putin.html). – New
York, 2018. – 20.06.

***
Поки світ спостерігає, як у Росії проходить Чемпіонат світу з футболу, холодна
камера російської Арктики стала тяжким болем для українців, які вболівають за свого
співвітчизника – кримського кінорежисер Олега Сенцова. Сенцов, якого Захід вважає
політичним ув’язненим, почав голодування, вимагаючи звільнення всіх українців, які
були ув’язнені в Росії, а це – понад 60 чоловік. Його голодування розпочалося тоді,
коли всі спостерігають за Чемпіонатом світу з футболу, який проходить у Росії.
Colás, Xavier Un mes de hambre contra Vladimir Putin = [Місяць голодування проти
Володимира
Путіна]
/
X. Colás
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/15/5b22491e46163fb5298b45b6.html). – Madrid,
2018. – 20.06.

***
Українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії за звинуваченням у
тероризмі, відвідала його сестра Наталя Каплан. Це було їхнє перше побачення з
моменту винесення вироку в 2014 році. Каплан розповіла, що за час голодування
Сенцов втратив 15 кг і зараз важить 75 кг при зрості в 190 см. Вона додала, що
припиняти протест її брат не збирається, хоча і „дуже постарів” з моменту їх
останньої зустрічі. Каплан зазначила, що аналізи у Сенцова не дуже хороші, але
„нічого критичного немає”. За словам Наталії Каплан, її брат дуже вдячний за
9
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громадську підтримку, але водночас дуже розчарований тим, що мало уваги
приділяється іншим політв’язням.
Bonet, Pilar Crece la presión en Rusia para liberar al cineasta ucranio en huelga de
hambre : Pese a su deterioro físico, Oleg Sentsov mantiene el ayuno que inició el pasado 14 de
mayo = [У Росії зростає тиск щодо звільнення українського режисера, який голодує:
Незважаючи на погіршення його фізичного стану, Олег Сенцов продовжує голодувати з
14
травня]
/
P. Bonet
//
El
País
(https://elpais.com/internacional/2018/07/06/actualidad/1530865465_618817.html). –
Madrid,
2018. – 06.07.

***
Перед зустріччю у Фінляндії Президента РФ Володимира Путіна і Президента
США Дональда Трампа, до останнього звернулися політемігранти з Росії, що живуть
в США. Американського лідера закликають обговорити з колегою ситуацію з
політв’язнями в РФ. Заступник голови „Відкритої Росії” Володимир Кара-Мурза
закликав Трампа бути максимально жорстким з російським візаві. На його думку,
Трампу варто було б використати зустріч з Путіним для обговорення теми політичних
в’язнів у Росії. Правда, сам Трамп тему прав людини пріоритетною не вважає, за що і
піддається критиці з боку американських правозахисників.
Горбачев, Алексей Трампа просят быть пожестче с Путиным : Российские
эмигранты призвали президентов поговорить о политзаключенных = [Трампа просять
бути жорсткішим з Путіним. Російські емігранти закликали президентів поговорити
про політв’язнів] / А. Горбачев // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2018-0705/1_7259_tramp.html). – М., 2018. – 05.07.

***
Фігурант справи УНА-УНСО Станіслав Клих, який відбуває термін 20 років і 1
місяць у в’язниці у Верхньоуральську, Челябінської області, повторно переведений до
психіатричної лікарні регіонального УФСІН у Магнітогорську. Про це повідомила на
своїй ФБ-сторінці правозахисниця Тетяна Щур з посиланням на адвоката Уральської
правозахисної групи Катерину Бур’ян. „Зрозуміло, що необхідно: по-перше –
об’єктивне обстеження в’язня незалежними фахівцями, по-друге – допустити до
нього уповноваженого з прав людини України та психіатра міжнародного рівня. І –
головне: негайно відправити його додому!!!” – підсумувала Тетяна Щур.
Клых повторно переведен из тюрьмы во фсиновскую психбольницу в
Магнитогорске = [Клих повторно переведений з в’язниці у фсінівську психлікарню в
Магнітогорську] // Грани.Ру (https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271277.html). –
Москва, 2018. – 04.07.

***
Раіме Примова, мати кримського політв’язня Нурі Примова, яка голодує за
звільнення свого сина, доставлена у міськлікарню анексованого Севастополя через
серйозне падіння тиску. Про це повідомляє „Кримська солідарність”. Напередодні
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голодування Примова подала до міськвідділу ФСБ заяву з вимогою включити свого
сина в список на обмін ув’язненими між Україною і Росією. Матері політв’язня
пообіцяли дати відповідь лише протягом місяця.
Крым: продолжающая голодовку мать политзека Примова попала в больницу =
[Крим: мати політзека Примова, яка продовжує голодування, потрапила в лікарню] //
Грани.Ру
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.271260.html). –
Москва,
2018. – 03.07.

***
19-річного українця Павла Гриба, викраденого в Білорусі та арештованого в
Росії за сфабрикованою справою про схиляння до тероризму, під час етапування в
Ростов-на-Дону побили інші ув’язнені. Про це повідомив батько політзека, колишній
офіцер української Держприкордонслужби Ігор Гриб. Ув’язнені напали на українця,
коли дізналися, за якою статтею він звинувачується. Киянин Павло Гриб, негідний до
військової служби за станом здоров’я, активно виступав у соцмережах проти
російської агресії і, за словами його батька, „часто не обирав виразів на адресу
ворогів Батьківщини”.
Украинского политзека Гриба избили на этапе в Ростов = [Українського
політв’язня
Гриба
побили
на
етапі
до
Ростова]
//
Грани.Ру
(https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271271.html). – Москва, 2018. – 03.07.

***
Резонансною подією стало відвідування уповноваженою з прав людини в Росії
Тетяною Москальковою голодуючого в колонії Олега Сенцова. Точніше, не сам факт
візиту, а заява Москалькової про те, що режисер знаходиться в задовільній моральній
формі, перебуває в хороших умовах, а його фізичний стан не викликає побоювань. Ці
слова викликали недовіру громадськості, зокрема української колеги Т. Москалькової
Людмили Денисової, якій не вдалося відвідати Сенцова. Не заспокоїли слова Т.
Москалькової і російського режисера Олександра Сокурова, який виступив з
відкритими листами на адресу Президента України Петра Порошенка і папи
Римського – із закликами врятувати Олега Сенцова.
Григорьева, Наталия Перестановки в Минкульте, кто займет пост Говорухина и
„дело Сенцова” : Неделя в культуре = [Перестановки в Мінкульті, хто обійме посаду
Говорухіна і „справа Сенцова” : Тиждень в культурі] / Н. Григорьева // Независимая
газета (http://www.ng.ru/week/2018-07-01/11_7256_culture.html). – М., 2018. – 01.07.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
В активну фазу вступили російсько-білорусько-сербські спільні тактичні
навчання „Слов’янське братство – 2018”. Міноборони РФ повідомляє, що десантники
трьох країн „відпрацьовують спеціальні дії з підготовки та застосування
багатонаціональної батальйонної тактичної групи під час виконання миротворчих і
контртерористичних завдань”. На думку генерал-лейтенант Юрія Неткачева, навряд
чи міжнародне співтовариство допустить, щоб в операції на Донбасі брали участь
російські миротворці. „Однак вони можуть бути представлені Сербією і Білоруссю”, –
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упевнений експерт. Він нагадав, що Олександр Лукашенко заявляв, що готовий для
миротворчого контингенту на Донбасі виставити 10 тис. військовослужбовців.
Мухин, Владимир „Славянское братство – 2018” с прицелом на Донбасс :
Десантники РФ, Белоруссии и Сербии отработают задачи по урегулированию
конфликтов в Украине и на Балканах = [„Слов’янське братство – 2018” з прицілом на
Донбас. Десантники РФ, Білорусі й Сербії відпрацюють завдання з врегулювання
конфліктів в Україні та на Балканах] / В. Мухин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2018-06-27/1_7253_donbass.html). – М., 2018. – 27.06.

***
Війна на Донбасі за важливістю проблеми зрівнялася в сприйнятті українців з
економічними питаннями. Більш того, кажучи про свої особисті турботи, громадяни
ставлять на перше місце зростання цін і підвищення тарифів, особливо на газ (на
60%), а тільки після цього згадують про війну. Статус Криму взагалі відходить на
другий план. Про це свідчать результати соцопитування, оприлюднені дослідницькою
групою „Рейтинг”. Політолог Ігор Семиволос звернув увагу на те, що українці вже не
побоюються, що війна пошириться на всю територію, тому не бачать безпосередньої
загрози для себе. А економічні питання стосуються кожної родини, тому стають
пріоритетними. За його словами, якби уряд зробив хоча б крок у тому напрямі, який у
суспільстві сприймають як здачу національних інтересів, список пріоритетних для
громадян проблем змінився б.
Ивженко, Татьяна Тарифы на газ оказались страшнее войны : Экономические
проблемы волнуют украинцев больше, чем Донбасс и Крым = [Тарифи на газ виявилися
страшнішими за війну. Економічні проблеми хвилюють українців більше, ніж Донбас і
Крим]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-0625/1_7251_tarifs.html). – М., 2018. – 25.06.

***
Президент України призначить нового керівника Донецької обласної
військово-цивільної адміністрації – генерал-майора СБУ Олександра Куця. Один з
політологів неофіційно сказав „НГ”, що президентська команда не розраховує на
хороший результат виборів на сході країни. Тому делегує в регіон генерала СБУ, щоб
тільки тримати ситуацію під контролем. Петро Порошенко на своїй сторінці в
соцмережі знову написав про необхідність введення миротворчої місії на Донбас. Він
зазначив, що тільки за таких умов можна буде говорити про підготовку до проведення
місцевих виборів у тих районах Донбасу, які Київ зараз не контролює. Керівництво
самопроголошених республік раніше категорично заперечувало проти такого підходу.
І вимагало погодити умови проведення місцевих виборів з самопроголошеними
республіками. Росія, в свою чергу, виступає проти розміщення миротворців на своєму
кордоні.
Ивженко, Татьяна Генералы идут на Донбасс : Урегулирование в регионе
отложено на полтора года = [Генерали йдуть на Донбас. Врегулювання в регіоні
відкладене
на
півтора
роки]
/
Т. Ивженко
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-06-22/1_7250_donbass.html). – М., 2018. – 22.06.
12

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

20 червня – 10 липня 2018 р.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Юлія Тимошенко в останніх президентських рейтингах перемагає Петра
Порошенка. Фенікс української політики знову виходить на авансцену. Електорат
готовий забути численні махінації та афери Тимошенко, її цинізм і брехню. Фракція
„Батьківщина” в парламенті досить довго вела себе малопомітно і мляво. Як
з’ясувалося, лідер збирала сили і готувала бомбу, яку і підірвала, з великою помпою
провівши форум під назвою „Новий курс України”.
Берг, Нюра Никакого Кремля, только Тимошенко = [Ніякого Кремля, тільки
Тимошенко] / Н. Н. Берг // Вести (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/06/22/nikakogo-kremlyatolko-timoshenko). – Рига, 2018. – 22.06.

***
Верховна Рада України розпочне зміну у складі Центральної виборчої комісії
(ЦВК). Голова парламенту Андрій Парубій попередив депутатів: „Відкладати нікуди,
ми повинні прийняти рішення”. За його словами, потрібно „починати певні дії з
підготовки до виборів Президента”. Новий склад ЦВК оголосить дату виборів. Це
питання викликає побоювання у опозиції. Депутат від „Блоку Петра Порошенка”
Вадим Денисенко сказав виданню „Країна”, що ситуацією можуть скористатися
зовнішні сили. У пропрезидентському таборі висловлюють підозри з приводу дій
російської сторони. Петро Порошенко заздалегідь попередив західних партнерів про
таку можливість. Виступаючи на відкритті 11-го Київського безпекового форуму, він
заявив, що „втручання у вибори – одна з гібридних загроз”.
Ивженко, Татьяна В Украине готовятся к майдану-3 : Оппозиция подозревает
власть в намерении фальсифицировать результаты президентских выборов = [В Україні
готуються до Майдану-3. Опозиція підозрює владу в намірі фальсифікувати результати
президентських виборів] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0704/6_7259_preparation.html). – М., 2018. – 04.07.

