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ВИБОРИ ДО ВР
До саміту Україна-ЄС у Брюсселі Верховна Рада України так і не затвердила
новий склад Центрвиборчкому і не прийняла нове законодавство про вибори. Зробити
це від Києва вимагали західні партнери. Питання про склад ЦВК стало причиною
скандалів всередині Верховної Ради. У кулуарах почали обговорювати перспективи
руйнування коаліції, можливість недієздатності парламенту і як наслідок –
ймовірність дострокових виборів. Саме цього домагається команда Петра Порошенка,
переконані в опозиції. Очільник Радикальної партії Олег Ляшко заявив: „Спроба
Порошенко узурпувати Центрвиборчком, отримати більшість у новому складі ЦВК
пояснюється одним – він хоче фальсифікувати вибори”.
Ивженко, Татьяна Верховной раде грозят перевыборы : Порошенко может
реализовать кризисный сценарий = [Верховній Раді загрожують перевибори. Порошенко
може реалізувати кризовий сценарій] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. –
10.07. (http://www.ng.ru/cis/2018-07-10/1_7262_ukraina.html)

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Напередодні судового процесу над колишнім главою передвиборного штабу
Дональда Трампа Полом Манафортом Радіо „Вільна Європа”/Радіо „Свобода”
(RFE/RF) розповідає про ефективну роботу цього американського політичного
експерта і консультанта в Україні. Дані факти можуть спливти і на майбутньому суді
у Вашингтоні, незважаючи на те що перший процес стосується тільки фінансових
злочинів пана Манафорта.
Миклашевская, Алена Как Пол Манафорт сделал Виктора Януковича
президентом Украины : „Радио „Свободная Европа"/Радио „Свобода"” опубликовало
документы о деятельности консультанта = [Як Пол Манафорт зробив Віктора
Януковича Президентом України. „Радіо” Вільна Європа „/ Радіо” Свобода „”
опублікувало документи про діяльність консультанта] / А. Миклашевская //
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
29.07.
(https://www.kommersant.ru/doc/3700481?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
В ході 8 сесії Верховної Ради України між політичними силами,
представленими в парламенті загострилися протиріччя, причиною яких багато в чому
є майбутні президентські і парламентські вибори, яким і підпорядкована сьогодні
діяльність українських політиків. Найважливіші питання, з точки зору майбутньої
передвиборної кампанії, вирішені не були – насамперед це стосується оновлення
складу Центральної виборчої комісії і прийняття Виборчого кодексу. Перш за все,
влада підходить до початку передвиборної кампанії в стані глибокої не тільки
політтехнологічної кризи, але і кризи смислів. Незважаючи на високі антирейтинги
більшості кандидатів в Президенти і високу ступінь недовіри до політичної системи з
боку населення, є всі умови для того, щоб на майбутніх виборах до керівництва
країною прийшли нові або нові старі сили. Багато що в цьому контексті буде
залежати від того, на кого буде робити ставку Захід, який в силу останніх подій
ймовірно буде в залежності від різних груп в США і ЄС робити ставки на різних
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політиків, а також від того, наскільки успішною буде сама виборча кампанія
опозиційних сил різного спрямування.
Гущин, Александр Владимирович,доцент Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ) Украина перед выборами: дробление
пропрезидентского лагеря сопровождается кризисом смыслов : В стране созданы все
условия для того, чтобы к руководству пришли новые или „новые старые” силы =
[Україна перед виборами: дроблення пропрезидентського табору супроводжується
кризою смислів. У країні створено всі умови для того, щоб до керівництва прийшли нові
або „нові старі” сили] / А. В. Гущин // Независимая газета. – М., 2018. – 18.07.
(http://www.ng.ru/kartblansh/2018-07-18/3_7269_kart.html)

УПРАВЛІННЯ ТА КАДРИ
Високопоставлений депутат від партії Президента Петр Паламарчук вніс
поправки в законопроект про люстрацію, що скасовують санкції відносно колишніх
співробітників КДБ і випускників вузів цієї організації. Люстрація – це, мабуть, одна
з унікальностей політичного стану України. Журналіст Віктор Лошак – про те, як
працює український закон про люстрацію, і чому нічого подібного не було і не буде в
Росії.
„Люстрация — одна из уникальностей политического состояния Украины” :
Виктор Лошак — о применении ограничений на практике = [„Люстрація – одна з
унікальностей політичного стану України”. Віктор Лошак – про застосування
обмежень
на
практиці]
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
26.07.
(https://www.kommersant.ru/doc/3696209?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Всього в минулому році в Прагу переїхало близько 38 тис. чоловік. Іноземців
серед них нарахували близько 20 тис. Чверть з них – українці, 16% – словаки, 12% –
росіяни, 7% – в’єтнамці. C урахуванням тих, хто виїхав зі столиці іноземців та чехів,
міграція іноземців та переселення чехів збільшили населення Праги на 10 880
чоловік.
Украинцы и россияне увеличивают население Праги = [Українці і росіяни
збільшують населення Праги] // Пражский экспресс. – Прага, 2018. – 25.07.
(https://www.prague-express.cz/society/69326-ukraintsy-i-rossiyane-uvelichivayut-naseleniepragi)

***
На думку автора статті, проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії і успіхи
російської збірної – супроводжуються, зрозуміло, загальнонаціональною радістю і
висновками про те, що таким чином сформувалася „посткримська” політична нація.
Автор аналізує власний досвід щодо сформованості нації, зокрема він наголошує, що
„єдина українська політична нація сформувалася не в дні Чемпіонату Європи, а під
час Майдану і подальшої війни з Росією. І взагалі, коли про появу політичної нації
говорять під час футбольних чемпіонатів, це свідчить скоріше не про зародження, а
про виродження цієї самої нації”.
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Портников, Виталий Эпоха вырождения = [Епоха виродження] / В. Портников //
Грани.Ру. – Москва, 2018. – 05.07. (https://graniru.org/opinion/portnikov/m.271291.html)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Дональд Трамп думає, що Америка повинна перш за все запобігти
стратегічному альянсу Москви і Пекіна проти неї. Однак на шляху російськоамериканського зближення виникає безліч перешкод. Держсекретар США Майк
Помпео зробив офіційну заяву по Криму, анексованому Росією в березні 2014 року.
Сполучені Штати ніколи не визнають анексію і завжди будуть забороняти своїм
дипломатам їздити в Крим. Такого роду дипломатичні декларації досить практичні,
оскільки ними можна або розмахувати, або забути про них за бажанням, в залежності
від обставин або співрозмовників. Заява Помпео сама по собі не може являти собою
непереборної перешкоди для російсько-американського зближення, але воно
залишається перешкодою. Нехай Крим є історично російським з часів Катерини II,
нехай українська економіка не заслуговує на увагу на європейському просторі, проте
російсько-український конфлікт (що завжди готовий знову виникнути на Донбасі)
являє собою дуже отруєну голку. У всякому разі, достатню для того, щоб
перешкодити Вашингтону і Москві разом освоювати набагато більш значущі
геополітичні цілі і завдання.
Girard, Renaud Les obstacles au rapprochement russo-américain = [Перешкоди на
шляху російсько-американського зближення] / R. Girard // Le Figaro. – Paris, 2018. – 30.07.
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/07/30/31002-20180730ARTFIG00253-renaud-girardles-obstacles-au-rapprochement-russo-americain.php?redirect_premium)

***
Алан Фрідман – „професійний американець” для Італії: цей колишній
журналіст десятки років роз’яснює італійцям американський погляд на події. Фрідман
був ведучим і продюсером телепередач в Італії, обертався в колах еліти, написав
авторизовану біографію Берлусконі і досі пише колонки для найпрестижніших газет.
Але, незважаючи на всю його славу і вплив в Італії, в США про Фрідмана мало хто
чув, поки він не допоміг засадити за ґрати Пола Манафорта, екс-главу виборчого
штабу президента Трампа. Документи, подані спецпрокурором Робертом Мюллером в
рамках розслідування російської кампанії впливу на президентські вибори 2016 року
в США, демонструють, що Фрідман тісно співпрацював з Манафортом при створенні
так званої „Габсбурзької групи”. Цю неофіційну назву носила група європейських
політиків, яким з 2011 року таємно платили через контрольовані Манафортом
закордонні рахунки, щоб вони займалися лобізмом, переконуючи американських
політиків підтримати Віктора Януковича, тодішнього лідера України та улюбленця
російського президента Володимира Путіна.
Horowitz, Jason How Alan Friedman, Italy’s Professional American, Put Paul Manafort
in Jail = [Як Алан Фрідман, „професійний американець” для Італії, засадив Пола
Манафорта за ґрати] / J. Horowitz // The New York Times. – New York, 2018. – 30.07.
(https://www.nytimes.com/2018/07/30/world/europe/how-alan-friedman-italys-professionalamerican-put-paul-manafort-in-jail.html)
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***
Коли вони будуть давати свідчення в ході процесу над Полом Манафортом про
фінансове шахрайство, як пообіцяла федеральна прокуратура судді, жоден державний
свідок не скаже навіть слова „Росія”. Тим не менш, Росія неминуче тяжіє над усім
цим судовим процесом. Манафорту, який був головою передвиборчого штабу
президента Трампа, буде пред’явлено 32 звинувачення в банківському і податковому
шахрайстві у зв’язку з роботою в якості політичного консультанта в Україні. Суд не
буде пов’язаний зі змовою або російської дезінформацією. Але підтекст – чи знав
Манафорт про російські спроби вплинути на вибори і чи може загроза тюремного
ув’язнення змусити його співпрацювати зі спецпрокурором Робертом С. Мюллером
III – нависає не лише над обвинуваченням і захистом, але також і над Білим домом.
LaFraniere, Sharon Manafort’s Trial Isn’t About Russia, but It Will Be in the Air =
[Справа Манафорта не про Росію, але вона буде літати у повітрі] / S. LaFraniere // The
New
York
Times. –
New
York,
2018. –
30.07.
(https://www.nytimes.com/2018/07/30/us/politics/paul-manafort-trial.html)