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Президент України Петро Порошенко призначив на посаду надзвичайного і
повноважного посла України у Вірменії Петра Литвина. Призначення викликало
вкрай негативну реакцію серед журналістів, експертів та громадських діячів.
„Призначення отримав чоловік, який ніякого відношення до дипломатії не має”, –
коментує ситуацію український політолог Вадим Трюхан. „Вірменія тільки пережила
революцію”. „Це дуже непроста країна, за яку треба боротися, і робити це повинен
профі”, – продовжує свою думку експерт. На думку Трюхана, за таке призначення
„просто соромно”.
Стеценко, Андрей Стыд, позор и нравственное Сомали: Скандал с новым послом
Украины в Армении = [Сором, ганьба і моральне Сомалі: Скандал з новим послом України
у Вірменії] / А. Стеценко // Еркрамас (http://www.yerkramas.org/article/139143/styd--pozor-inravstvennoe-somali-skandal-s-novym-poslom-ukrainy-v-armenii). – Ереван, 2018. – 21.06.

***
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Указом Президента України Петра Порошенка Литвин Петро Михайлович
призначений Надзвичайним і Повноважним послом України у Вірменії. Останні
кілька років Литвин командував восьмим армійським корпусом Сухопутних військ
Збройних сил України, брав участь у бойових діях на Донбасі. Раніше послом
України у Вірменії був Іван Кухта. Після нього Україну у Вірменії представляв
тимчасовий повірений у справах Денис Антонов.
Президент Украины определился с послом в Армении = [Президент України
визначився
з
послом
у
Вірменії]
//
Еркрамас
(http://www.yerkramas.org/article/139047/prezident-ukrainy-opredelilsya-s-poslom-v-armenii). –
Ереван, 2018. – 20.06.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, понад
83% респондентів вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі.
Ситуація в країні задовольняє лише 11,2% українців. У свою чергу, майже половина
респондентів підтримують ідею вступу України до Європейського Союзу. За
інтеграцію з російським Митним союзом проголосувало менше 12% українців. У
свою чергу, кожен третій українець вважає, що Київ не повинен укладати інтеграційні
угоди ані з Брюсселем, ані з Москвою.
Szoszyn, Rusłan Sondaż: Ukraina zmierza w złym kierunku : Na rządzący Blok Petra
Poroszenko chce głosować jedynie 7,9 proc. mieszkańców Ukrainy. = [Опитування: Україна
рухається у неправильному напрямку. Натомість за Блок Петра Порошенка хоче
голосувати лише 7,9% мешканців України.] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Polityka/306259935-Sondaz-Ukraina-zmierza-w-zlym-kierunku.html). –
Warsaw, 2018. – 25.06.

***
За даними Держстату, в січні-квітні 2018 року експорт товарів з України в
Росію скоротився на 6,4% і склав 1,2 млрд дол. (7,7% від загального експорту).
Водночас імпорт товарів з Росії зріс на 31%, до 2,6 млрд дол., що становить 15,2%
ввезених в Україну товарів. У минулому році імпорт товарів в Україну виріс на 21% і
склав 49 млрд дол. При цьому в 2017 році імпорт товарів з Росії зростав швидше, ніж
імпорт з Євросоюзу (+ 40% проти + 23%), повідомляв раніше Нацбанк України. У
регуляторі зростання імпорту з Росії пояснювали поставками вугілля, нафтопродуктів
і добрив.
Украина: война войной, а импорт из РФ по расписанию = [Україна: війна війною, а
імпорт з РФ за розкладом] // Бизнес&Балтия (http://bb.vesti.lv/politika/item/9166731ukraina-vojna-vojnoj-a-import-iz-rf-po-raspisaniyu). – Рига, 2018. – 20.06.

***
У межах традиційної рубрики „Чотири запитання редактору” редактор видання
Джозеф Іоффе прокоментував відносини між президентами США та Росії. Зокрема,
він зазначив, що „Трамп хоче переконати Путіна вигнати іранців з Сирії. Якщо
Кремль погодиться, що є досить сумнівним, то Трамп може запропонувати багато,
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наприклад: прийняти анексію Криму, розпад Південно-Східної України та скасування
санкцій”.
Joffe, Josef Löw mit der Bibel verteidigen und an die Liebe der Elefanten denken =
[Захищайте Лева Біблією і пам’ятайте про кохання слонів] / J. Joffe // Der Tagesspiegel
(https://www.tagesspiegel.de/politik/was-macht-die-welt-loew-mit-der-bibel-verteidigen-und-andie-liebe-der-elefanten-denken/22756416.html). – Berlin, 2018. – 01.07.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув до
Москви з „надзвичайною місією” – нібито підготувати зустріч російського і
американського лідерів. У першу ж чергу можливими переговорами Володимира
Путіна і Дональда Трампа віч-на-віч стурбовані в Європі, зазначає німецька газета.
„Кошмарним сценарієм стала б угода між Москвою і Вашингтоном в обхід
європейців, за умовами якої Сполучені Штати, наприклад, відмовилися б від участі у
військових навчаннях НАТО на східному кордоні альянсу. У відповідь же Москва
могла б запропонувати не проводити маневри на заході країни”, – вважає автор статті.
Видання наголошує, що якщо Путін і Трамп укладуть угоду про скасування або
принаймні послаблення американських санкцій, то це негативно вплине на ситуацію у
Східній Україні і європейці опиняться під тиском з боку Росії.
Lokshin, Pavel Ein Deal zwischen Trump und Putin wäre für Europa ein Albtraum =
[Угода між Трампом та Путіним стане кошмаром для Європи] / P. Lokshin // Die Welt
(https://www.welt.de/politik/ausland/article178232612/USA-und-Russland-Ein-Deal-zwischenTrump-und-Putin-waere-fuer-Europa-ein-Albtraum.html?wtrid=onsite.onsitesearch). – Berlin,
2018. – 26.06.

***
Мета візиту радника з національної безпеки Президента США Джона Болтона –
підготовка зустрічі російського та американського лідерів, вважають генеральний
директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов і директор Інституту
Кеннана при Міжнародному науковому центрі імені Вудро Вільсона у Вашингтоні
Меттью Рожанські. Політики підкреслюють, що бойові дії в Сирії і Україні вже
призвели до втрати сотень тисяч життів і появи мільйонів біженців на Близькому
Сході, в Європі та інших регіонах. На їх думку, Москва і Вашингтон мають в своєму
розпорядженні ресурси, інструменти та важелі впливу, критично важливі для
припинення насильства і, в кінцевому рахунку, для врегулювання цих конфліктів, а
домовленість на вищому рівні могла б надати потрібне прискорення миротворчим
зусиллям як в Сирії, так і в Україні.
Зачем нужен российско-американский саммит : Андрей Кортунов и Мэтью
Рожански – о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа = [Навіщо
потрібен російсько-американський саміт. Андрій Кортунов і Метью Рожанські – про
майбутню зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа] // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3663576?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 22.06.

***
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„Агресія” Росії щодо України є „тараном” російського лідера Володимира
Путіна проти Європи. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України
Олександр Турчинов заявив Міністру закордонних справ Литви Лінасу Лінкявічюсу.
Під час зустрічі Турчинов і Лінкявічюс обговорили проблеми загострення ситуації в
зоні збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях, а також питання не
тільки продовження, але і посилення санкцій проти Росії. Глава МЗС Литви
підкреслив, що Вільнюс продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до
європейської інтеграції.
Берг, Нюра У Путина нашли мощный „таран против Европы” = [У Путіна
знайшли потужний „таран проти Європи”] / Н. Н. Берг // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/06/21/u-putina-nashli-moshchnyy-taran-protiv-evropy). – Рига, 2018. – 21.06.

***
Спецпрокурор Роберт Мюллер назвав нового обвинуваченого в рамках
розслідування можливого російського втручання в американські вибори 2016 р. Ним
став росіянин Констянтин Килимник. За даними слідства, він працював на Пола
Манафорта з 2005 р. і керував київським офісом компанії політтехнолога, займався
лобізмом на користь колишнього Президента України Віктора Януковича, Партії
регіонів і уряду України, які заплатили політтехнологам – Річарду Гейтсу, Полу
Манафорту і, власне, Килимнику, понад 75 млн дол.
Abramson, Alana Robert Mueller Indicts Konstantin Kilimnik and Hits Paul Manafort
With Another Charge = [Роберт Мюллер звинуватив Констянтина Килимника і висунув
проти Манафорта наступне звинувачення] / A. Abramson // The Time
(http://time.com/5306563/robert-mueller-indicts-konstantin-kilimnik-and-hits-paul-manafortwith-another-charge/). – New York, 2018. – 20.06.

***
Національний День пам’яті жертв геноциду громадян II Речі Посполитої,
здійсненого українськими націоналістами був заснований в липні 2016 року. Ці
трагічні події, як і відповідні дії польської Армії крайової (АК) щодо українців,
залишаються ранами в польсько-українських відносинах донині. Несподіване
повідомлення прийшло з адміністрації президента Польщі, в якому говорилося, що
„Анджей Дуда вирушить з візитом в Україну в зв’язку з 75-ми роковинами
волинського злочину”. Українські ЗМІ віялом поширили інформацію вже з пресслужби Президента України: „Завтра Порошенко і Дуда зустрінуться на Волині, потім
разом поїдуть до Польщі”. Однак обидва президенти вибрали суто свої маршрути, які
так і не перетнулися.
Мастеров, Валерий Дуда и Порошенко разошлись в поминальных маршрутах :
Президенты соседних стран не захотели видеть друг друга в канун 75-летия волынской
резни = [Дуда і Порошенко розійшлися в поминальних маршрутах. Президенти сусідніх
країн не захотіли бачити один одного в переддень 75-річчя волинської різанини] /
В. Мастеров
//
Независимая
газета
(http://www.ng.ru/world/2018-0710/2_7262_duda.html). – М., 2018. – 10.07.
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***
У статті для газети „Financial Times” Президент України Петро Порошенко
пише: „Переговори американського і російського лідерів Дональда Трампа і
Володимира Путіна в Гельсінкі стануть черговим підтвердженням того, що Україна
знаходиться на вістрі європейської та світової політики”. Президент України
наголошує: „Це було б визнанням слабкості. Замість цього нам слід чітко заявити, що
цінності і принципи вільного миру не будуть скомпрометовані. Я продовжу захищати
цю справу й інтереси України, наполягаючи на необхідності повернути окуповані
Росією території”.
Poroshenko, Petrо Nothing can stand between Ukraine and its European ambitions : The
price of Russian aggression must be seen to be high = [Ніщо не може встати між Україною
та її європейськими амбіціями. Ціна російської агресії повинна бути високою] /
P. Poroshenko // Financial Times (https://www.ft.com/content/d8e2cafa-835c-11e8-9199c2a4754b5a0e). – London, 2018. – 09.07.

***
Британські спецслужби на тлі розслідування отруєння в Еймсбері, вважають,
що це не останній інцидент, імовірно пов’язаний з Росією, передає Newsru.
Співрозмовник газети в британському уряді, повідомив, що влада відчуває
настороженість через імовірність нападу ворожих держав, зокрема Росії. Як зазначив
високопоставлений військовий, практика показує, що Кремль схильний
організовувати атаки, коли увага світу прикута до міжнародної спортивної події. За
його словами, в поведінці Росії простежується закономірність – і в Грузію, і в Крим
вона вторглася під час міжнародних спортивних заходів.
Великобритания готовится к новой атаке со стороны России после ЧМ =
[Великобританія готується до нової атаки з боку Росії після ЧС] // День за днем
(https://rus.postimees.ee/4564906/velikobritaniya-gotovitsya-k-novoy-atake-so-storony-rossiiposle-chm). – Таллинн, 2018. – 06.07.

***
Чемпіонат світу з футболу став приводом для різного роду емоцій. В естонській
пресі прозвучали критичні зауваження на адресу тих, хто дозволяє собі вболівати за
Росію. Автор однієї з резонансних думок, журналіст Іван Макаров і футбольний
уболівальник, підприємець Леонід Цінгіссер обговорили в студії Postimees питання,
чи можна в Естонії вболівати за Росію. Леонід Цінгіссер, зокрема сказав, що „хотів
сподіватися на те, що в даному випадку спорт є розігрівом перед якимось доленосним
політичним рішенням”.
Иван Макаров: мне нравится, когда на трибуне эстонский и российский флаги
висят рядом = [Іван Макаров: мені подобається, коли на трибуні естонський і
російський прапори висять поруч] // День за днем (https://rus.postimees.ee/4521918/ivanmakarov-mne-nravitsya-kogda-na-tribune-estonskiy-i-rossiyskiy-flagi-visyat-ryadom). –
Таллинн, 2018. – 05.07.
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***
Сенатор Річард Шелбі на зустрічі з групою вищих російських законодавців
заявив: „Я вірю, що ми завжди будемо конкурентами… Але ми не повинні бути
противниками”. Делегація американських законодавців на чолі з паном Шелбі
перебуває в Росії для переговорів з вищими політиками та посадовими особами
напередодні першого саміту між двома президентами. „Наші обговорення були
жорстоко відвертими, неприпустимо відвертими, як ніколи… Я попросив наших
друзів у Росії не втручатися в наші вибори цього року. Я попросив їх вийти з
України…”, – підкреслив Джон Кеннеді, сенатор з Луїзіани.
Foy, Henry,in Moscow US senators call for ’new beginning’ in Russia relations ahead of
Trump-Putin summit : It is an ’opportune time’ to improve bilateral relations, US senators said =
[Сенатори США закликають до „нового початку” в російських відносинах напередодні
саміту Трамп-Путін. Це „зручний час” для покращення двосторонніх відносин, - заявили
американські сенатори] / H. Foy // Financial Times (https://www.ft.com/content/78401a9c7ec8-11e8-8e67-1e1a0846c475). – London, 2018. – 03.07.

***
Чемпіонат світу з футболу дав привід багатьом главам держав – членів
Співдружності Незалежних Держав (СНД) відвідати Москву для проведення
додаткових зустрічей не тільки між собою (як Вірменія та Азербайджан, наприклад),
але і з Президентом Росії Володимиром Путіним як з господарем мундіалю. Такою
можливістю не скористалися тільки президенти Грузії і України. Проте, підкреслює
видання, і там мільйони громадян стежили, звичайно, за ходом чемпіонату. Не
залишилися осторонь навіть військовослужбовці на лінії припинення вогню на
Донбасі.
Медведко, Леонид Иванович,доктор исторических наук, писатель Футбольный
чемпионат стратегического значения : В чем заключается непредсказуемость военных
игр = [Футбольний чемпіонат стратегічного значення. У чому полягає
непередбачуваність військових ігор] / Л. И. Медведко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2018-07-03/7_7257_football.html). – М., 2018. – 03.07.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Уряд Великобританії розглядає українську угоду про асоціацію з ЄС щодо
управління майбутніми відносинами з блоком після „Брексіт”. За даними джерела
Кабінету міністрів на Даунінг-стріт, досліджується пропозиція, яка включатиме угоду
про вільну торгівлю, регулювання та співробітництво у сфері безпеки та закордонних
справ. Мішель Барньє, головний переговірник ЄС, заявив, що ця британська червона
лінія виключає таку домовленість з Україною, згідно з якою країна потрапляє до
певної юрисдикції ЄС, не скасовуючи перевірки кордону на торгівлю товарами між
нею та ЄС.
Stone, Jon Brexit: Government eyes Ukraine-style association agreement with EU =
[Брексіт: уряд розглядає українську угоду про асоціацію з ЄС] / J. Stone // The Independent
(https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-latest-news-uk-ukraine-eea-theresa-maygeorgia-moldova-a8410056.html). – London, 2018. – 22.06.
18

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

20 червня – 10 липня 2018 р.

***
У Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС. Його учасники фактично підведуть
підсумок чотирирічних зусиль української влади реформувати державні системи за
європейськими стандартами. Заяви, оцінки і прогнози, які прозвучать на саміті,
важливі з точки зору президентських виборів в Україні. Петро Порошенко прийшов
до влади на хвилі вимог суспільства про докорінні реформи. Він проголосив курс на
зміни, який дозволив би до 2020 року досягти стандартів ЄС. „Домашнє завдання”
України викладено за пунктами в політичній частині Угоди про асоціацію з ЄС. У
Києві стверджують, що реформи йдуть успішно – закони приймаються, вимоги
зовнішніх кредиторів виконуються. Єдине, що гальмує розвиток країни, – це війна на
сході і втрата контролю над частиною території.
Ивженко, Татьяна Порошенко в Брюсселе отчитается о „домашнем задании” :
Саммит Украина–ЕС состоится за полгода до выборов президента = [Порошенко в
Брюсселі відзвітує про „домашнє завдання”. Саміт Україна-ЄС відбудеться за півроку до
виборів Президента] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0703/5_7258_summit.html). – М., 2018. – 03.07.

НАТО
Протягом кількох діб у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони
України проводився міжнародний Black Sea Intelligence Forum. Участь в заході, крім
української сторони, взяли делегації експертів міністерств оборони з Болгарії, Грузії,
Канади, Молдови, Румунії, США, Туреччини і Франції на чолі з представниками
вищого керівництва. На думку української розвідки, „проведення форуму обумовлене
значним погіршенням останнім часом світової та регіональної безпеки через
агресивні дії Росії”. При цьому „однією з найбільших загроз національній безпеці
кожної з країн – учасниць форуму і світової безпеки в цілому” названо „нарощування
угруповань російських військ поблизу кордонів України”. Для України це перші
збори представників дружніх розвідок після 2014 р. Раніше проходили тільки
локальні секретні зустрічі, які ніхто не прагнув розголошувати.
Крутиков, Евгений Зачем представители военных разведок стран НАТО
собрались в Киеве = [Навіщо представники військових розвідок країн НАТО зібралися в
Києві] / Е. Крутиков // Еркрамас (http://www.yerkramas.org/article/139472/zachempredstaviteli-voennyx-razvedok-stran-nato-sobralis-v-kieve) Ереван. – 27.06.2018.

***
В інтерв’ю „El Mundo” генсек НАТО Йенс Столтенберг проявив оптимізм,
вказавши, що в історії НАТО були кризи і внутрішні розбіжності набагато страшніші,
ніж нинішні. Столтенберг зазначив, що наразі немає якогось конкретного виклику або
загрози, а є багато факторів одночасно. Зокрема, він відзначив терористичні загрози,
насильство і хаос на Близькому Сході та в Африці, втручання Росії в їхні політичні
процеси, застосування сили проти сусідів, зокрема дестабілізація сходу України,
кіберзагрози і поширення зброї масового ураження. Стосовно курсу НАТО щодо
Росії, генсек наголосив, що вони використовують потрійний курс – поєднання
стримування, оборони і діалогу. Вони адресують Росії чіткий сигнал: НАТО готове
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захистити всіх своїх членів від будь-якої загрози. Після того, що сталося в Україні це
стало відповідною дією, що має оборонний характер, і яка подає сигнал, що оборона
НАТО надійна. Генсек підкреслив, що „Росія знає, що в будь-якій країні НАТО
ніколи не погодяться з будь-чим, схожим на те, що трапилося в Криму”. Одночасно
НАТО чітко дає зрозуміти, що вони не хочуть ні нової холодної війни, ні гонки
озброєнь.
Suanzes, Pablo R. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN: „Vivimos en el
momento más peligroso desde la Guerra Fría” = [Йенс Столтенберг: „Ми переживаємо
найнебезпечніший момент з часів холодної війни”] / P. R. Suanzes // El Mundo
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/20/5b292bc4ca4741151a8b464e.html). – Madrid,
2018. – 20.06.

***
В Одесі почалися спільні українсько-американські військово-морські навчання
Sea Breeze-2018. Заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки
Франц Клінцевич зазначив, що в Москві негативно поставилися до українськоамериканських навчань. За його словами, ці маневри посилюють військово-політичну
ситуацію в регіоні і не створюють сприятливих умови для майбутньої зустрічі
президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. „Тут є тільки політичний
підтекст: Київ за допомогою Sea Breeze-2018 демонструє своє бажання стати
повноцінним членом альянсу”, – зазначив президент Центру системного аналізу та
прогнозування Ростислав Іщенко.
Украина решила ответить организаторам „гибридных войн” : Эксперт: Киев на
военных учениях будет отрабатывать действия против армии России = [Україна
вирішила відповісти організаторам „гібридних воєн”. Експерт: Київ на військових
навчаннях буде відпрацьовувати дії проти армії Росії] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/armies/2018-07-10/100_obzor100718.html). – М., 2018. – 10.07.

***
Колишній заступник ВГК ОЗС НАТО генерал Річард Шірреф вказує на
сторінках The Times, що при наявності найменшого сумніву щодо того, чи прийде
США на допомогу атакованому члену НАТО, в натовській доктрині колективної
оборони з’явиться „пробоїна нижче ватерлінії”. „Тому за часів, коли Захід зіткнувся з
найбільшою загрозою з боку Росії з часів найнебезпечніших криз холодної війни, нам
слід тривожитися, що Білий дім, зайнятий президентом, який поставив цю тезу під
сумнів і, здається, сповнений рішучості зіпсувати відносини з найближчими
союзниками на Заході”, – йдеться в статті.
Shirreff, Richard Trump is playing into Putin’s hands by weakening the Nato alliance =
[Трамп грає на руку Путіну, послаблюючи НАТО.] / R. Shirreff // The Times
(https://www.thetimes.co.uk/article/trump-is-playing-into-putin-s-hands-by-weakening-thealliance-ft32qs5bj). – London, 2018. – 10.07.

***
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Мадлен Олбрайт і ще 15 колишніх міністрів закордонних справ з усього світу
закликають Трампа зміцнити стосунки з західними союзниками і попереджають, що
ігнорувати загрозу з боку путінської Росії було б серйозною помилкою.
Toosi, Nahal Ex-diplomats caution – and credit – Trump before NATO, Putin meetings =
[Колишні дипломати застерігають Трампа напередодні саміту НАТО і зустрічі з
Путіним.] / N. Toosi // POLITICO Magazine (https://www.politico.com/story/2018/07/09/trumpputin-summit-diplomats-albright-703568). – Arlington, 2018. – 09.07.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
МЗС Росії зажадало від української влади провести „всеосяжні та ефективні
консультації” з приводу мовної статті нового закону „Про освіту”. Російська сторона
вважає, що права російськомовних громадян в Україні можуть бути порушені.
Претензії щодо мовних прав нацменшин висуває Києву і уряд Угорщини. Будапешт
на відміну від Москви має такий інструмент впливу, як вето на зближення України з
НАТО. У Києві сподіваються вирішити проблеми, що виникли у відносинах з
Угорщиною та Росією.
Ивженко, Татьяна Трамп уважил Орбана : Киев и Будапешт планируют
замириться за неделю до саммита НАТО = [Трамп уважив Орбана. Київ і Будапешт
планують помиритися за тиждень до саміту НАТО] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2018-06-26/1_7252_nato.html). – М., 2018. – 26.06.

***
На Ростовській АЕС проходила попередня партнерська перевірка Всесвітньої
асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. У ході перевірки
фахівці з України та Росії відвідали енергоблок №3 Ростовської АЕС, що знаходиться
в середньому планово-попереджувальному ремонті, де ознайомилися з ходом ведення
робіт. Також експерти вивчили документацію підрозділів і провели ряд інтерв’ю з
персоналом станції. Результатом роботи стали рекомендації щодо поліпшення
процесів і використання позитивного досвіду, заснованого на кращих світових
практиках.
Ростовская АЭС: состоялась партнѐрская проверка ВАО АЭС = [Ростовська АЕС:
відбулася
партнерська
перевірка
ВАО
АЕС]
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3667396). – М., 2018. – 22.06.

***
Зведення Росією моста через Керченську протоку створило цілий ряд
серйозних загроз і методів тиску на Україну. Про це заявив секретар Ради
національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який, зокрема
наголосив: „У результаті маємо потужну військову інфраструктуру вздовж всього
українсько-російського кордону. І, крім загрози зі сходу, маємо значне нарощування
загрози з південного напряму, при цьому з півночі над нами нависають дві армії
Західного військового округу – 20-а і 1-а танкова, які також можуть бути задіяні в
будь-який момент”. Секретар РНБО також підкреслив, що „Москва, побудувавши
Керченський міст, отримала можливість здійснювати незаконний контроль над
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судами, які перетинають Керченську протоку, а також блокувати в будь-який момент
українські порти в Азовському морі”.
Объявлены главные угрозы от Крымского моста для Украины = [Оголошено
головні загрози від Кримського моста для України] // Вести (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/06/20/obyavleny-glavnye-ugrozy-ot-krymskogo-mosta-dlya-ukrainy). – Рига, 2018. –
20.06.