***
„Необхідно перевірити, яким цілям так звана „російська агресія в Європі”,
спрямована проти Балтійських країн, України та інших країн, насправді служить.
Може, західним стратегам корисно мати ворога в Москві, який відволікає від купи
внутрішніх західноєвропейських проблем, – запитує німецький журналіст і
письменник, експерт з питань внутрішньої і зовнішньої політики ЄС Томас
Фасбендер, який на запрошення Міжнародного медіа-клубу „Формат-А3” побував в
Литві. – Підтримувати Європу в стані конфлікту з Росією допомагає тим, хто хоче
забезпечити європейський статус-кво. Не виключено, що Трамп зараз попереду свого
часу. Він, напевно, набагато більш розсудлива людина, ніж його малюють, і цілком
здатний дивитися в майбутнє”.
Грихачева, Надежда Время Европы прошло = [Час Європи пройшов] /
Н. Грихачева // Литовский курьер. – Вильнюс, 2018. – 26.07. (http://www.kurier.lt/vremyaevropy-proshlo/?doing_wp_cron=1532594366.2046799659729003906250)

***
Франко-російська гуманітарна операція, що проводиться в Сирії, викликає
неоднозначні оцінки. Але вона в будь-якому випадку стверджує військову перемогу
Дамаска. Не зумівши добитися звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова,
який тримає голодовку вже більше двох з половиною місяців в російській в’язниці,
про що Еммануель Макрон у приватній бесіді попросив Володимира Путіна,
президент Франції вирішив почати з господарем Кремля гуманітарну операцію в
Сирії. Ан-124 завантажив в свої багажні відсіки 50 т. французької гуманітарної
допомоги в Шатору з тим, щоб вивантажити її на авіабазі Хмеймім, командному
пункті російського контингенту в Сирії. Всі дороги ведуть до Москви. У всякому разі,
для тих, хто їде в Левант, з тих пір як військова інтервенція Росії врятувала
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сирійський режим і Кремль створив в регіоні мережу хороших відносин зі всіма
значущими гравцями.
Lasserre, Isabelle La „realpolitik” réchauffe les relations franco-russes = [„Реальна
політика” підігріває франко-російські відносини] / I. Lasserre // Le Figaro. – Paris, 2018. –
25.07.
(http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/25/01003-20180725ARTFIG00270-larealpolitik-rechauffe-les-relations-franco-russes.php?redirect_premium)

***
Немає свідків зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Гельсінкі,
крім перекладачів. Але в Москві з’ясувалося, що російський президент запропонував
своєму американському колезі організувати референдум на сході України: ще одне
голосування, але цього разу під курівництвом міжнародного співтовариства. Мета цієї
пропозиції: знайти вирішення конфлікту між Києвом та самопроголошеними
республіками Донецька та Луганська. Ці регіони збунтувалися проти українського
уряду завдяки військовій допомозі Росії у 2014 році, скасовуючи можливість
майбутнього вступу в НАТО колишньої радянської республіки. Фактично, у травні
2014 року Донецьк та Луганськ вже провели власні референдуми і оголосили про
незалежність від України. Голосування не було визнано ані Україною, ані
Сполученими Штатами чи ЄС. Росія лише сказала, що вона поважає результати, але
відхилила проект сепаратистів щодо вступу до Російської Федерації, як це сталося з
Кримом. З того часу війна лише погіршила картину.
Colás, Xavier Qué pidió Putin a Trump: Ucrania partida y ’cazar’ a los ’padres’ de las
sanciones = [Що Путін просив у Трампа: розділена Україна та „полювання” на „батьків”
санкцій]
/
X. Colás
//
El
Mundo. –
Madrid,
2018. –
24.07.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/24/5b56e4c0268e3ec3228b45d7.html)

***
Асоціації в Польщі, що представляють сотні тисяч українських робітників,
свідчать про зниження державної підтримки. „Український дім” у Варшаві допомагає
іммігрантам, які приїхали з сусідньої України, включитися в нове життя в Польщі.
Асоціація займається широким спектром діяльності, від культурних зустрічей до
юридичних консультацій, від клубів нагляду за дітьми до різних мовних і освітніх
курсів. „Ми відчуваємо себе дуже корисними, особливо після великого міграційного
буму 2014 року, починаючи з революції Майдану, – підкреслює керівниця Мирослава
Керик. – У той момент Польща в очах українців виступала як країна-друг і помічник,
коли економічне становище України сильно погіршилося. Але часи змінилися. У той
час як потреби української спільноти в Польщі продовжують рости, „Український
дім” опинився під загрозою з боку політики ультраконсервативного уряду партії
„Право і справедливість”. Міністерство внутрішніх справ ліквідувало конкурси
фінансування проектів, пов’язаних з інтеграцією меншин, і уряд відмовився від
виділених для цієї мети європейських грошей, від яких ассоціація сильно залежало.
Це побічний збиток, нанесений міграційною кризою з Півдня. Відтепер „Український
дім” бореться за своє виживання.
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Iwaniuk, Jakub Les Ukrainiens de moins en moins bien acceptés en Pologne = [Польща
приймає все менше і менше українців] / J. Iwaniuk // Le Monde. – Paris, 2018. – 23.07.
(https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/07/23/les-ukrainiens-de-moins-en-moins-bienacceptes-en-pologne_5334878_3214.html)

***
Міністерство оборони США оголосило, що забезпечить обладнання, навчання
та консультації українській армії в розмірі двохсот мільйонів доларів. Це включає в
себе поставку пристроїв нічного бачення, обладнання для безпечного спілкування та
медичне обладнання. Вказана поставка не включає зброю. Також невідомо, коли вона
буде реалізована (заява використовує загадковий термін „пізніше”).
Szaniawski, Paweł Pentagon obiecuje duże wsparcie dla ukraińskiej armii = [Пентагон
обіцяє велику підтримку українській армії] / P. Szaniawski // Rzeczpospolita. – Warsaw,
2018. – 21.07. (http://www.rp.pl/autor/00099999/pawel-szaniawski)

***
Питання, що стосуються процесу врегулювання придністровського конфлікту,
обговорювалися на засіданні Консультативної платформи парламентського контролю
над реалізацією політики по реінтеграції Республіки Молдова. В ході пресконференції, голова парламенту Андріан Канду зазначив, що на засіданні
обговорювалися успіхи, досягнуті в переговорному форматі „5+ 2”, зокрема,
домовленості про реєстрацію транспортних засобів з придністровського регіону. „Ми
також обговорили результати діяльності спільного молдавсько-українського
пропускного пункту „Первомайськ-Кучурган” і відкриття ще ряду подібних пунктів
на кордоні з Україною”, – заявив Андріан Канду.
Канду отметил успехи в процессе = [Канду відзначив успіхи в процесі] //
Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 20.07. (https://noi.md/ru/pridnestrovie/kanduotmetil-uspehi-processa-uregulirovaniya-pridnestrovskogo-konflikta)

***
У столиці Фінляндії Гельсінкі відбулася зустріч між Президентом США
Дональдом Трампом і Президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп після зустрічі
тет-а-тет з Путіним заявив про „дуже хороший початок” двостороннього саміту.
Глава Кремля зазначив, що російсько-американські відносини нині переживають
непростий період, „однак труднощі, напружена атмосфера, яка склалася, не мають
об’єктивних причин”. Під час зустрічі Президент Росії В. Путін зізнався, що позиція
Дональда Трампа і США щодо українського Криму залишається незмінною –
півострів був незаконно анексований Москвою. Путін також запевнив, що Росія
готова продовжити контракт про транзит газу через Україну в разі врегулювання
судової суперечки між „Газпромом” і „Нафтогазом”.
Charillon, Frédéric Donald Trump et Vladimir Poutine sont des alliés objectifs mais pas
égaux = [Дональд Трамп і Володимир Путін об’єктивні, але не рівні союзники] /
F. Charillon
//
Le
Monde. –
Paris,
2018. –
18.07.
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(https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/18/donald-trump-et-vladimir-poutine-sont-desallies-objectifs-mais-pas-egaux_5332959_3232.html?xtmc=ukraine&xtcr=1)

***
Дональд Трамп – як стихійне лихо для всієї міжнародної політики, – заявив
виданню „Річпосполита” відомий український політолог Володимир Фесенко.
Володимир Фесенко: Були побоювання, що Трамп і Путін можуть укласти угоду
стосовно України. Нічого не сталося, тому що між Москвою та Вашингтоном дуже
багато розбіжностей у оцінюванні ситуації в нашій країні. Навіть якщо б вони уклали
угоду, що б це змінило? Зрештою, Путін однозначно сказав, що тема Криму закрита.
Півострів повторює долю країн Прибалтики, які колись були приєднані СРСР. Ця
анексія не була визнана, але з Москвою всі співпрацювали і встановили дипломатичні
відносини. Крим повернеться в Україну, якщо Росія розпадеться або буде серйозна
політична та економічна криза. Сьогодні Кремль не збирається йти на поступки.
Кремль чекає наступні президентські та парламентські вибори в Україні, вважає
Фесенко.
Szoszyn, Rusłan Fesenko: Putin suflerem prezydenta USA = [Фесенко: Путін суфлер
президента США] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 17.07.
(http://www.rp.pl/Prezydent--USA/307179906-Fesenko-Putin-suflerem-prezydenta-USA.html)