***
Сили Чорноморського флоту РФ приведені в стан підвищеної бойової
готовності. Про це повідомили джерела, близькі до російських військових. На думку
російських чиновників, Україна нарощує військову присутність в регіоні в якості
„провокації” під час мундіалю. Три джерела, близьких до російських військових,
повідомили, що сили РФ біля узбережжя Кримського півострова приведені в стан
підвищеної бойової готовності. Два джерела сказали, що це рішення пов’язане з
проведенням в Росії Чемпіонату світу з футболу. Через чемпіонат світу і очікування
можливих провокацій України біля узбережжя Криму командування прийняло
рішення підвищити рівень боєготовності. Джерела повідомили, що посилення
боєготовності включає відправку в район Азовського моря додаткових кораблів і
додаткові бойові вильоти авіації ВМФ. За словами джерела, стан підвищеної
боєготовності, скоріше за все, збережеться до кінця Чемпіонату світу з футболу.
Russian navy put on high alert off Ukraine coast – sources = [Військово-морський
флот Росії приведено в повну бойову готовність біля берегів України – джерела] // Cyprus
Mail
(https://cyprus-mail.com/2018/06/14/russian-navy-put-on-high-alert-off-ukraine-coastsources/?hilite=%27ukraine%27). – Nicosia, 2018. – 14.06.

***
Російські військові формування отримали назви українських міст. Відповідний
указ підписав Президент РФ Володимир Путін. Військові частини були названі в
честь українських міст у пам’ять про звільнення цих міст під час Другої світової
війни. Так, 163-й танковий полк російської армії отримав назву „гвардійський
Ніжинський”, 68-й танковий полк – „гвардійський Житомирсько-Берлінський”, а 6-й
танковий полк – „гвардійський Львівський”. Україна відреагувала на цю ситуацію,
заявивши, що Росія „краде нашу історію та військову славу”.
Castelletti, Rosalba Russia, Putin rinomina reggimenti con nomi città liberate dai
nazisti. Kiev protesta = [Росія, Путін перейменовує полки з назвами міст, звільненими
нацистами. Київ
протестує.]
/
R. CASTELLETTI
//
La
Repubblica
(http://www.repubblica.it/esteri/2018/07/04/news/putin_rinomina_luoghi_russi-200857808/). –
Roma, 2018. – 04.07.

***
У Верховній Раді України звинуватили Росію в крадіжці української історії, в
тому числі, назв. Про це в ефірі телеканалу „112 Україна” заявив депутат Андрій
Іллєнко. Депутат Державної Думи від Криму Руслан Бальбек у коментарі РІА Новини
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заявив, що „в Україні зараз епідемія політичної клептоманії”. За його словами,
депутати Верховної Ради „намагаються, прикриваючись брендом „Русь”, вкрасти всі
історичні події, що відбувалися на території Росії і приписати їх собі”. У Раді
Федерації заяву українського депутата назвали черговою маячнею, передає
Національна служба новин.
В Киеве заявили, что Россия обокрала украинцев : Госдума: В Украине сейчас
эпидемия политической клептомании = [У Києві заявили, що Росія обікрала українців.
Держдума: В Україні зараз епідемія політичної клептоманії] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2018-07-04/100_obzor040718.html ). – М., 2018. – 04.07.

***
Керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння України Валентин
Бадрак, як повідомляють РІА Новини, заявив про плани країни створити
„найпотужнішу” протикорабельну крилату ракету в 2019 році. За його словами,
„безумовно, це все дуже турбує російську сторону”. Автор статті наголошує, що
дізнатися чи насправді турбує ще не створена ракета Росію, сказати, звичайно, важко.
Але в „Укроборонпромі” заявили про плани „задавити РФ” якістю зброї.
Рискин, Андрей Украина создает ракеты, чтобы потопить Черноморский флот
= [Україна створює ракети, щоб потопити Чорноморський флот] / А. Рискин //
Независимая газета (http://www.ng.ru/armies/2018-07-01/100_rocket010718.html). – М.,
2018. – 01.07.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У даний час автомагістраль А4 закінчується польсько-українським кордоном.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив про початок
будівництва на зустрічі з Міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком в
Ярославі на Підкарпатті. Будівництво комерційної концесійної магістралі довжиною
понад 80 км розпочнеться з наступного року та з’єднає польський східний кордон у
Корчовій зі Львовом, зазначив міністр А. Адамчик. Існують також плани з’єднати
Львів та Одесу з відгалуженням до Києва.
Lesman, Urszula Będzie autostrada do Lwowa. Ukraina dobuduje brakujący odcinek :
Ukraiński minister transportu poinformował, że w 2019 roku rozpocznie się budowa odcinka
autostrady od przejścia granicznego w Korczowej do Lwowa. = [Буде автострада до
Львова. Україна добудує бракуючий відрізок. Український міністр транспорту заявив, що
в 2019 році розпочнеться будівництво автостради від пункту пропуску Корчова на
кордоні до Львова.] / U. Lesman // Rzeczpospolita (http://www.rp.pl/Transportdrogowy/306259958-Bedzie-autostrada-do-Lwowa-Ukraina-dobuduje-brakujacy-odcinek.html). –
Warsaw, 2018. – 25.06.

***
У рамках реалізації початкового етапу Рамкової угоди з General Electric
Company українські залізниці планують до кінця 2018 р. одержати партію тепловозів
серії ТЕ33АС. „Українські колеги зацікавилися нашим досвідом у будівництві та
експлуатації дизельних локомотивів компанії GE. Ми, зі свого боку, постаралися
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розповісти про наші досягнення та принципи роботи”, – підкреслив віце-президент з
операційної діяльності АТ КТЖ „Вантажні перевезення” Марат Шакен.
Украина планирует закупить локомотивы казахстанского производства =
[Україна планує закупити локомотиви казахстанського виробництва] // Казахстанская
правда
(https://www.kazpravda.kz/news/ekonomika/ukraina-planiruet-zakupit-lokomotivikazahstanskogo-proizvodstva/). – Астана, 2018. – 24.06.

***
Київ має намір розширити співпрацю з Шанхаєм у різних областях. Про це
заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.
Приймаючи делегацію з Шанхая на чолі з віце-мером китайського мегаполісу Сюй
Куньлінем, Д. Давтян відзначив, що найбільш перспективними сферами
двосторонньої взаємодії влада української столиці вважає інфраструктурне
будівництво, транспорт, туризм та IT-індустрію. Київ хоче запропонувати Шанхаю
цілий ряд інвестиційних проектів.
Киев намерен расширить сотрудничество с Шанхаем = [Київ має намір
розширити
співпрацю
з
Шанхаєм]
//
Жэньминь
жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0620/c31519-9473000.html). – Пекин, 2018. – 20.06.

***
У ході двосторонньої зустрічі, яку міністр економіки і інфраструктури
Молдови Кирило Габуріч провів у Києві із співголовою Міжурядової комісії з
торговельно-економічного співробітництва між Молдовою і Україною Володимиром
Кістіон, офіційні особи обговорили аспекти двосторонніх відносин між Республікою
Молдова і Україною в сферах економіки і торгівлі, транспорту, інфраструктури,
навколишнього середовища, енергетики та ін. Сторони підтвердили свою готовність
до відкритого діалогу та активізації двосторонніх відносин.
Степанов, Георгий Молдова и Украина реализуют новые инфраструктурные
проекты = [Молдова і Україна реалізують нові інфраструктурні проекти] / Г. Степанов
// Независимая Молдова (https://noi.md/ru/jekonomika/moldova-i-ukraina-realizuyut-novyeinfrastrukturnye-proekty). – Кишинев, 2018. – 20.06.

ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Серед іноземних робітників, працевлаштованих у Словаччині, які не мають
паспортів ЄС, лідирують українці та серби. Всього за даними на кінець квітня в
Словаччині працювали 53690 іноземців, більшість з них родом з країн ЄС. Раніше
уряд Чехії в два рази збільшив квоти на працевлаштування українців. Нова квота
становить майже 20 тис. осіб на рік.
Словакия упрощает трудоустройство мигрантов не из стран ЕС = [Словаччина
спрощує працевлаштування мігрантів не з країн ЄС] // Пражский экспресс
(https://www.prague-express.cz/eu/69233-slovakiya-uproshchaet-trudoustrojstvo-migrantov-neiz-stran-es). – Чехия, 2018. – 26.06.
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***
Поліція у справах іноземців перевірила територію фірми Bidfood, що
знаходиться в місті Опава, що в Чехії. Фірма виробляє морозиво, заморожені овочі,
хлібобулочні вироби і напівфабрикати. У 45 громадян України не було дозволу на
роботу в Чехії або дозвіл був недійсний, що є серйозним порушенням трудового
законодавства країни. У більшості затриманих українців були польські мультивізи
типу D. Тепер нелегалам загрожує депортація.
В Чехии задержали 45 украинских нелегалов = [У Чехії затримали 45 українських
нелегалів] // Пражский экспресс (https://www.prague-express.cz/economics/69230-v-chekhiizaderzhali-45-ukrainskikh-nelegalov). – Прага, 2018. – 25.06.

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Уродженець Одеси Леонід Блаватник, який, емігрував на Захід, змінив ім’я і
став Леонардом, купив один з найстаріших театрів Лондона „Royal Haymarket”. У
списку найбагатших людей Британії, складеному газетою „Sunday Times”, Блаватник
займає 3-е місце: його стан оцінюється в розмірі 15,2 млрд фунтів стерлінгів (понад
20 млрд дол.).
Brown, Mark Sir Leonard Blavatnik buys one of London’s oldest theatres = [Сер
Леонард Блаватнік купив один із найстаріших театрів Лондона] / М. Brown // The
Guardian (https://www.theguardian.com/stage/2018/jun/19/sir-leonard-blavatnik-buys-one-oflondons-oldest-theatres). – London, 2018. – 20.06.

***
Деметр Станко, український інженер, який працює в Лондоні у сфері
інформаційних технологій, вирішив використати свої таланти з обробки даних, щоб
створити „інструмент, який допомагає з’ясувати правду”. Результатом його роботи
став список „Solstices” та „Міське планування” – це збірка, яка включає 694 назв міст
світу, у яких є вулиці, які вирівняні за літнім та зимовим сонцестоянням.
Marozzi, Justin Beyond Stonehenge: the cities built to celebrate the sun = [За
Стоунхенджем: міста, побудовані згідно із сонцестоянням] / J. Marozzi // The Guardian
(https://www.theguardian.com/cities/2018/jun/18/beyond-stonehenge-the-cities-built-to-celebratethe-sun). – London, 2018. – 20.06.

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Білоруський державний Парітетбанк не залишає спроб купити українську
дочірню структуру Ощадбанку, подавши повторну заявку в Нацбанк України. На
думку експертів, нова спроба Парітетбанку може увінчатися успіхом, оскільки
очевидних причин для відмови тепер немає. Білоруський держбанк у даному випадку
виглядає хорошою партією. Олександр Лукашенко завжди прагнув підтримувати
робочі відносини з Україною і для нього нормально, коли ці відносини комфортні,
зазначає політолог, доцент кафедри політичної теорії МДІМВ Кирило Коктиш.
Білорусь для України, з одного боку, є головним переговорним майданчиком з
Росією, додає він, а з іншого боку, Україна прагне займати позицію посередника в
переговорах Білорусі з Європою.
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Дементьева, Ксения За украинским Сбербанком вернулись из Белоруссии :
Паритетбанк снова обратился с заявкой о покупке = [За українським Ощадбанком
повернулися з Білорусі. Парітетбанк знову звернувся із заявкою про купівлю] /
К. Дементьева,
В. Солдатских
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3668655?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 26.06.