***
Зустріч Президента США Дональда Трампа і Президента Росії Володимира
Путіна в Гельсінки не закінчилася проривними заявами і пройшла на тлі звинувачень
у російському втручанні в американські вибори, однак обидва лідери виглядали вкрай
задоволеними. „Метою Трампа було знизити напруженість, – сказала Бі-бі-сі
офіційний представник держдепу США Ванесса Екер. – У нас багато проблем у
наших двосторонніх відносинах – не тільки втручання у вибори, а й ситуація в Сирії,
конфлікт в Україні. І те, що у них було позитивне ставлення після зустрічі, це добре „.
Втім, на думку багатьох експертів, ця зустріч видалася не стільки не доброзичливою,
скільки непідготовленою.
Козлов, Петр,Русская служба Би-би-си, Хельсинки „Четыре часа назад все
изменилось”. Как прошла встреча Трампа и Путина = [„Чотири години тому все
змінилося”. Як пройшла зустріч Трампа і Путіна] / П. Козлов, Н. Писня, О. Просвирова //
Новости Узбекистана. – Ташкент, 2018. – 17.07. (https://nuz.uz/v-mire/34301-chetyre-chasanazad-vse-izmenilos-kak-proshla-vstrecha-trampa-i-putina.html)

***
Президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити питання України
під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Після
саміту „Великої сімки” в Канаді Макрон заявив, що він хотів би запросити Путіна на
наступний саміт, але це буде залежати від того, як Росія виконуватиме Мінські
домовленості для врегулювання ситуації в Україні.
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Macron to discuss Syria, Iran and Ukraine with Putin = [Макрон обговорить з
Путіним питання щодо Сирії, Ірану та України] // Daily News and Analysis. – Mumbai,
2018. –
15.07.
(http://www.dnaindia.com/world/report-macron-to-discuss-syria-iran-andukraine-with-putin-on-sunday-2637176)

***
Президент США Дональд Трамп хоче мати свого російського колегу
Володимира Путіна за „друга”. Зокрема, Д. Трамп має намір поговорити з В. Путіним
про завершення американських військових навчань у країнах Балтії. Ці маневри
посилилися після російської агресії в Україні для захисту партнерів від Естонії, Латвії
та Литви. За словами Президента США Д. Трампа, він буде говорити з кремлівським
лідером про Сирію, Україну, про втручання у вибори в США, а також про контроль
над озброєнням.
Trump will Putin als „Freund” = [Трамп хоче, щоб Путін був „другом”] // Wiener
Zeitung. –
Vienna,
2018. –
12.07.
(https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/976640_Trump-will-Putin-alsFreund.html)

***
На думку Президента США Д. Трампа, під час „холодної війни” США мали
свої тверді геополітичні інтереси в захисті Європи від комуністичної агресії. Але
після розпаду Радянського Союзу багато чого змінилося. Зокрема, Дональд Трамп
думає про владні інтереси та економічну конкуренцію, а не про політичну ідеологію
та конкуренцію економічних систем. Президент США розглядає український
конфлікт як внутрішньоєвропейську проблему. Тому він має великі сумніви щодо
партнерства України з Європейським Союзом. Той факт, що Д. Трамп зустрінеться з
В. Путіним після саміту НАТО в Гельсінкі, вважає автор статті, є не провокацією для
Європи, а загрозою.
***
Straubhaar, Thomas In der G-2-Doktrin von Trump kommt Europa nicht mehr vor =
[Європа вже не з’являється в доктрині G-2 Трампа] / T. Straubhaar // Die Welt. – Berlin,
2018. – 07.07. (https://www.welt.de/wirtschaft/article179041518/Streit-um-die-Nato-Ohne-eineeuropaeische-Armee-wird-es-nicht-gehen.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

***
Спікер парламенту Республіки Молдова (РМ) Андріан Канду розбурхав
Придністров’я, заявивши про те, що російські військові перевозять озброєння зі
складів боєприпасів „незрозуміло куди”. Канду зазначив, що ці дії РФ загрожують
безпеці РМ, і повідомив, що Кишинів разом з Києвом і Тбілісі готує відповідь Москві.
На думку глави Законодавчих зборів РМ, „у всьому, що відбувається є елементи, які
мають відношення до того, що називається гібридною війною на рівні кібератак,
пропаганди, а також з погрозами Російської Федерації, пов’язаними з газом і
електроенергією для Республіки Молдова, України та Грузії”.
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Гамова, Светлана Молдавия обвинила РФ в дестабилизации ситуации в
Приднестровье : В ответ Тирасполь заявил, что Кишинев нарывается на
неприятности = [Молдова звинуватила РФ у дестабілізації ситуації в Придністров’ї. У
відповідь Тирасполь заявив, що Кишинів наривається на неприємності] / С. Гамова //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
06.07.
(http://www.ng.ru/cis/2018-0706/6_7260_indictment.html)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
З точки зору нашої економіки, основним викликом для майбутнього є
залучення іноземців, а також збереження їх на польському ринку праці, – розповідає
Анджей Кубісяк, директор групи аналізу робочої служби. – Ми спостерігаємо різке
збільшення кількості дозволів на роботу. У 2017 році Польща випустила 1,16
мільйонів робочих віз, 95 відсотків іноземців, які працюють в Польщі є українцями. У
2017 році роботодавці подали 1,7 мільйона декларацій про намір залучити українців.
Кількість заявок у порівнянні з 2016 роком зросла більш ніж на 1/3. За інформацією
агентства зайнятості за кордоном, „Work Garant”, неофіційна кількість українців, що
працюють у Польщі, досягає двох мільйонів.
***
Blikowska, Janina Ukraińcy w Polsce: Są i będą potrzebni : W Polsce mamy dwa miliony
Ukraińców. Samorządy podejmują różne inicjatywy, by ułatwić im u nas naukę i życie. =
[Українці в Польщі: є і будуть потрібні. У Польщі є два мільйони українців. Органи
місцевого самоврядування приймають різні ініціативи, аби полегшити їм навчання та
проживання.]
/
J. Blikowska
//
Rzeczpospolita. –
Warsaw,
2018. –
20.07.
(http://www.rp.pl/Widziane-z-regionu/307209952-Ukraincy-w-Polsce-Sa-i-beda-potrzebni.html)

***
Молдовський прецедент може стати джерелом натхнення для олігархічних
режимів в Грузії і Україні, якщо вони відчують загрозу неминучого знищення тих
систем клієнтського типу, які є їх частиною, пише політолог Діоніс Ченуша в
аналітичній статті для Агентства IPN. Правлячій в Молдові партії вдалося тонко
поєднати часткове виконання одних положень Угоди про асоціацію (технічні аспекти
в сфері торгівлі, в митному секторі тощо) з ігноруванням, відкладанням або
порушенням інших аспектів (антикорупційна політика, забезпечення свободи
конкуренції, верховенство закону та ін.), пояснює політолог.
Ченуша, Діоніс Ченуша: Молдавский случай может вдохновить олигархические
режимы в Грузии и Украине = [Ченуша: Молдовський випадок може надихнути
олігархічні режими в Грузії і Україні] / Д. Ченуша // Молдавские ведомости. – Кишинев,
2018. – 17.07. (http://www.vedomosti.md/news/chenusha-moldavskij-sluchaj-mozhet-vdohnovitoligarhicheskie)

***
Президент Керсті Кальюлайд, яка здійснює робочий візит до Німеччини, в
Дюссельдорфі заявила, що естонці цінують ЄС і пропоновані їм свободи. За словами
глави естонської держави, важливо, щоб ЄС запропонував і державам східного
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партнерства можливість вибрати напрямок на Європу. „Нещодавно я побувала в
Грузії і Україні і мені було приємно бачити міцне громадянське суспільство і
орієнтацію на цінності ЄС. Сподіваюся, що ЄС знайде можливості, як міцніше
прив’язати до себе ці держави”, – сказала президент Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд: Европейский союз — гарант свободы = [Керсті Кальюлайд:
Європейський союз – гарант свободи] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 13.07.
(https://rus.postimees.ee/4923072/kersti-kalyulayd-evropeyskiy-soyuz-garant-svobody)

НАТО
У другий день саміту НАТО відбулося робоче засідання з главами Грузії і
України, в фокусі якого були проведені країнами-партнерами оборонні реформи та їх
співпрацю з НАТО, повідомляє урядова прес-служба. „Естонія твердо стоїть за
спиною найуспішнішого партнера НАТО – Грузії, і ніколи не визнає окупацію
Південної Осетії і Абхазії”, – сказав прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас. „Так само
Естонія продовжить не визнавати анексію Криму і засуджувати агресію на Східній
Україні. Ми закликаємо Україну продовжувати реформи в країні і зосередити свої
зусилля на євроатлантичні прагнення”, – додав він.
Ратас в очередной раз заявил о непризнании аннексии Крыма = [Ратас в черговий
раз заявив про невизнання анексії Криму] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 13.07.
(https://rus.postimees.ee/4831565/ratas-v-ocherednoy-raz-zayavil-o-nepriznanii-anneksii-kryma)