***
МВФ не поспішає видавати Україні черговий кредитний транш. У законі про
ВАСК була зафіксована норма, що пройшла повз обговорення в парламенті. Як
припускають експерти, вона дозволить ряду корупціонерів піти з-під юрисдикції
нової інстанції. Це не влаштувало МВФ. Тепер Крістін Лагард очікує від Києва
виправлення закону. Також Кабміну для продовження програми співпраці з МВФ
доведеться піти на умови МВФ і „вирівняти” тарифи на газ для промисловості та
населення.
Западу надоело давать Украине деньги: страна на грани банкротства = [Заходу
набридло давати Україні гроші: країна на межі банкрутства] // Бизнес&Балтия
(http://bb.vesti.lv/politika/item/9166756-zapadu-nadoelo-davat-ukraine-dengi-strana-na-granibankrotstva). – Рига, 2018. – 22.06.

***
Розмірковуючи над проблемою боргів, які має Україна, однією з головних
причин експерти вважають те, що країна критично затягла з непопулярними
реформами. З 2014 р. гривня вирушила у вільне плавання, тарифи на газ планомірно
підвищуються і практично досягли ринкових, але час втрачено. Без зовнішніх
кредиторів Україні ніяк не обійтися. На думку української неурядової організації
„Офіс ефективного регулювання”, для країни „немає жодного сценарію” виконання
боргових зобов’язань без сторонньої допомоги. „Це дуже схоже на переддефолтну
ситуацію і щоб з цим впоратися, потрібна зовнішня позика”, – повідомив глава
організації Олексій Гончарук.
Украина нырнула в долговую яму = [Україна пірнула в боргову яму] // Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/19/ukraina-nyrnula-v-dolgovuyu-yamu). –
Рига,
2018. – 20.06.

ЕКОНОМІКА
Група E.Connect, підконтрольна екс-голові „Укрінтеренерго” Володимиру
Зіневичу і колишньому акціонеру Korlea Invest Василю Даниліву, купила вугільні
шахти „Замчаловская” і „Ростовская” в Ростовській області, які простоюють.
Передбачається поставляти донський антрацит на внутрішній ринок РФ і на експорт,
в тому числі на Краматорську ТЕЦ (КрамТЕЦ), яка входить в E.Connect, і яка
виявилася відрізаною від вугілля ОРДЛО. Експерти стверджують, якщо E.Connect
хоча б частково відновить видобуток у Ростовській області, а не буде маскувати
поставки з Донбасу, то на ТЕЦ обсягів вистачить.
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Джумайло, Анатолий Украине протянут уголь помощи : Добыча на Дону
заместит донецкий антрацит = [Україні протягнуть вугілля допомоги. Видобуток на
Дону замінить донецький антрацит] / А. Джумайло, Я. Соколовская // КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3662563?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 20.06.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Україна має значний потенціал для збільшення площі сільгоспугідь,
призначених для виробництва екологічно чистої продукції. За даними асоціації
садівників України „Укрсадпром”, до теперішнього часу українські аграрії
сертифікували 400 тис. га органічних земель. Тим часом понад 7 млн га екологічно
чистих сільгоспугідь країни поки залишаються незадіяними.
Украина имеет большой потенциал для увеличения площади органических
сельхозземель = [Україна має великий потенціал для збільшення площі органічних
сільгоспземель] // Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0622/c315199474024.html). – Пекин, 2018. – 21.06.

***
На паризькій товарній ф’ючерсній біржі Euronext тонна пшениці в даний час
коштує близько 186 євро, на фондовій біржі для сільськогосподарської продукції у
Відні ціна на одну тонну пшениці преміум склала 185 євро. Світові запаси зерна
високі і, таким чином, знижують ціни. Неврожай зернових у родючій зоні, наприклад,
США та Україні, міг би швидко підняти світові ціни на зерно.
Weniger Getreide, niedrigere Preise = [Менше зерна, вищі ціни] // Wiener Zeitung
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/oesterreich/975416_Weniger-Getreideniedrigere-Preise.html). – Wien, 2018. – 05.07.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У рамках Світового газового конгресу, який цього року проходить у
Вашингтоні, відбудеться зустріч між міністром енергетики Росії Олександром
Новаком і віце-головою Єврокомісії Марошем Шефчовичем. Передбачається, що
вони обговорять початок тристоронніх переговорів з Україною про майбутнє
транзиту російського газу після 2019 року, коли закінчується нинішній контракт між
„Газпромом” і НАК „Нафтогаз України”. За даними „Комерсанту”, зустріч буде
технічною, планується обговорити параметри і дату майбутніх переговорів.
Барсуков, Юрий Разговор с Украиной о газе начнется летом : Трехсторонняя
встреча по транзиту может пройти в июле = [Розмова з Україною про газ почнеться
влітку. Тристороння зустріч з транзиту може пройти в липні] / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3668735?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 26.06.

***
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Віце-спікер Оксана Сироїд і ряд інших видатних представників української
еліти припускають, що в питанні „поставок російського газу в Європу” вони з США
природні ситуаційні союзники – хоч і нерівноправні. Американці підтримують їх
боротьбу проти „Північного потоку – 2” за цілком банальної причини: домагаючись
збереження „українського транзиту”, якого для ЄС вже явно не достатньо, а
надлишки ринку намагаються зарезервувати під свій сланцевий СПГ, який вони
будуть продавати на своєму улюбленому „вільному ринку”. При цьому американці,
як ніхто, розуміють, що саме доступ до порівняно дешевого російського природного
газу робить такі вельми енергоємні галузі європейської промисловості, як
машинобудування, електротехніка, хімія та ін. конкурентними американським. І саме
тому, з точки зору американців, необхідно якщо вже не зовсім „прибити” російський
газ на європейських енергетичних ринках, так хоча б мінімізувати. Видання
підкреслює, що „українська „труба” насправді не хвилює нікого, адже вона вже в
такому технічному стані, що досить скоро помре своєю, цілком природною смертю”.
Лекух, Дмитрий Европа должна умереть. „Северный поток – 2” – оружие! =
[Європа повинна померти. „Північний потік – 2” – зброя!] / Д. Лекух // Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/21/evropa-dolzhna-umeret-severnyy-potok-2oruzhie). – Рига, 2018. – 21.06.

***
Україна може заарештувати приблизно 35% акцій газопроводу „Північний
потік-1”. У коментарі РБК офіційний представник російської компанії „Газпром”
Сергій Купріянов наголосив: „Ми вважаємо – це ні про що”. За його словами,
ситуація проясниться, коли з’явиться рішення суду щодо цієї справи. Член комітету
Держдуми з міжнародних справ Віталій Мілонов у коментарі Федеральному
агентству новин заявив, що ніяких арештів російського майна бути не може і що він
не думає, що „фантазії пана Петра Порошенка можуть бути підтримані Європейським
Союзом”.
„Газпром”: Возможный арест акций „Северного потока” Украиной – „это ни о
чем” : В Госдуме намерения Киева назвали „детским садом” = [„Газпром”: Можливий
арешт акцій „Північного потоку” Україною – „це ні про що”. У Держдумі наміри Києва
назвали „дитячим садком”] // Независимая газета (http://www.ng.ru/economics/2018-0703/100_obzor030718.html). – М., 2018. – 03.07.

***
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що проект „Північний
потік – 2” не буде реалізований. Цю інформацію він отримав у ході візиту в США.
Під час візиту в Берлін уповноважена Держдепартаменту США з питань енергетики
Сандра Ауткерк заявила, що Вашингтон схиляється до того, щоб діяти „силою
переконання”. Вона пояснила, що „Північний потік – 2” – „поганий варіант як для
України, так і для Європи”, оскільки новий газопровід послабить українські позиції і
посилить залежність європейських країн від Росії.
Ивженко, Татьяна Киев уверен в срыве проекта „Северный поток – 2” : США
усиливают конкуренцию с РФ за европейский газовый рынок = [Київ упевнений у зриві
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проекту „Північний потік – 2”. США посилюють конкуренцію з РФ за європейський
газовий ринок] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2018-0702/1_7256_kiev.html). – М., 2018. – 02.07.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
В Україні існує проект танка, який повинен скласти конкуренцію російській
„Арматі”. Подробиці розкрив український військовий експерт Михайло Жірохов.
Йдеться про розроблений ще в Радянському Союзі проект „Об’єкт 477” (він же
„Боксер”, він же „Молот”). Машину почали створювати на початку 1980-х років в
Харківському конструкторському бюро, її мали намір обладнати 152-міліметровим
знаряддям, тепловізором і різноманітною електронікою. Танк з широкопанорамним
багатоканальним прицілом і потужним знаряддям, здатним вражати як броньовані,
так і відкрито розташовані цілі на досить великі дальності, міг би забезпечити якісну
перевагу над будь-яким умовним противником як на Заході, так і на Сході, впевнений
експерт.
Украина надеется конкурировать с „Арматой” разработками советских времен =
[Україна сподівається конкурувати з „Арматою” розробками радянських часів] // Новое
время (http://www.novoye-vremya.com/w133797/.../#.WzCLbrhSrKQ). – Баку, 2018. – 22.06.

***
США продовжують активно розвивати військово-біологічну діяльність в
регіоні, створюючи на території пострадянських країн мережі так званих референслабораторій, де під приводом захисту населення від смертельних вірусів і хвороб
американські „вчені” трудяться над створенням сучасного біологічної зброї. Експерти
відзначають, що вибір територіальної зони викликаний безпосередньою близькістю
до кордонів Росії – одного з основних геополітичних конкурентів США. Базові
центральні референс-лабораторії США, доповнені мережею менших зональних
станцій, з 2010 р. діють в Україні, з 2011 року – в Грузії, а з 2016 року – в Казахстані,
Вірменії, Азербайджані, Узбекистані, Киргизстані і Таджикистані. В Україні
колишній депутат Володимир Олійник неодноразово заявляв, що Міністерство
оборони США втягує Київ у біологічну війну.
Суружиу, Виктор Молдова может оказаться в эпицентре биологической войны =
[Молдова може опинитися в епіцентрі біологічної війни] / В. Суружиу // Независимая
Молдова
(https://noi.md/ru/analitika/moldova-mozhet-okazatisya-v-jepicentre-biologicheskojvojny). – Кишинев, 2018. – 02.07.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Видання вважає, що Президент України Петро Порошенко і владні кола
України чинять опір країнам Заходу і кредиторам, які хочуть більшої прозорості.
Захід вважає, що „крок вперед, крок назад – ось так вже чотири роки просувається
проект уряду України з антикорупційної боротьби”. Після двох років інтенсивних
дискусій, Верховна Рада України схвалила президентський законопроект про
створення спеціального незалежного Вищого антикорупційного суду, який
покликаний увінчати юридичну структуру по боротьбі з корупцією. Правда, влада
розробила документ, який захищає нинішню еліту. Тому видання підкреслює, що
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Петро Порошенко ніколи не був затятим прихильником спеціального
антикорупційного суду, – якби такий суд функціонував, члени його оточення, в
кінцевому рахунку, опинилися б за ґратами, як колишній глава Державної фіскальної
служби України Роман Насіров, звинувачений у розтраті 70 млн дол. бюджетних
коштів і зникненні 30 млн євро з європейського траншу, виділеного на оновлення
прикордонних постів країни. Два роки тому Петро Порошенко пояснював голові
Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру, що Україна не потребує антикорупційного суду.
Однак створення Вищого антикорупційного суду є вирішальною умовою МВФ для
надання чергового траншу фінансової підтримки в 2 млрд дол., без чого український
бюджет опинився б у важкому становищі.
Siohan, Stéphane Ukraine: une lutte anticorruption en trompe-l’œil = [Україна:
видимість
антикорупційної
боротьби]
/
S. Siohan
//
Le
Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/25/01003-20180625ARTFIG00268-ukraine-unelutte-anticorruption-en-trompe-l-oeil.php?redirect_premium). – Paris, 2018. – 25.06.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Пара з України знімала секс зі своєю чотирирічною дочкою для того, щоб
продати дитяче порно за 70 дол. в Австралії. Кадри порно були зроблені парою в
Україні. Вони неодноразово зловживали дитиною, починаючи з двох років,
стверджують поліцейські, які мають докази злочину на відео та фото. Вийти на
злочинців українській поліції вдалося завдяки допомозі їх австралійських колег.
Stewart, Will „Evil” Ukrainian couple „filmed themselves having sex with their fouryear-old daughter before selling the child porn for bitcoins in Australia” = [„Непорядна”
українська пара „знімала секс зі своєю чотирирічною дочкою, перш ніж продавати
дитяче порно за біткойни в Австралії”] / W. Stewart // Daily Mirror
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-5864151/Australian-police-help-arrest-couple-Ukrainefilmed-having-sex-daughter.html). – London, 2018. – 20.06.

***
Четвертий рік триває війна в Україні і на сьогодні можна констатувати, що
інтерес з боку ЗМІ до подій у цій країні не такий активний, як це було ще рік тому.
Навіть квітнева новина про те, що Сполучені Штати почали поставляти в Україну
смертельну зброю (протитанкові ракети „Джавелін”), не зробили цього, однак
„вбивство” Аркадія Бабченко зумовило появу значної кількості публікацій щодо
цього питання. Після того як було повідомлено про те, що журналіст був убитий у
Києві, Прем’єр-міністр Віктор Гройсман негайно звинуватив у цьому Росію. По
телебаченню були продемонстровані кадри неживого тіла Бабченко, який лежав у
калюжі крові, а потім його перенесли в машину швидкої допомоги. Але наступного
дня Бабченко з’явився на прес-конференції, щоб заявити, що вбивство було
підроблене за допомогою української розвідки – СБУ. Видання вважає, що такий
вчинок української влади важко назвати „розумним”. Зокрема, наголошено на тому,
що це негативно позначиться на іміджі України.
Dyer, Gwynne Ukraine did itself no favours with Babchenko fiasco = [Україна не
отримала жодної користі від фіаско Бабченка] / G. Dyer // Cyprus Mail (https://cyprus30
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mail.com/2018/06/07/ukraine-did-itself-no-favours-with-babchenkofiasco/?hilite=%27ukraine%27). – Nicosia, 2018. – 07.06.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Кишинів і Київ наголошують на необхідності реалізації положень Угоди про
співробітництво в галузі захисту та сталого розвитку басейну річки Дністер, який
набрав чинності в 2017 р., а також завершення роботи над пакетом документів, які
регулюватимуть функціонування Новодністровського гідроенергетичного комплексу
та екологічної ситуації в даному регіоні. Про це йшлося в ході зустрічі, яку Міністр
економіки і інфраструктури Молдови Кирило Габуріч і держсекретар цього
міністерства Віталіє Юрку провели в Києві із заступником міністра енергетики та
вугільної промисловості України Наталією Бойко.
Степанов, Георгий Молдова и Украина выработают комплексное решение
экологических проблем Днестра = [Молдова і Україна працюють над комплексним
вирішенням екологічних проблем Дністра] / Г. Степанов // Независимая Молдова
(https://noi.md/ru/obshhestvo/moldova-i-ukraina-vyrabotayut-kompleksnoe-resheniejekologicheskih-problem-dnestra). – Кишинев, 2018. – 20.06.

ІСТОРІЯ
49 плит у пам’ять про немовлят, які стали жертвами примусової депортації під
час націонал-соціалістичної епохи, було закладено у районі Лангенхорн у Гамбурзі.
На урочистій церемонії відкриття пам’ятних знаків звучали колискові російською,
польською та українською мовами, як нагадування про те, що це часто було єдиним,
що мами могли б використати для комфорту своїх немовлят. Жертвами депортації
часів Другої світової війни були жінки з Бельгії, Франції, Латвії, Литви, Польщі,
України, Росії, Білорусі, які були вивезені з батьківщини до Німеччини для виконання
робіт на підприємствах верхмату.
Eusterhus, Eva Die Kinder, die kaum eine Chance hatten = [Діти, які не мали шансу] /
E. Eusterhus // Die Welt (https://www.welt.de/regionales/hamburg/article178261178/HamburgStolpersteine-fuer-Kinder-von-Zwangsarbeiterinnen-verlegt.html?wtrid=onsite.onsitesearch). –
Berlin, 2018. – 26.06.

***
Могила легендарного комкора Григорія Котовського, яка знаходиться в
Одеській області, наразі в жахливому стані. Згідно з Законом України „Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, Мавзолей Котовського
найближчим часом буде знесений, хоча місцева влада, вже після прийняття цього
закону, на сесії вирішила не зносити пам’ятник Котовському, а навпаки –
відремонтувати за 200 тис. грн. Газета повідомляє про те, що розграбування
захоронення легендарного комкора, стало можливим саме через даний закон, який
спричинив можливість наруги над останками особи, яка відіграла значну роль в
історії.
На Украине разорен склеп с останками Котовского, скелет красного командира
оставили на всеобщее обозрение = [В Україні розорений склеп з останками Котовського,
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скелет червоного командира залишили на загальний огляд] // Молдавские ведомости
(http://www.vedomosti.md/news/na-ukraine-razoren-sklep-s-ostankami-kotovskogo-skeletkrasn). – Кишинев, 2018. – 02.07.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
У Національному авіаційному університеті відбувся Міжнародний культурноосвітній форум „Шовковий шлях 2018: Україна-Китай”. З китайської сторони у
форумі взяли участь представники Міністерства вищої освіти Китаю, а також 12
університетів, а саме: Бейханського університету (Пекінського університету авіації і
космонавтики), Сіанського університету Цзяотун, Ланчжоуського університету,
Чунцинського університету науки і техніки, Чунцинського муніципального
освітнього комітету, Південно-західного університету політичних наук та права,
Університету Чунцин Цзяотун, Січуанського університету міжнародних досліджень,
Чунцинського технологічного та бізнес-університету, Інституту інформаційних і
комунікаційних технологій Чунцинського університету, а окрім того Посол КНР в
Україні пан Ду Вей. З української сторони у міжнародному форумі взяли участь
представники 48 провідних закладів вищої освіти країни, зокрема Національного
авіаційного університету. В рамках заходу відбулися презентації українських і
китайських університетів та коледжів. Крім того, за результатами роботи форуму
представники освітніх закладів України та Китаю підписали угоди про співпрацю в
освітній галузі.
Silk Road cultural project offers Ukrainians insight into western China = [Культурний
проект „Шовковий шлях” пропонує українцям побувати у західному Китаї] // China Daily
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201806/28/WS5b347ea5a3103349141df85d.html). –
Beijing,
2018. – 28.06.

***
У своєму новому фільмі ізраїльський режисер Борис Мафцір залишився вірним
підходам, задіяних у попередніх серіях циклу. Знімальна група побувала в населених
пунктах України. Ізраїльські документалісти розмовляли зі свідками в тих же місцях і
в ті ж дати, коли відбувалися події 1941 р. Всього протягом 2016-2017 років відбулися
три кінематографічні експедиції. Борис Мафцір привернув до розмови про події 75річної давності свідків – євреїв і неєвреїв, а також професіоналів-істориків. Свідки
розповідали про події, показавши конкретні місця, де розгорталися події, і, в міру сил,
відповідали на уточнюючі питання.
Рейхман, Григорий „Дорога к Бабьему Яру началась 22 июня 1941 года”: в Израиле
снят фильм о неизвестном Холокосте в СССР = [„Дорога до Бабиного Яру почалася 22
червня 1941 року”: в Ізраїлі знятий фільм про невідомий Голокост в СРСР] / Г. Рейхман //
Вести (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5290496,00.html). – Иерусалим, 2018. – 22.06.

***
Український піаніст, народний артист України і засновник фестивалю ODESSA
CLASSICS Олексій Ботвінов прагне донести до слухачів не лише музичне, а й
політичне послання. Ботвінов не просто хоче повернути Одесі її колишню культурну
велич. Він також хоче нагадати світові, що нова демократична Україна, незважаючи
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на всі внутрішні негаразди і зовнішні загрози, які створює військова агресія Кремля,
розвиває власну творчу автономію.
Herzinger, Richard Lossagung von der imaginären „russischen Welt” = [Відмова від
уявного
„русского
мира”]
/
R. Herzinger
//
Die
Welt
(https://www.welt.de/politik/ausland/plus177756286/Ukrainische-Stadt-Odessa-Lossagung-vonder-imaginaeren-russischen-Welt.html?wtrid=onsite.onsitesearch). – Berlin, 2018. – 20.06.

***
Письменниця Тетяна Малярчук, родом із Івано-Франківська, стала лауреатом
престижної премії імені Інгеборга Бахмана. З 2011 року письменниця проживає у
Відні. Рішення про вручення премії, яка становить в грошовому вираженні 25 тис.
євро, винесено журі в ході фестивалю „Дні німецькомовної літератури” в
австрійському місті Клагенфурт. У творі „Жаби в морі” Малярчук зачіпає тему
відсутності інтересу молодого покоління до літніх родичів, а також проблеми
соціальної нерівності та ксенофобії в суспільстві. Її твори перекладені англійською,
білоруською, німецькою, польською, румунською, російською та чеською мовами. У
2013 році цю премію вручили берлінській письменниці й журналістці Катерині
Петровській, яка також народилася в Україні.
Tanja Maljartschuk gewinnt Bachmann-Preis = [Таня Малярчук отримала премію
Бахмана] // Der Tagesspiegel (https://www.tagesspiegel.de/kultur/bachmann-preis-tanjamaljartschuk-gewinnt-bachmann-preis/22778794.html). – Berlin, 2018. – 08.07.

***
На Софійській площі в Києві відбувся концерт „Шляхи дружби. Равенна –
Київ”. У ньому взяли участь 300 музикантів з Італії та України. Концертом просто
неба керував художній керівник італійської опери „Ла Скала” Ріккардо Муті.
Музиканти з Молодіжного оркестру Луїджі Керубіні разом з оркестром і хором
Національної опери України і музикантами з Маріуполя зіграли твори Джузеппе
Верді та симфонічну поему „Портрет Лінкольна”. Її декламував голлівудський актор
Джон Малкович. „Шляхи дружби. Равенна – Київ” – це музичне свято, яке поєднує
Україну та Європу і повертає Україну до родини європейських народів, – підкреслив
Президент України Петро Порошенко. – Важливо, що цей концерт відбувається у
часи, коли Україна дає відсіч військовій агресії РФ. І ми маємо підтримку усієї
Європи і всього світу, щоб нарешті на нашій землі запанував мир”.
Rodríguez P. L. Lecciones de Verdi para lograr la paz en Ucrania : El director de
orquesta italiano y el actor estadounidense protagonizan una velada especial con música de
Verdi y Copland en la plaza de Santa Sofía de Kiev = [Уроки Верді для досягнення миру в
Україні: Італійський диригент та зірка американського кіно на спеціальному вечорі з
музикою Верді та Копленда на Софійській площі в Києві] / P. L. Rodríguez // El País
(https://elpais.com/cultura/2018/07/03/actualidad/1530603248_945899.html). – Madrid, 2018. –
03.07.

РЕЛІГІЯ
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Щоб Українська православна церква (УПЦ) стала незалежною, крім
одностайного бажання українських віруючих потрібні ще дві речі: консенсус всіх глав
помісних православних церков і визнання Константинопольської (Вселенської)
церквою себе по відношенню до України як церкви-матері. По першому пункту
консенсус якщо є, то не з тим результатом, який очікує офіційний Київ. Жодна
помісна церква поки що не дала однозначного схвалення незалежності УПЦ від
Російської православної церкви. За „удочеріння” УПЦ Вселенським патріархом
Варфоломієм ситуація ще складніша. Фанар своїх „материнських” почуттів до УПЦ
не приховує. Але оскільки архієреї з Фанара висловлюють свої почуття повізантійськи витіювато, ці висловлювання можна трактувати як завгодно.
Митрополити з Фанара говорять про українські церковні справи грецькою мовою, що
також мало сприяє чіткому розумінню їх думок в Україні.
Приймак, Артур Константинополь может дать Украине автокефалию, но
неизвестно когда : Все упирается в Филарета Денисенко, позицию Эрдогана по России и
„трудности перевода” с греческого языка = [Константинополь може дати Україні
автокефалію, але невідомо коли. Все впирається в Філарета Денисенка, позицію
Ердогана по Росії і „труднощі перекладу” з грецької мови] / А. Приймак // Независимая
газета (http://www.ng.ru/ng_religii/2018-07-04/9_7258_constantinople.html). – М., 2018. –
04.07.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Контрольована найбагатшим українським підприємцем Ринатом Ахметовим,
компанія заснувала підприємство ТОВ „MSC Media”. В правління новозаснованої
компанії призначено Євгена Лященко – керівник входить до „SCM Group” компанії
„Media Group Ukraine”, якій належать кілька телеканалів, газети, журнали і
медіапортали. За даними „Lursoft”, „MSC Media” – єдине зареєстроване в Латвії
підприємство, в якому вигодонабувачем є Ахметов. Лященко теж не займає посад в
інших зареєстрованих у Латвії підприємствах.
Компания богатейшего украинца зарегистрировала медиа-бизнес в Латвии =
[Компанія найбагатшого українця зареєструвала медіа-бізнес у Латвії] // Вести
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/06/25/kompaniya-bogateyshego-ukrainca-zaregistrirovalamedia-biznes-v-latvii). – Рига, 2018. – 25.06.