***
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з українським
лідером Петром Порошенко під час саміту Північноатлантичного альянсу назвав
вступ України в НАТО „довгостроковою метою”. „Зараз основна увага прикована до
реформ. Ви демонструєте важливий прогрес”, – сказав він, зазначивши, що
позитивним кроком є прийняття Україною Закону про національну безпеку. Петро
Порошенко підписав закон, де в якості фундаментальних національних інтересів
країни документом визначено вступ до Євросоюзу і НАТО.
Столтенберг назвал вступление Украины в НАТО „долгосрочной целью” =
[Столтенберг назвав вступ України в НАТО „довгостроковою метою”.] // Известия. –
М., 2018. – 12.07. (https://iz.ru/766037/2018-07-12/stoltenberg-nazval-vstuplenie-ukrainy-v-natodolgosrochnoi-tceliu)

***
Вже в одинадцятий раз Молдова бере участь в міжнародних навчаннях „Sea
Breeze”, які проходять в Україні. Втім, „міжнародність” даних навчань строго
обмежена межами Північноатлантичного альянсу. Напевно, в Молдові вже нікого не
бентежить той факт, що участь в маневрах іноземного військово-політичного блоку –
пряме порушення позаблокового нейтралітету, офіційно проголошеного владою. А
прихильники „євроінтеграції” і зовсім скажуть, що тут ніякого порушення немає,
лише „співробітництво заради миру”. Хоча варто їм запропонувати надати аналогічну
співпрацю з ОДКБ або ШОС – вони відразу назвуть це „підпорядкуванням Кремлю”.
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Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

11 – 31 липня 2018 р.

Арделяну, Роман Молдова-НАТО – роман без конца? = [Молдова-НАТО – роман без
кінця?] / Р. Арделяну // Молдавские ведомости. – Кишинев, 2018. – 11.07.
(http://www.vedomosti.md/news/moldova-nato-roman-bez-konca)

***
Президент США Дональд Трамп на питання про можливість визнання Криму
російським відповів „Подивимося”. „Проект підсумкової декларації саміту НАТО,
який опинився в розпорядженні Süddeutsche Zeitung, більш однозначний у цьому
питанні”, – пише автор статті Д. Бресслер. „Ми категорично засуджуємо незаконну і
неправомірну анексію Криму Росією, яку ми не визнаємо зараз і не визнаємо в
майбутньому”, – говориться в документі, який повинні схвалити глави держав і урядів
країн-членів НАТО. „Проект підсумкової декларації не залишає можливостей для
зміни курсу альянсу щодо Росії – поки Росія сама не змінить свою політику”, –
зазначає Д. Бресслер.
Brössler, Daniel Nato-Mitglieder positionieren sich gegen Moskau / D. Daniel Brössler //
Sueddeutsche Zeitung. – Berlin, 2018. – 10.07. (http://www.sueddeutsche.de/politik/nato-gipfelrussland-1.4048085)

***
У південно-західній частині Чорного моря починаються міжнародні військовоморські навчання Sea Breeze 2018. З 2014-го, коли Крим увійшов до складу РФ, вони
носять антиросійський характер. Активна фаза навчань проходитиме в момент, коли в
Гельсінкі будуть зустрічатися президенти Росії і США. Ніби демонструючи
підтримку Києву, на навчання в Чорне море США відправили командний корабель
USS Mount Whitney (LCC-20) і ракетний есмінець USS Porter (DDG-78), а також
близько 1000 військовослужбовців. Не залишили без уваги маневри й інші країни –
члени НАТО і учасники програми „Партнерство заради миру”. „Оскільки плануються
„десантні й інші наступальні операції”, не виключено, що ці операції будуть
спрямовані на Донбас і Крим”, – вважає член асоціації офіцерів запасу МЕГАПІР
підполковник Олександр Овчинніков.
Мухин, Владимир Sea Breeze 2018 дрейфует в сторону Донбасса : Россия
заканчивает
совершенствовать военную инфраструктуру на юго-западном
стратегическом направлении = [Sea Breeze 2018 дрейфує в бік Донбасу. Росія закінчує
удосконалювати військову інфраструктуру на південно-західному стратегічному
напрямі]
/
В. Мухин
//
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
09.07.
(http://www.ng.ru/politics/2018-07-09/1_7261_fleet.html)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Михайлівська військова артилерійська академія (Петербург) вела підготовку
бойовиків „7-ї окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу так званої
ДНР” в своєму навчальному центрі в селищі Луга-3 на півдні Ленінградської області
(військова частина № 34035). Про це повідомив InformNapalm. Факт встановлений
завдяки публікаціям, зробленим на своїй ВК-сторінці (нині видалена) бойовиком
Андрієм Грінченко. Як наголошується в публікації, постанова російського
Міноборони допускає навчання іноземних військових на основі договорів з владою
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зарубіжних держав. „Природно, що Міністерство оборони України і взагалі уряд
України ніяких подібних договорів з Міністерством оборони РФ не підписували, –
вказує InformNapalm. – Невже начальник академії генерал-лейтенант (Сергій)
Баканєєв безпосередньо порушує законодавство РФ, діючи в обхід міністра оборони
Росії Шойгу?"
Петербургская военная академия вела подготовку боевиков ДНР = [Петербурзька
військова академія вела підготовку бойовиків так званої ДНР] // Грани.Ру. – Москва,
2018. – 27.07. (https://graniru.org/Politics/Russia/m.271784.html)

***
Міністерство закордонних справ Росії висловило занепокоєння тим, що позиція
Нідерландів щодо знищення літака MH17 чотири роки тому над Донбасом знімає
відповідальність за катастрофу з України. – Викликає жах, що Нідерланди фактично
зняли відповідальність з Києва за те, що не закрили повітряний простір над зоною
бойових дій на сході країни – заявили у російському міністерстві.
Mikulski, Jakub Rosja krytykuje śledztwo ws. zestrzelenia MH17. „Zdjęcie
odpowiedzialności z Kijowa” = [Росія критикує розслідування стосовно збитого
MH17. „Тут відповідальність з Києва”] / J. Mikulski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. –
17.07. (http://www.rp.pl/Katastrofy/180719497-Rosja-krytykuje-sledztwo-ws-zestrzelenia-MH17Zdjecie-odpowiedzialnosci-z-Kijowa.html)

***
До появи в Інтернеті відео хорватських футболістів ще можна було
припустити, що „патріотичну” частину російського суспільства Чемпіонат світу з
футболу цікавить більше, ніж політика і навіть більше ніж Україна. Але вигук
Домагоя Віди „Слава Україні!” змінив все в один момент. Адже в Росії поза
політикою нічого не буває, особливо коли справа стосується України, з якою
путінська Росія, як відомо, „не воює і яку дуже любить”.
Портников, Виталий Злоба на славу = [Злість на славу] / В. Портников //
Грани.Ру. – Москва, 2018. – 12.07. (https://graniru.org/opinion/portnikov/m.271426.html)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У числі партнерів російського уряду по будівництву залізниці в обхід України
була канадська компанія Bombardier Inc., яка виграла контракт на установку
сигнальних систем контролю шляхів на суму 8 млн. доларів. За словами критиків,
цього не повинно було статися, враховуючи статус Bombardier як великого
одержувача грошей канадських податкових надходжень і зовнішню політику Канади
щодо підтримки України в її де-факто війні з Росією. Представник Bombardier Олів’є
марсилії заявив, що нічого поганого тут немає: „Цей проект на 100% розташований
всередині визнаних кордонів Росії, далеко від українського кордону. Він призначений
для того, щоб уникнути перетину зони конфлікту і забезпечити безпечне перевезення
товарів і пасажирів між Воронезькою та Ростовською областями Росії”. Будівництво
залізниці в обхід України почалося в 2015 році, а компанія Bombardier приєдналася до
проекту на початку минулого року. Нова лінія забезпечує безперервний зв’язок між
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Західним військовим округом і Південним, який став центром російських військових
вторгнень на Донбас.
MacKinnon, Mark How Bombardier helped build a controversial railroad along
Ukraine’s border = [Як канадська компанія Bombardier допомогла побудувати залізницю в
обхід України] / M. MacKinnon // The Globe and Mail. – Toronto, 2018. – 31.07.
(https://www.theglobeandmail.com/world/article-how-canadas-bombardier-inc-helped-buildrussias-controversial/)

***
Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 200 мільйонів
доларів, щоб допомогти країні „захищати свою територіальну цілісність”, оскільки
вона прийняла ряд законодавчих заходів відповідно до „євроатлантичних принципів”.
„Це законодавство (...) – це великий крок у напрямку досягнення мети України стати
операційною системою НАТО. Реалізація цих реформ посилить спроможність
України захищати свою територіальну цілісність з метою створення Демократичної і
безпечної України”, – оголосили в Пентагоні. Ця нова економічна ін’єкція складатиме
200 мільйонів доларів, з якою загальна сума допомоги, наданої США Україні для
покращення оборонної спроможності, вже становить мільярд доларів, починаючи з
2014 року.
EEUU da 200 millones a Ucrania para la defensa de „su integridad territorial” = [США
дадуть Україні 200 мільйонів на захист „своєї територіальної цілісності”] // El Mundo. –
Madrid,
2018. –
20.07.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/20/5b52505c468aeb953c8b4605.html)

***
У Молдови з’явиться новий куратор в Європейському банку реконструкції та
розвитку. Керуючий директор Євробанку по країнах Східної Європи та Кавказу
Франсіс Маліж був призначений керуючим директором департаменту фінансових
установ Європейського банку реконструкції і розвитку. Він тимчасово збереже свою
нинішню посаду керуючого директора ЄБРР по Східній Європі і Кавказу і буде
відповідати за операції ЄБРР в Молдові, Україні, Білорусі та на Кавказі поки не буде
призначений його наступник по даному регіону і не завершиться повна передача йому
справ. Це забезпечить безперервність на одній з ключових посад, що є доказом
важливості для ЄБРР співпраці з Молдовою, Україною, Білоруссю, Вірменією,
Грузією та Азербайджаном.
Степанов, Георгий У Молдовы будет новый куратор в ЕБРР = [У Молдови буде
новий куратор в ЄБРР] / Г. Степанов // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 19.07.
(https://noi.md/ru/jekonomika/u-moldovy-budet-novyj-kurator-v-ebrr)

***
У недавньому ексклюзивному інтерв’ю „China Daily” президент компанії
„Beijing Tus-Clean Energy” Вень Хуей розповів, що Ініціатива „Пояс та дорога”,
запропонована Китаєм 2013 року, надає китайським енергетичним компаніям більше
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можливостей шукати експансію за кордоном і допомагає задіяним країнам
оптимізувати свою енергетичну структуру. Зарубіжні інвестиції компанії, зазначив
Вень Хуей, в основному зосереджені на країнах та регіонах, які беруть участь в
Ініціативі „Пояс та дорога”. Зокрема, на сьогодні президент „Beijing Tus-Clean
Energy” вклав кошти в проект поєднання технології переробки відходів та
термоелектричної енергетики в Україні та фотогальванічних установок в Таїланді та
Бангладеш.
Chinese energy companies get extra charge from B&R Initiative = [Китайські
енергетичні компанії отримують додаткові доходи від ініціативи B&R] // China Daily. –
Beijing,
2018. –
17.07.
(http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/17/WS5b4d58b2a310796df4df6e09.html)

МИТНА ПОЛІТИКА
Парламентарії Молдови та України підписали вісім протоколів про введення
спільного контролю на молдавсько-українських КПП. Документи підписані в рамках
спільного виїзного засідання Групи дружби з Україною парламенту Молдови і
депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з
Республікою Молдова, яке відбулося в Одесі. „Сьогодні ми відвідали Паланку, де
будується новий КПП, пропускна здатність якого становитиме півтори тисячі
автомобілів на добу. Питання безпеки стосується обох наших країн. Саме тому
важливі не тільки інфраструктура митниці і прикордонної служби, а й загальний
контроль”, – зазначив голова Групи дружби з Україною парламенту Молдови Євген
Нікіфорчук.
Вводится совместный контроль еще на ряде молдо-украинских КПП =
[Вводиться спільний контроль ще на ряді молдавсько-українських КПП] // Независимая
Молдова. – Кишинев, 2018. – 24.07. (https://noi.md/ru/politika/vvoditsya-sovmestnyj-kontrolieshhe-na-ryade-moldo-ukrainskih-kpp)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
З настанням літнього сезону Держприкордонкомітет спільно з Міністерством
спорту і туризму активізували роботу щодо скорочення низок з туристичних
автобусів на прикордонних переходах. Особливо гостро проблема стоїть на
українському напрямі. Поки переламати ситуацію не вдається: багато клієнтів
турфірм незадоволені. Віталій Грицевич, заступник директора Департаменту з
туризму Міністерства спорту і туризму зазначив, що „переходи „Нова Гута” і „Нова
Рудня” користуються великою популярністю, через них їдуть все частіше”. Однак,
навіть спільна ініціатива Мінспорту і Держприкордонкомітету поки не може
вирішити цю ситуацію, хоча „спроби щодо вдлсконалення процедури перетину
кордону продовжаться”, наголошує В. Грицевич.
Нестеров, Александр Пограничное испытание : Схема пропуска туристических
автобусов через границу требует доработки = [Прикордонне випробування. Схема
пропуску туристичних автобусів через кордон потребує доопрацювання] / А. Нестеров //
Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 12.07. (https://www.sb.by/articles/pogranichnoeispytanie.html)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
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Реформа, яка стартувала в Україні під тиском МВФ з 1 січня поточного року,
як показують останні події, поки не вирішила проблем з наповненням бюджету
пенсійного фонду, пише автор статті. Масові затримки виплат пенсій розпочалися з
другої декади липня, але органи влади почали інформувати про ситуацію тільки в
останні дні, коли в ЗМІ і соцмережах підняли тривогу. За підрахунками економістів,
„касовий розрив” або, по-іншому – „діра в скарбниці” за перше півріччя 2018 року
склала близько 14 млрд гривень, а доходи в червні виявилися майже на 11 млрд
менше планового показника.
Корж, Валентин В Киеве решают, как „накормить семью хлебами” всех
пенсионеров : Сбой в работе ПФ Украины показал, что в ее госбюджете образовались
крупные дыры, которые непонятно, как латать. = [У Києві вирішують, як „нагодувати
сім’ю хлібами” всіх пенсіонерів. Збій в роботі ПФ України показав, що в її держбюджеті
утворилися великі діри, які незрозуміло, як латати.] / В. Корж // РОСБАЛТ. – С.Пб.,
2018. – 27.02. (http://www.rosbalt.ru/world/2018/07/27/1720331.html)

ЕКОНОМІКА
Складено рейтинг країн Європи за доступністю бензину для населення; згідно
оцінці, Росія не входить в першу десятку, а перше місце займає Люксембург, жителі
якого можуть придбати найбільший обсяг бензину на свої середні зарплати.
Дослідження рейтингового агентства „РІА Рейтинг” базується на даних про вартість
бензину з октановим числом 95 на початок липня 2018 року, для Норвегії і України –
на кінець травня 2018 року. Україна посідає останнє місце за доступністю бензину.
Жителі цієї країни можуть придбати лише 244 літра палива – в 11 разів менше
лідируючого Люксембургу і в 3,5 рази менше, ніж в Росії.
Опубликован рейтинг доступности бензина в странах Европы = [Опублікований
рейтинг доступності бензину в країнах Європи] // Молдавские ведомости. – Кишинев,
2018. –
21.07.
(http://www.vedomosti.md/news/opublikovan-rejting-dostupnosti-benzina-vstranah-evropy)

***
Українська влада вирішила позбутися російських деталей в літаках сімейства
Ан-148. Підрозділ Boeing допоможе українцям в закупівлі альтернативних
„неросійських” комплектуючих. Угоду про це було урочисто підписано на авіасалоні
Фарнборо. „Частково угода з Boeing – це, звичайно, PR-подія для підтвердження
„незалежності”. Практична ціна цієї угоди стане більш зрозумілою приблизно через
рік. Ми вже бачили багато гучних заяв з Києва, які так і не були реалізовані в
повному обсязі. З іншого боку, Boeing не може дозволити використовувати своє ім’я в
несерйозному контексті, так що проект, ймовірно, має деякі реальні обриси”, – вважає
перший віце-президент Російського союзу інженерів Іван Андрієвський.
Сергеев, Михаил „Антонов” променял Россию на Boeing : Западные специалисты
помогут украинцам покупать иностранные комплектующие для нового лайнера =
[„Антонов” проміняв Росію на Boeing. Західні фахівці допоможуть українцям купувати
іноземні комплектуючі для нового лайнера] / М. Сергеев // Независимая газета. – М.,
2018. – 18.07. (http://www.ng.ru/economics/2018-07-18/1_7269_antonov.html)
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ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Єврокомісія поставила себе в такі умови, що змушена сама шукати ринки збуту
для російського газу. Про це красномовно говорять цифри: потреба „Газпрому” в
транзитних послугах України знизилася до 10-15 млрд. кубометрів природного газу в
рік, тоді як прибуткове функціонування української газотранспортної системи стартує
з 40 млрд. кубометрів. Перша консультаційна зустріч з проблем використання ГТС
України для поставок російського газу європейським споживачам відбулася 17 липня
в Берліні. У переговорах взяли участь представники всіх зацікавлених сторін.
Марцинкевич, Борис Европа перестала срывать трубу „Северный поток — 2” =
[Європа перестала зривати трубу „Північний потік – 2”] / Б. Марцинкевич // Вести. –
Рига, 2018. – 30.07. (https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/07/30/evropa-perestala-sryvat-trubusevernyy-potok-2)

***
Північна трубопровід проходить ще один технічний огляд. Час перевірок
збільшується з року в рік. На першому році роботи він становив 6 днів, зараз – два
тижні. „Газпром” зупинив передачу газу трубопроводом „Nord Stream” через
„щорічний технічний огляд газопроводу”. Перерва у безпосередньому постачанні до
Німеччини триватиме з 17 липня по 31 липня. Зараз газ із північного газопроводу
протікає більшим потоком через Україну та Польщу. „Укртрансгаз” повідомив, що
протягом дня росіяни збільшили передачу на 10 відсотків. тобто на 30 млн. м3 до 300
млн. м3. Українці підкреслюють свою роль як надійного та безпечного способу
транспортування російського газу європейським споживачам.
Trusewicz, Iwona Nord Stream 1 stanął, Ukraina zarabia = [„Північний потік 1”
стоїть, Україна заробляє] / I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 18.07.
(https://energianews.rp.pl/surowce-i-paliwa/13371-nord-stream-1-stanal-ukraina-zarabia)