СПОРТ
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов обурився участю футбольної
команди „Карпаталья” у самопроголошеному чемпіонаті світу серед невизнаних
територій. З цього приводу Ігор Жданов звернувся до Служби безпеки України із
закликом відреагувати на такий акт „спортивного сепаратизму”. Про це він написав
на сторінці у Facebook. „Сепаратизму не місце в українському спорті! Не важливо,
який він і ким фінансується та підживлюється, чи з боку Росії, чи інших країн.
Обурений участю так званої футбольної команди „Карпаталья” („Закарпаття” –
угорською) у самопроголошеному чемпіонаті світу серед невизнаних і частково
визнаних територій”, – написав І. Жданов. Як він зазначив, посилаючись на ЗМІ, у
„цьому „турнірі” взяли участь збірні Абхазії, Тибету, Секейського краю та інші”, а у
відбіркових матчах навіть команди з самопроголошених республік ДНР та ЛНР.
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Bremmer, Ian The Alternative World Cup You Might Have Missed This Summer =
[Альтернативний Кубок світу, який ви, можливо, пропустили цього літа] / I. Bremmer //
TIME (http://time.com/5319301/world-cup-soccer-conifa-karpatalya/). – New York, 2018. –
22.06.

***
Англійський футбольний клуб „Манчестер Юнайтед” офіційно повідомив, що
домовився із „Шахтарем” (Донецьк) щодо трансферу бразильського півзахисника
Фреда. Фред є вихованцем „Інтернасьйонала” з Порту-Алегрі. За „Шахтар” він
виступає з літа 2013 р. і провів у складі „гірників” 156 матчів у всіх турнірах, у яких
забив 14 м’ячів. Фред розповів, що в Україні йому доводилося грати у поганих
умовах, зокрема на снігу, натомість погодні умови не позначилися на його технічних
навиках і він був досить ефективним. Крім того останні кілька років українська
футбольна ліга не була досить успішною але матчі за участю Фреда завжди
позначалися голами.
Delaney, Miguel This is Fred, Manchester United’s newest star with „balls of steel” and
the tools to bring out the best in Paul Pogba = [Це Фред, нова зірка „Манчестер Юнайтед” з
„кулями зі сталі” і технікою, яка покаже чи він кращий за Поля Погбу] / M. Delaney //
The Independent (https://www.independent.co.uk/sport/football/transfers/manchester-unitedtransfer-news-fred-signs-confirmed-fee-latest-profile-paul-pogba-a8384606.html). –
London,
2018. – 22.06.

***
Футбольний клуб „Реал Мадрид” оголосив про підписання 19-ти річного
українського воротаря Андрія Луніна на наступні шість сезонів за 13 млн євро.
Українець грав у Луганській „Зорі” та дебютував у грі за національну збірну. Лунін
став третім молодим гравцем, який приєднався до складу „Реал Мадрида” за останні
кілька місяців. Наразі тренер іспанського футбольного клубу Лопетегі вирішує, куди
віддати українця в аренду, щоб він мав достатню ігрову практику.
Lunin, un portero ucraniano de 19 años para el Madrid = [Лунін, 19-річний
український
воротар
у
Мадриді]
//
El
Mundo
(http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/06/22/5b2d5305e5fdea584b8b45d7.html). – Madrid,
2018. – 22.06.

***
Українські вболівальники дивляться Чемпіонат світу, попри заклики влади
його ігнорувати. Бойкотувати турнір пропонував Петро Порошенко, зокрема в
інтерв’ю німецьким ЗМІ. Крім того, українські телеканали, які купили права на
трансляції матчів, збиралися відмовитися від показу турніру. Однак це обернулося
конфліктом з Європейським союзом мовників. У каналів накопичилися борги, а
Національну громадську телерадіокомпанію України могли позбавити прав на показ
наступного Чемпіонату світу з футболу. В результаті телеканал „Інтер” був змушений
все ж вести трансляції з Росії.
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Крючкова, Арина Украина не смогла проигнорировать ЧМ-2018 : Как в стране
следят за турниром = [Україна не змогла проігнорувати ЧС-2018. Як в країні стежать
за
турніром]
/
А. Крючкова
//
КоммерсантЪ
(https://www.kommersant.ru/doc/3662802?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0). – М., 2018. – 20.06.

***
Україна не пройшла кваліфікаційний відбір на Чемпіонат світу з футболу цього
року. Проте, деякі учасники АТО кажуть, що вони з нетерпінням чекають можливості
подивитися матчі. Після початку Чемпіонату світу з футболу командир одного з
батальйонів, що дислокується у Авдіївці, повів репортера „The New York Times”,
фотографа і перекладача на екскурсію бойовими українськими позиціями біля лінії
фронту, щоб перевірити, чи будуть дивитися чемпіонат його солдати. А перед цим він
запевнив журналістів, що „всі будуть дивитися – 100%” і не помилився.
Longman, Jeré Watching the World Cup in a War Zone, Where Every Goal Matters =
[Перегляд ЧС у зоні бойових дій, де кожен гол має значення] / J. Longman // The New York
Times (https://www.nytimes.com/2018/06/15/sports/world-cup/russia-ukraine.html). – New York,
2018. – 20.06.

***
У хорватських виданнях засудили вчинок хорватського захисника національної
команди Домагоя Віди, який після перемоги його команди над Росією в 1/4 фіналу ЧС
прокричав „Слава Україні!”. Про інцидент висловилися журналісти Sportarena,
Dnevno і Index, передає „Лента.ру”. У Sportarena новина про те, що сталося вийшла із
заголовком „Нам це не потрібно”.
„Нам это не нужно”: восславившего Украину защитника сборной Хорватии
осудили на родине = [„Нам це не потрібно”: захисника збірної Хорватії, який прославляв
Україну, засудили на батьківщині] // День за днем (https://rus.postimees.ee/4599970/nameto-ne-nuzhno-vosslavivshego-ukrainu-zashchitnika-sbornoy-horvatii-osudili-na-rodine). –
Таллинн, 2018. – 09.07.
***
Екс-гравці „Динамо” Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, які зараз грають за
збірну Хорватії на ЧС-2018, виклали в Instagram відео, на якому вигукують „Слава
Україні!”. Це відео вони зняли після матчу зі збірною Росії, яку Хорватія перемогла у
післяматчевих пенальті. Коли ж їхнім відео зацікавилася ФІФА, спортсмени сказали,
що пожартували. Віда не буде дискваліфікований на півфінальний матч ЧС-2018
проти Англії. Він отримав тільки формальне попередження від ФІФА.
Fifa investigating allegations against Croatia defender = [ФІФА розслідує звинувачення
проти
захисника
Хорватії]
//
Daily
Nation
(https://www.nation.co.ke/sports/football/worldcup/Fifa-world-cup-investigating-allegationsCroatia-Domagoj-Vida/4600428-4652464-1566hhfz/index.html). – Nairobi, 2018. – 08.07.

***
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Збірна України з пляжного футболу у другому турі другого етапу Євроліги2018 перемогла Португалію. Українці мали явну перевагу і вже після 18-ти хвилин
гри вели з рахунком 4:1. У кінці другої половини поєдинку включилися португальці,
які відіграли два м’ячі й змусили добряче понервувати українських уболівальників,
але українцям вдалося зберегти рахунок і перемогти.
Magalhães, Luís Portugal derrotado pela Ucrânia no futebol de praia = [Португалія
програла Україні в пляжному футболі] / L. Magalhães // Correio da Manhã
(http://www.cmjornal.pt/desporto/modalidades/detalhe/portugal-derrotado-pela-ucrania-nofutebol-de-praia). – Lisboa, 2018. – 08.07.

***
Колишній Президент України Віктор Янукович був присутнім у Москві на
матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу між збірними Росії та Іспанії. Експрезидент перебував, за даними видання, в урядовій ложі стадіону. Окрім Януковича,
там також були присутні глава уряду РФ Дмитро Медведєв, президент ФІФА Джанні
Інфантіно і король Іспанії Філіп VI.
Wanted Ukrainian ex-President Yanukovych seen at Spain-Russia World Cup game =
[Екс-президента України Януковича, який перебуває у розшуку, було помічено на
іспансько-російській
грі
Кубка
світу]
//
Daily
Sabah
(https://www.dailysabah.com/europe/2018/07/03/wanted-ukrainian-ex-president-yanukovychseen-at-spain-russia-world-cup-game). – Ankara, 2018. – 03.07.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
У лісовому масиві на околиці Львова група осіб у масках скоїла спланований
напад на ромський табір. У поліції заявили, що нападники мали чіткий план погрому
табору ромів: вони заздалегідь визначили свої позиції, дії і завдання. У результаті
нападу – мешканець села Рівне Закарпатської області Давид від травм, несумісних з
життям, помер у лікарні, його брат Рач Поп отримав серйозні ножові поранення,
постраждали мешканка села Буркатове Закарпатської області та 10-річний хлопчик,
який також є мешканцем цього села. У скоєному злочині підозрюються дев’ять учнів
двох львівських шкіл.
Attack on Roma camp in Ukraine leaves one dead = [У результаті атаки на ромський
табір в Україні загинула одна людина] // Daily Nation (https://nation.com.pk/25-Jun2018/attack-on-roma-camp-in-ukraine-leaves-one-dead). – Nairobi, 2018. – 25.06.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
У Верховній Раді України вже майже рік готують законопроект „Про протидію
загрозам національній безпеці в інформаційній сфері”. Ситуація дещо заплуталася,
оскільки частина інформаційних ресурсів повинна бути заблокована відповідно до
списку санкцій, затверджених Радою нацбезпеки і оборони. У список заборонених в
Україні сайтів потрапили найбільші російські ЗМІ. Видання „Країна” повідомило, що
СБУ відправила провайдерам новий список для блокування доступу. У ньому нібито
міститься перелік близько 200 сайтів, серед яких ЗМІ самопроголошених ДНР і ЛНР,
деякі російські ЗМІ, інші ресурси. Цю інформацію офіційно не підтвердили і не
37

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

20 червня – 10 липня 2018 р.

спростували, але найбільші провайдери вже заблокували доступ до ряду сайтів.
Новий законопроект пропонує впорядкувати цю процедуру.
Ивженко, Татьяна В Украине хотят взять под контроль интернет-ресурсы : В
Киеве спорят о национальной безопасности, свободе слова и „пособниках врага” = [В
Україні хочуть взяти під контроль інтернет-ресурси. У Києві сперечаються про
національну безпеку, свободу слова і „посібники ворога”] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2018-07-03/5_7257_internet.html). – М., 2018. – 03.07.

КІБЕРТЕРОРИЗМ
Напередодні річниці поширення шкідливих програм NotPetya, суспільство
хвилює думка про те, що неминучою є наступна атака. „Росія має тенденцію бути
більш активною напередодні свят, незалежно від того, пов’язані вони з російськоукраїнськими відносинами чи з якоюсь іншою геополітичною подією”, – заявив Дейв
Вайнштейн, віце-президент з досліджень загроз та кібербезпеки у компанії Claroty.
Вірус NotPetya був поширений в Україну 2017 р. і швидко розповсюдився по всьому
світу, потрапивши до таких великих корпорацій, як FedEx та Merck. Обидві компанії з
тих пір витрачали мільйони на посилення їх кібербезпеки, пов’язаної з цифровим
штурмом Однак, на думку експерта, ця фундаментальна проблема залишається не
розв’язаною.
Starks, Tim Justice versus Trump on election interference = [Правосуддя проти Трампа
щодо
втручання
у
вибори]
/
T. Starks
//
POLITICO
(https://www.politico.com/newsletters/morning-cybersecurity/2018/06/29/justice-versus-trumpon-election-interference-267960). – Arlington, 2018. – 29.06.