***
Розпочаті в Берліні переговори російського міністра енергетики Олександра
Новака з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним і заступником
голови Європейської комісії (ЄК) Марош Шефчович повинні будуть виробити умови
для транзиту російського газу по українській газотранспортній системі після 2019
року. Незалежний німецький експерт Роланд Гец – один з найвідоміших фахівців в
області енергетичних відносин ЄС-Росія в інтерв’ю німецькому державному
інформаційному агентству Deutsche Welle (DW) оцінив перспективи „Північного
потоку – 2” і майбутнє транзиту російського газу через Україну. За його словами, ні
про яке припинення українського транзиту, який в даний час безперебійно працює,
мова йти не повинна. Завдання полягає в тому, щоб виробити нові форми договірних
зобов’язань з прокачування по території України певних обсягів газу.
Никифоров, Олег Переговоры в Берлине обозначат вехи для разрешения газового
спора : Множество интерпретаций по использованию украинского транзита может
завести диалог между Москвой и Киевом в долгосрочный тупик = [Переговори в Берліні
позначать віхи для вирішення газової суперечки. Безліч інтерпретацій щодо
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використання української транзиту може завести діалог між Москвою і Києвом в
довгостроковий глухий кут] / О. Никифоров // Независимая газета. – М., 2018. – 17.07.
(http://www.ng.ru/world/2018-07-17/6_7268_berlin.html)

***
Після першої перемоги в Стокгольмському арбітражі український „Нафтогаз”
вирішив розорити російський „Газпром” новими позовами. Тепер „Нафтогаз” вимагає
від російської монополії більше 11,5 млрд дол. та для арешту повний список активів
„Газпрому” у Великобританії за попереднім позовом на 2,6 млрд дол. Напередодні
російсько-європейсько-української газової зустрічі „Нафтогаз” намагається посилити
свої переговорні позиції. І нова атака на полі судових розглядів, ймовірно, здається
йому вдалою ініціативою.
Комраков, Анатолий Украина пошла в транзитную атаку на „Газпром” : Киев
требует с российской газовой монополии 11,5 миллиарда долларов = [Україна пішла в
транзитну атаку на „Газпром”. Київ вимагає з російської газової монополії 11,5 мільярда
доларів]
/
А. Комраков
//
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
09.07.
(http://www.ng.ru/economics/2018-07-09/4_7261_gazprom.html)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Український уряд 26 липня затвердив техніко-економічне обґрунтування
будівництва третього і четвертого блоків на Хмельницькій АЕС. При цьому Кабінет
Міністрів визнав, що міненерго і мінекономрозвитку України і НАЕК „Енергоатом”
(оператор АЕС країни) повинні ще доопрацювати документ. Затвердивши ТЕО,
формально Київ зафіксував, що у країни є своя програма розвитку мирного атома. У
політичному плані Україні дуже важливо, що ця програма спроектована як незалежна
від „країни-агресора”, – на блоках не повинно використовуватися російське
обладнання. За ТЕО турбіни і генератори передбачається зробити в Україні, паливо
взяти у американської Westinghouse, а реактори – у чеській Skoda JS.
Степанов (Дзагуто), Владимир Самый дешевый реактор в мире : Владимир
Дзагуто о том, как Киев обосновывал политически верный проект АЭС = [Найдешевший
реактор в світі. Володимир Дзагуто про те, як Київ обгрунтовував політично вірний
проект АЕС] / В. Степанов (Дзагуто) // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 26.07.
(https://www.kommersant.ru/doc/3696662?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Під час стрільб на Рівненському полігоні вибухнув 120-мм міномет
українського виробництва „Молот”, у результаті три військовослужбовці загинули і
дев’ять отримали поранення. Президент України Петро Порошенко віддав
розпорядження міністру оборони і начальнику Генштабу ЗСУ провести ретельне
розслідування і до його закінчення заборонив використання даних мінометів.
Українські мінометники не раз висловлювали нарікання щодо якості мінометів
„Молот”. Фахівці вказують на той факт, що розробка та випробування міномета
велася з крайнім поспіхом.
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Шарковский, Александр Сирийские войска успешно наступают в Дераа, на
Ровенском полигоне ВСУ разорвало миномет : Неделя в армии = [Сирійські війська
успішно наступають в Дераа, на Рівненському полігоні ВСУ розірвало міномет. Тиждень
в армії] / А. Шарковский // Независимая газета. – М., 2018. – 08.07.
(http://www.ng.ru/week/2018-07-08/7_7261_army.html)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
У результаті проведення операцій Національною розвідувальною організацією
(МІТ) в Азербайджані та Україні, були затримані два громадянина Туреччини,
підозрювані в участі у бойових терористичних операціях. Зокрема, Іса Оздемір був
схоплений в Азербайджані, а підозрюваний Саліх Зекі Ігіт був доставлений до
Туреччини після операції в Україні.
2 senior FETÖ figures brought to Turkey after intelligence operations in Azerbaijan,
Ukraine = [Два учасники угрупування FETÖ були привезені до Туреччини після проведення
розвідувальних операцій в Азербайджані, Україні] // Daily Sabah. – Istanbul, 2018. – 15.07.
(https://www.dailysabah.com/investigations/2018/07/12/2-senior-feto-figures-brought-to-turkeyafter-intelligence-operations-in-azerbaijan-ukraine)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
З вересня Україна братиме участь в новому кластерному проект міжнародної
програми EUREKA, направленому на розвиток електронної медицини з
використанням технологій 5G. Проект, що отримав назву „Майбутня електронна
сфера охорони здоров’я на основі 5G” / „Future eHealth powered by 5G” /,
розрахований на три роки і покликаний зробити е-медицину швидкою і мобільною.
Зокрема, він дасть можливість розробити нові сервіси для моніторингу стану здоров’я
пацієнтів, надання лікарям оперативного доступу до медичних баз даних.
Украина примет участие в международном проекте по развитию е-медицины на
основе технологий 5G = [Україна візьме участь у міжнародному проекті з розвитку емедицини на основі технологій 5G] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 25.07.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0726/c31519-9484836.html)

***
60 дітей з цукровим діабетом отримають спеціалізовану допомогу в Дитячому
реабілітаційному центрі „Сергіївка” в Україні. За даними Міністерства охорони
здоров’я, праці та соціального захисту, діти були відібрані лікарями відділення
ендокринології Інституту матері і дитини виходячи зі стану їх здоров’я.
Десятки больных диабетом детей отправятся на бесплатное лечение на
Украину = [Десятки хворих на діабет дітей відправляться на безкоштовне лікування в
Україну]
//
Независимая
Молдова. –
Кишинев,
2018. –
23.07.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/60-detej-s-diabetom-otpravyatsya-na-lechenie-v-ukrainu)

СУСПІЛЬСТВО
Дослідники з Мельбурнського університету виявили, що в цілому чоловіки
мають більш спокійний сон, ніж жінки, що, швидше за все, пов’язано з порушеннями
жінок щодо народження дитини або наявністю безробітного партнера. Як відзначають
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дослідники, у рейтину ООН вони виявили, що у країнах, які мають високий рейтинг
щод забезпечення гендерної рівності в політичній і професійній сферах,
спостерігається зниження порушень сну. Наприклад, в Україні у відсотковому
відношенні відповідно 16% чоловіків і 22% жінок мають неспокійний сон. Якщо
порівняти з Норвегією, яка займає найвище місце за гендерною рівністю, можна
побачити, що лише 3% чоловіків і 9% жінок мають порушення сну.
Petter, Olivia Gender equality helps both sexes to get a good night’s sleep = [Гендерна
рівність допомагає обом статям мати хороший нічний сон] / O. Petter // The Times of
India. – Delhi, 2018. – 16.07. (https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/gender-equalityhelps-both-sexes-to-get-a-good-nights-sleep/articleshow/65003023.cms)

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Перший біосферний заповідник „Нижній Прут” („Prutul de Jos”) створений в
Молдові. Відповідно до вимог ЮНЕСКО, процедурі створення біосферного
заповідника повинно бути надано офіційного статусу на рівні Республіці Молдова для
його подальшого включення в Тристоронній біосферний заповідник „Дельта Дунаю –
Нижній Прут” (Румунія-Молдова-Україна).
В Молдове создан первый биосферный заповедник = [У Молдові створено перший
біосферний заповідник] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 20.07.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/v-moldove-sozdan-pervyj-biosfernyj-zapovednik)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Стали відомі результати конкурсу краси „Міс СНД-2018”. Переможницею
конкурсу стала Тетяна Акуленко з України. Конкурс „Міс СНД” вперше проводиться
в Астані. За титул найкрасивішої дівчини Співдружності Незалежних Держав
боролися 19 конкурсанток-переможниць з 16 країн-учасниць у віці від 18 до 27 років.
Для того, щоб удостоїтися честі представляти свою країну в конкурсі, учасниці
пройшли складний відбір з декількох етапів.
Определилась победительница „Мисс СНГ-2018” = [Визначилася переможниця
„Міс
СНД-2018”]
//
Казахстанская
правда. –
Астана,
2018. –
27.07.
(https://www.kazpravda.kz/news/kultura/opredelilas-pobeditelnitsa-miss-sng-2018)

***
Київський центр мистецтв Китайської національної академії живопису,
створений при Національному музеї Тараса Шевченка, буде сприяти популяризації
китайської культури в Україні та зміцненню співробітництва між діячами мистецтв
двох країн. На церемонії відкриття були присутні представники мистецьких кіл
України, а також делегація з КНР. За словами генерального директора Національного
музею Тараса Шевченка Дмитро Стуса, одним із головних завдань новоствореного
центру стане організація в Україні виставок майстрів китайського живопису.
В Киеве открылся центр искусств Китайской национальной академии живописи
= [У Києві відкрився центр мистецтв Китайської національної академії живопису] //
Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 19.07. (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0720/c315199482990.html)
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***
„Леополіс” – це Львів на джазовій карті, бо під цим ім’ям проходить щорічний
джазовий фестиваль, найбільш представницький в світі. Вперше фестиваль (тоді
називався Alfa Jazz Fest) відбувся в 2011 році і вже тоді викликав здивування
шанувальників улюбленої музики: в українській провінції одночасно зібралися Рон
Картер, Джон Скофілд і Білл Еванс. Тоді Львів вважали джазової провінцією, але за
кілька років місто стало справжньою джазовою столицею. Маклафлін, Бона, Гаррет,
Макферрін, Хейден, Хенкок, Шортер, Метіні, Дайана Ривс, Ді Ді Бріджуотер – ось
неповний список музикантів, які виступили на львівському фестивалі за 7 років.
Фестиваль щорічний, незважаючи на масу об’єктивних і суб’єктивних труднощів.
Фестиваль – не тільки сцена для суперзірок, а й форум менш відомих, але не менш
талановитих джазменів.
Мак, Владимир Израильское джазовое трио „Шалош” покорило Львов : На
международном джазовом фестивале Leopolis Jazz Fest израильские исполнители Гади
Штерн, Давид Михаэли и Матан Асаяг продемонстрировали совершенное владение
инструментами = [Ізраїльське джазове тріо „Шалош” підкорило Львів. На
міжнародному джазовому фестивалі Leopolis Jazz Fest ізраїльські виконавці Гаді Штерн,
Давид Міхаелі і Матан Асаяг продемонстрували досконале володіння інструментами] /
В. Мак // Вести. – Иерусалим, 2018. – 19.07. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L5312316,00.html)

***
Індійський актор Карті Шивакумар і режисер Раджат Раві Шанкар
співпрацюють під час зйомок нового пригодницького фільму „Dev”, який офіційно
має вийти на екрани цього року. За останніми даними, творці закінчили зйомки
половини фільму. У недавній розмові з творцями фільму на сторінках Facebook
з’ясувалося, що знімальна група вирушить в Україну, щоб відзняти деякі важливі
епізоди для фільму.
Karthi to head to Ukraine for „Dev” = [Карті їде в Україну знімати „Dev”] // The
Times
of
India. –
Delhi,
2018. –
11.07.
(https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/tamil/movies/news/karthi-to-head-to-ukrainefor-dev/articleshow/64948183.cms)

***
Завершуються Дні культури України в Білорусі. Вони були наповнені
атмосферою справжнього братства і близькості двох народів. На виставці етнографа і
майстрині Галини Безбородько, яка понад півстоліття збирала старовинні предмети
побуту, посуд, народні костюми білорусів і українців, було представлено понад
п’ятсот експонатів. Після оформлення потрібних документів посольство України
обіцяє знайти спонсорів, за допомогою яких буде відкрито музей.
Демешко, Юлия Отдать свою сорочку – значит поделиться счастьем = [Віддати
свою сорочку – значить поділитися щастям] / Ю. Демешко // Советская Белоруссия. –
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(https://www.sb.by/articles/otdat-svoyu-sorochku-znachit-podelitsya-

РЕЛІГІЯ
У Північно-Кавказькому окружному військовому суді триває суд над жителями
Бахчисарая Енвером Мамутовим, Рустемом Абільтаровим, Зеврі Абсеітовим і Ремзі
Меметовим. Чергова конвеєрна справа про причетність до „Хізб ут-Тахрір”. На
зустрічах, зафіксованих ФСБ, люди говорили про те, що необхідно використовувати
раціональні доводи, щоб пропагувати іслам. Мабуть, найнеприємнішим для
немусульман і/або прихильників світської держави там були міркування про те, що
найефективніший шлях поширення ісламу – поширити над „невірними” закони
шаріату: якби так, на думку мовця, відбулося, то майже всі жителі країни в короткий
термін стали б мусульманами. Правда, мова в розмові йшла про Україну.
Костромина, Дарья Бахчисарайский конвейер = [Бахчисарайський конвеєр] /
Д. Костромина
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
27.07.
(https://graniru.org/blogs/free/entries/271791.html)

***
Книжка протоієрея Всеволода Чапліна „Бог істина кривди. Роздуми церковного
дипломата»- жорстка і незручна. За словами Чапліна, не бажаючи ображати
„стратегічних партнерів” з Заходу, РПЦ поступається позиціям деструктивних явищ і
рухам. Досить подивитися в бік Білорусі і України. В Україні архієреї з найближчого
оточення Віктора Януковича продовжують викривати „корумпований режим”
колишнього Президента України. „Українське духовенство виявилося заручником
конформізму, звички до спокійного життя, орієнтації на заробляння грошей”.
Благодушність церковних московських кіл в плані України, пише Чаплін, дозволило
Москві „прогавити” спочатку євромайдан, а потім і куди більш небезпечну річ –
експансію
в
Україну
Константинопольського
патріархату.
„Нинішній
Константинополь з його „критськими документами” (рішеннями Критського собору
2016 року. – „НГР”) – це шлях до „Другого Ватикану”, – пише Чаплін.
Приймак, Артур Cамая некомфортная религия на Земле : Духовные болезни
внешней и внутренней политики России – глазами священника-дипломата = [Cама
некомфортна релігія на Землі. Духовні хвороби зовнішньої і внутрішньої політики Росії –
очима священика-дипломата] / А. Приймак // Независимая газета. – М., 2018. – 18.07.
(http://www.ng.ru/ng_religii/2018-07-18/14_446_chaplin.html)

***
В Токійському виправному центрі був приведений у виконання смертний вирок
щодо засновника забороненої в Росії організації „Аум cінрікѐ” Тідзуо Мацумото,
більш відомого як Секо Асахара. Тіньові групи „Аум” (під брендами „Алеф”, „Коло
світла” і т.д.) виявлені в США і Європі, де „аумовці” діють за методикою духовноцілительського маркетингу, але найбільше число послідовників японських терористів
– в Росії та колишньому СРСР. У 2000 році в українських ЗМІ пройшла інформація,
що в ході обшуку у штабі „Аум” в Токіо поліція знайшла схеми систем безпеки на
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Чорнобильській АЕС, і є версія, що адепти Асахари готують в Україні „ядерний
армагеддон”. Українські ядерники поставилися до цієї версії скептично. А
український релігієзнавець Ігор Козловський, визнаючи наявність в Україні осередків
„Аум”, не вважав японську секту загрозою безпеки для країни, заявивши, що
„Україна вже перехворіла „Білим братством”. В Україні „Аум Сінрікьо” не
заборонена.
Приймак, Артур Асахара нашел свое второе воплощение в России : Мертвый гуру
„Аум синрикѐ” может быть опаснее живого = [Асахара знайшов своє друге втілення в
Росії. Мертвий гуру „Аум Сінрікьо” може бути небезпечніше живого] / А. Приймак //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
18.07.
(http://www.ng.ru/ng_religii/2018-0718/12_446_aum.html)

***
У Москві відбулася зустріч Патріарха Московського і всієї Русі Кирила з
делегацією ієрархів Константинопольського патріархату. В її ході обговорювалися
питання, пов’язані зі збереженням міжправославної єдності. Далеко не всі
обговорювані теми були призначені для сторонніх вух, зокрема питання української
автокефалії. У Російській церкві вважають, що надання Києву томосу про
автокефалію стане фактично легітимізацією церковного розколу 1992 року.
Скрыльников, Павел „Украинский вопрос” церкви решают за закрытыми дверями
: Подробности встречи патриарха Кирилла с делегацией Константинопольского
патриархата участники предпочитают не раскрывать = [„Українське питання” церкви
вирішують за зачиненими дверима. Подробиці зустрічі патріарха Кирила з делегацією
Константинопольського патріархату учасники вважають за краще не розкривати] /
П. Скрыльников // Независимая газета. – М., 2018. – 09.07. (http://www.ng.ru/faith/2018-0709/2_7262_vopros.html)

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Правоохоронці України заборонили в’їзд голові Спілки журналістів Росії
Володимиру Соловйову на територію України на три роки. Про це повідомляє пресцентр Незалежної медіапрофспілки України з посиланням на офіційну відповідь СБУ.
У відомстві нагадали, як журналіст вів антиукраїнську діяльність на території
анексованого Росією Криму, а також у лютому 2018 року зустрічався зі ставлеником
Кремля, так званим головою республіки Сергієм Аксьоновим. Тоді Соловйов
обговорив питання взаємодії та напрями подальшої співпраці, плани спільних
інформаційних заходів, а також нагородив кримських активістів інформаційної сфери
відзнаками Союзу журналістів Росії „за заслуги”.
Ukraine
lässt
russischen
Journalistenverbandschef
nicht
einreisen
–
derstandard.at/2000083769964/Kiew-verweigert-Chef-des-russischen-Journalistenverbandes-dieEinreise = [Україна заборонила в’їзд голові Спілки журналістів Росії] // Der Standard. –
Vienna, 2018. – 19.07. (https://derstandard.at/2000083769964/Kiew-verweigert-Chef-desrussischen-Journalistenverbandes-die-Einreise)