***
Відносини між Україною та Росією зіпсувалися після приєднання Криму до
Росії в 2014 році. З тих пір Київ звинувачує Росію в координації кібератак як частини
„гібридної війни” проти України. Москва це заперечує. Невизначена група російських
хакерів заражає українські компанії шкідливим програмним забезпеченням для
створення „зворотних дверей” та великого скоординованого удару, вважає глава
української кіберполіції С. Демедюк. Він, зокрема зазначив, що „ці хакери
направляють свої дії проти компаній, включаючи банки та фірми з енергетичної
інфраструктури”. У даному контексті українська поліція співпрацює з іноземними
правоохоронними органами для виявлення цих нападників.
Ucrania asegura que varios hackers rusos están preparando un ciberataque masivo =
[Україна стверджує, що кілька російських хакерів готують масову кібер-атаку] // Público
(http://www.publico.es/internacional/ciberguerra-ucrania-asegura-hackers-rusos-preparandociberataque-masivo.html). – Madrid, 2018. – 27.06.

***
У Бруклінському федеральному суді почався процес у справі мігранта з
Казахстану Віталія Корчевського. Пастору-брокеру, віце-президенту інвестиційного
банківського холдингу „Morgan Stanley” були пред’явлені федеральні звинувачення в
змові, шахрайстві з цінними паперами та інсайдерській торгівлі за допомогою
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викрадених українськими хакерами прес-релізів. Інші учасники шахрайської схеми
раніше зізналися у скоєних ними злочинах і уклали угоду з правосуддям. Зокрема,
виходець з України і співучасник Корчевського, власник української фабрики з
виробництва морозива Аркадій Дубовой зізнався в придбанні інсайдерської
інформації у хакерів.
Maki, Sydney Ice Cream Businessman Used Stolen News Releases to Fuel Profits =
[Підприємець використовував морозиво для викрадення інформації про видобуток
палива] / S. Maki // Blomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-20/ice-creambusinessman-says-stolen-news-releases-fueled-profits). – London, 2018. – 20.06.

***
Згідно з даними глави української кіберполіції Сергія Демедюка, російські
хакери готують масштабну кібератаку на території України. С. Демедюк,
проаналізувавши “невеличкі” атаки на Україну, зробив висновок, що готується
масштабна кібератака під „якийсь конкретний день”. Він нагадав, що попередні
напади часто співпадали з великими українськими святами. Тому майбутня
кібератака може бути здійснена під час святкування Дня Конституції або Дня
незалежності.
Polityuk, Pavel Russia hackers „preparing huge malware attack” on Ukraine businesses,
claims cyber police chief = [Російські хакери „готують величезну атаку шкідливих
програм” на українські підприємства, стверджує очільник кіберполіції] / P. Polityuk // The
Independent
(https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russian-hackersconstitution-day-notpetya-malware-a8418596.html). – London, 2018. – 20.06.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
„Народний трибунал” російських найманців у Луганську виніс вироки 8

першим особам України. На думку „суддів”, довічний термін заслужили: Президент
України Петро Порошенко, Міністр оборони Степан Полторак, глава Генштабу ЗСУ
Віктор Муженко, Секретар РНБО Олександр Турчинов, очільник МВС Арсен Аваков.
Також до максимального тюремного ув’язнення „засуджені” голова Верховної Ради
України Андрій Парубій, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і колишній глава
уряду Арсеній Яценюк.
Néant, Christelle Lougansk – Le tribunal populaire ukrainien a condamné par
contumace Porochenko et ses complices à la prison à vie = [Луганськ – „Народний трибунал”
заочно засудив Порошенка та його соратників до довічного ув’язнення] / C. Néant //
Agoravox
(https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/lougansk-le-tribunalpopulaire-205460). – Paris, 2018. – 23.06.

КРИМ
Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів свою позицію щодо
анексії Кримського півострову за кілька тижнів до своєї першої двосторонньої
зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним. „Подивимося!” – так Трамп
відповів на питання журналістів про можливе визнання Криму російським. Схожою
була відповідь і на питання, чи збережуться санкції проти Росії за незаконну анексію.
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Trump não descarta aceitar a anexação russa da Crimeia : Decisão pode frustrar aliados
europeus; presidente se reúne com Putin em julho = [Трамп не виключає прийняття
російської анексії Криму: Рішення може розчарувати європейських союзників;
Президент
проведе
зустріч
з
Путіним
у
липні]
//
O
Globo
(https://oglobo.globo.com/mundo/trump-nao-descarta-aceitar-anexacao-russa-da-crimeia22838245#ixzz5KH0nP6Te). – Rio de Janeiro, 2018. – 29.06.

***
Президент США Д. Трамп заявив, що він не виключає визнання анексії Криму
Росією та зменшення санкцій, накладених з цього приводу на Росію. Якщо це дійсно
стратегія американців, то може виявитися, що засоби не варті мети, вважає автор
публікації. Визнання анексії Криму означало б згоду з порушенням Росією основних
принципів міжнародного права та заохоченням застосування сили. Це також стане
кроком у напрямі прийняття США поділу Європи на зони впливу, в якій Україна буде
на східній стороні, а Польща – на західній. Таким чином, Президент Росії В. Путін
досягне своєї головної мети.
Bielecki, Jędrzej Krym, pułapka na Donalda Trumpa : Nawet jak na Donalda Trumpa to
niezwykle ryzykowne zagranie. = [Крим, пастка для Дональда Трампа. Навіть як на
Дональда Трампа це надзвичайно ризикована гра.] / J. Bielecki // Rzeczpospolita
(http://www.rp.pl/Komentarze/180709953-Krym-pulapka-na-Donalda-Trumpa.html). – Warsaw,
2018. – 01.07.

***
Радник Президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон
Болтон заявив, що позиція Вашингтона по Криму залишається незмінною – анексія
Росією півострова незаконна. Про це він заявив на прес-конференції в Москві після
переговорів з керівництвом Кремля про зустріч російського і американського
президентів. Відповідаючи на питання про те, чи визнає Вашингтон окупацію Криму
Росією, Дж. Болтон сказав: „Це не є позицією США”.
Putin and Trump Have Nothing to Talk About = [Путіну та Трампу нічого
обговорювати] // Blomberg (https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-07-01/australia-slong-economic-run-is-flagging). – London, 2018. – 27.06.

***
Підтримка України не входить у число пріоритетів Туреччини природним
чином – це скоріше інструмент, за допомогою якого можна спиратися на думку
кримських татар, які проживають в Туреччині, і підтримувати певний градус
пантюркизму, вважає директор Таврійського інформаційно-аналітичного центру
Олександр Бедрицький. З одного боку, Туреччина підтримує територіальну цілісність
України, з іншого боку, в 2014 р. Туреччина на дипломатичному і військовополітичному рівнях сприяла швидкому переходу Криму під юрисдикцію Росії,
оскільки інший сценарій передбачав розширення впливу США в Чорноморському
регіоні. „Найближчим часом у даному напрямі нічого не зміниться”, – вважає
заступник директора Інституту громадський наук і міжнародних відносин,
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завкафедрою політології та міжнародних відносин Севастопольського державного
університету Олександр Ірхін.
Назарук, Наталия Заклятый друг России или Как переизбрание Эрдогана
отразится на позиции Турции по Крыму = [Заклятий друг Росії або Як переобрання
Ердогана відіб’ється на позиції Туреччини щодо Криму] / Н. Назарук // Еркрамас
(http://www.yerkramas.org/article/139475/zaklyatyj-drug-rossii-ili--kak-pereizbranie-erdoganaotrazitsya-na-pozicii-turcii-po-krymu). – Ереван, 2018. – 27.06.

***
В анексованому Севастополі пройшло виїзне засідання колегії Міністерства
оборони Росії під керівництвом його глави Сергія Шойгу. Раніше українська розвідка
повідомила, що сили Чорноморського флоту Росії приведені в стан підвищеної
бойової готовності із-за початку Чемпіонату світу з футболу, що проходить у Росії.
Шойгу також звернув увагу на активізацію сил НАТО в південно-західному напрямі.
В зв’язку з цим він вказав на необхідність підвищення бойового потенціалу військ, які
базуються у вищезгаданому регіоні. На засіданні Сергій Шойгу наголосив, що
„групування російських військ у Криму не залишить потенційному противнику ні
єдиного шансу”.
Russia defence chief: weapons in Crimea can repel any attack = [Головний захисник
Росії: зброя в Криму може відбити будь-яку атаку] // The Times of India
(https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/russia-defense-chief-weapons-in-crimea-canrepel-any-attack/articleshow/64668526.cms). – Delhi, 2018. – 20.06.

***
Велику карстову порожнину в районі селища Зуя Білогірського району Криму
виявили в ході будівництва траси „Таврида”, печера є найбільшою в передгірному
Криму, повідомили фахівці. Печера являє собою кілька галерей, з’єднаних
Лабіринтовими переходами. Висота галерей від 6 до 8 м., ширина проходів від 4 до 5
м., а на деяких ділянках становить до 12 м. Дослідники в ході огляду печери виявили
останки мамонта і мамонтеня, розповів глава Російського союзу спелеологів Геннадій
Самохін в ефірі радіо „Супутник в Криму”. Фахівці оцінили вік знайдених у печері
кісток у 75-100 тис. років.
Уникальную пещеру обнаружили строители трассы „Таврида” в Крыму =
[Унікальну печеру виявили будівельники траси „Таврида” в Криму.] // Известия
(https://iz.ru/765614/2018-07-11/unikalnuiu-peshcheru-obnaruzhili-stroiteli-trassy-tavrida-vkrymu). – М., 2018. – 11.07.

***
Зараз на місці мечеті-самобуду „Ар-Рахман” гори будівельного сміття. Роботи з
демонтажу провела кримська будівельна фірма „Акура”, що входить до групи
компаній „Моноліт”. Знесення мечеті девелопери проводили, посилаючись на
рішення мера Сімферополя Геннадія Бахарєва. Захисники „Ар-Рахмана” (серед яких
чимало учасників „кримської весни” 2014 року, відзначених державними нагородами
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Росії) стверджують, що в „Моноліті” і „Акура” є депутат Держдуми і колишній віцепрем’єр Криму Руслан Бальбек.
Приймак, Артур Вместо мечети под Симферополем будет „город-сад” :
Религиозный самострой крымских татар пал под железными аргументами девелоперов
= [Замість мечеті під Сімферополем буде „місто-сад”. Релігійний самобуд кримських
татар упав під залізними аргументами девелоперів] / А. Приймак // Независимая газета
(http://www.ng.ru/ng_religii/2018-07-04/11_7258_samostroy.html). – М., 2018. – 04.07.

***
У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) пройшло чергове
обговорення ситуації щодо прав людини в Криму. Як доповіли російські
правозахисники, на півострові, наприклад, тривають переслідування активістів,
незгодних з політикою влади. А ще одна проблема – це депортація з країни кримчан,
які не мають паспортів РФ. Адвокат з Регіонального центру прав людини Роман
Мартиновський заявив, що влада вже видворила за межі РФ понад 2,4 тис. кримчан. У
самому ПАРЄ рекомендували Росії, в першу чергу, „відмовитися від політики
примусового надання російського громадянства громадянам України, які проживають
в Криму і які не бажають його отримувати, а також утримуватися від примусового
переміщення таких осіб з Криму в Росію”. Проте більшість кримчан все ж задоволені
життям в складі Росії. Останні опитування, в тому числі і українських ЗМІ,
показують: понад 90% респондентів вважають, що півострів „став відроджуватися”
лише після свого приєднання до РФ.
Трифонова, Екатерина Европе доложили о депортациях крымчан : Добровольно
отказавшихся от получения паспорта РФ штрафуют как гастарбайтеров = [Європі
доповіли про депортації кримчан. Тих, хто добровільно відмовилися від отримання
паспорта РФ штрафують як гастарбайтерів] / Е. Трифонова // Независимая газета
(http://www.ng.ru/politics/2018-07-03/3_7257_passport.html). – М., 2018. – 03.07.
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