СПОРТ
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Андрій Лунін, який народився в українському місті Красноград (Україна) у
1999 році, став у рамку воріт одразу ж, як почав грати у футбол у віці 13 років. Це
було у Дніпропетровську, де всього в 17 років, молодий Лунін вже дебютував як
професіонал, ставши одним із п’яти наймолодших воротарів, що виступали в Лізі
України. Влітку 2017 року він увійшов до складу луганської „Зорі”, де одразу ж став
беззаперечним першим номером і почав привертати увагу великих європейських
клубів, таких як „Ліверпуль”. Але, зрештою, молодий голкіпер вирішив обрати „Реал
Мадрид”, де він буде грати наступні шість сезонів. Лунін був представлений на
Сантьяго Бернабеу як новий гравець. Хлопець у супроводі своєї родини вперше
виступив іспанською мовою і заявив що буде робити все можливе для того, щоб бути
найкращим.
García, Julián ¿Quién es Andriy Lunin, el nuevo portero del Real Madrid? = [Хто
такий Андрій Лунін, новий голкіпер Реал Мадриду?] / J. García // El Mundo. – Madrid,
2018. –
23.07.
(http://www.elmundo.es/deportes/futbol/2018/07/23/5b55a61a46163fbba08b4696.html)

***
Славія” та київське „Динамо” зіграють у Лізі Чемпіонів.Суперником празької
„Славії” в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів стане київське „Динамо”.
Жеребкування раунду відбулася 23 липня. Перший матч відбудеться в Празі 7 або 8
серпня, у відповідь – 14 серпня в Києві. Час матчів буде оголошено пізніше.
Переможець за сумою двох матчів потрапляє в останній відбірковий раунд Ліги
Чемпіонів (раунд плей-офф), звідки навіть в разі поразки пряма дорога в груповий
етап Ліги Європи, другого за значимістю футбольного турніру Європи. У
єврокубковому сезоні 2017/2018 „Динамо” не потрапило в груповий етап Ліги
Чемпіонів, але успішно виступило в груповому етапі Ліги Європи. Кияни вийшли з
групи і дійшли до 1/8 фіналу. „Славія” також грала в груповому етапі Ліги Європи,
але з групи не вийшла.
„Славия” и киевское „Динамо” сыграют в Лиге Чемпионов = [„Славія” та київське
„Динамо” зіграють у Лізі Чемпіонів.] // Пражский экспресс. – Прага, 2018. – 23.07.
(https://www.prague-express.cz/sport/69314-slaviya-i-kievskoe-dinamo-sygrayut-v-ligechempionov)

***
Спочатку фінал першого всесвітнього чемпіонату світу боксерської суперсерії
(WBSS) мав відбутися в Саудівській Аравії в травні, але росіяни настояли на своєму і
перенесли його до Москви, що не сподобалось Усику. Здавалося навіть, що фінал
опинився в небезпеці, однак в одному з останніх інтерв’ю українець сказав, що зможе
перемогти будь-де, навіть на Місяці.
Pindera, Janusz Wielka wojna albo szachy w Moskwie : Stawką sobotniej walki Ukraińca
Ołeksandra Usyka z Rosjaninem Muratem Gassijewem będą wszystkie mistrzowskie pasy w wadze
junior ciężkiej. = [Велика війна або шахи в Москві. На коні бою українця Олександра Усика
проти росіянина Мурата Гассієва будуть всі пояси в першій важкій вазі. ] / J. Pindera //
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Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 18.07. (http://www.rp.pl/Boks/307189916-Wielka-wojna-alboszachy-w-Moskwie.html)

***
Захисник збірної Хорватії з футболу Домагой Віда вибачився за відеоролик із
словами „Слава Україні"!. Після переможного півфінального матчу на Чемпіонаті
світу проти збірної Англії він прокоментував телеканалу „Росія 24” свист з трибун на
його адресу. „Я знаю, що зробив помилку і хочу ще раз вибачитися перед
російськими вболівальниками. Даруйте, це життя. Треба вчитися на своїх помилках”,
– сказав Віда російською мовою.
Croatia defender Vida apologises for Ukraine comments = [Хорватський захисник Віда
вибачився за коментар щодо України] // The Times of India. – Delhi, 2018. – 12.07.
(https://timesofindia.indiatimes.com/sports/football/fifa-world-cup/croatia-defender-vidaapologises-for-ukraine-comments/articleshow/64965640.cms)

***
Після матчу з Росією екс-гравець збірної Хорватії та київського Динамо, а нині
скаут картатих Огнєн Вукоєвич записав відео, на якому його одноклубник Домагой
Віда вгукує „Слава Україні!” Сам Вукоєвич сказав, що ця перемога для „Динамо” та
України, а потім додав: „Хорватія, вперед”. Відео хорвати записали для особистого
користування, але журналіст Андрій Шахов злив його в загальний доступ. Про це
відео пізніше Віда заявив, що це „просто жарт”. ФІФА, яка вважає, що спорт
перебуває поза політикою, розгладаючи цю ситуацію в контексті напружених
відносин між Росією та Україною, відкрила дисциплінарну справу і винесла
попередження хорватському футболісту Домагою Віді.
Haupt, Florian Die Geschichte schweißt Kroatiens Söldner zusammen = [Історія з’єднує
найманців Хорватії воєдино] / F. Haupt // Die Welt. – Berlin, 2018. – 09.07.
(https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article178973448/Bachmannpreis-Schrei-mich-dochbitte-endlich-wieder-an-Literatur.html?wtrid=onsite.onsitesearch)

ІМІДЖ КРАЇНИ
Банда, яка за три роки вкрала близько 3,5 мільйона доларів в банках різних
країн, планувала пограбувати один з банків Ташкента. До злочинної групи входили
українці. Однак втілити свій план злочинцям не вдалося – їх затримала Служба
державної безпеки.
Украинская банда планировала ограбить банк в Ташкенте (видео) = [Українська
банда планувала пограбувати банк в Ташкенті (відео)] // Новости Узбекистана. –
Ташкент, 2018. – 30.07. (https://nuz.uz/sobytiya/34553-ukrainskaya-banda-planirovala-ograbitbank-v-tashkente-video.html)

***
Три підроблених документа були виявлені співробітниками митниці на
спільному прикордонному пункті Бричани-Росошани на в’їзді в Молдову, повідомляє
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Noi.md. Талон про проходження техогляду з видимими ознаками фальсифікації був
виявлений у громадянки України. Її транспортний засіб було затримано до
завершення розслідування. Ще один громадянин України пред’явив підроблений
документ про реєстрацію транспортного засобу, за кермом якого він перебував.
Таможенники обнаружили при проверке фальшивые документы = [Митники
виявили при перевірці фальшиві документи] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. –
25.07.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/tamozhenniki-obnaruzhili-pri-proverke-falishivyedokumenty)

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
Оксана Шачко, одна з трьох співзасновників руху Femen, покінчила життя
самогубством у своїй квартирі в Парижі. Одна з лідерів руху Інна Шевченко
підтвердила цю інформацію. Організація, що в даний час базується в столиці Франції,
отримала міжнародну популярність за свої топлес-протести проти релігійних установ,
а також проти дискримінації за ознакою статі, проституції, політичної корупції,
гомофобії та інших соціальних проблем. Шачко було 31 рік і вона була однією з
найвідоміших учасниць руху через те що приймала участь у демонстраціях з самого
початку.
Colás, Xavier Oksana Shachko, la cofundadora de Femen que se desnudó ante Putin, se
suicida en París = [Оксана Шачко, співзасновниця Femen, яка роздягнулася перед
Путіним, вчинила самогубство в Парижі] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2018. – 24.07.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/07/24/5b570ffd268e3eb9258b4602.html)

***
У центрі Праги на вулиці Mikulandská стався обвал частини будинку, що
знаходиться на реконструкції. Празькі рятувальники повідомили, що постраждали 3
будівельника. Посольство України в Чехії поінформувало, що мова йде про українців.
Одному українцеві госпіталізація не знадобилася, один знаходиться в лікарні в
стабільному стані, ще одного довелося ввести в штучну кому. Посольство надає
постраждалим необхідну допомогу.
Под завалами рухнувшего пражского дома оказались 3 украинца = [Під завалами
празького будинку виявилися 3 українця.] // Пражский экспресс. – Прага, 2018. – 17.07.
(https://www.prague-express.cz/society/69296-pod-zavalami-rukhnuvshego-prazhskogo-domaokazalis-3-ukraintsa)

***
У місті Анталія в Туреччині помер український турист із Запоріжжя. За
наявною інформацією, конфлікт між громадянином України та 30-річним туристом з
РФ виник під час перегляду матчу ЧС з футболу Хорватія – Росія. Чоловік був
госпіталізований в несвідомому стані в реанімацію. У турагентстві заявили, що
росіянин зайшов на територію готелю, де відпочивали українські туристи, з
сусіднього готелю. За словами турагента, українець під час надходження в
медустанову перебував стані алкогольного сп’яніння, що позбавляє його права на
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страхові компенсації. За словами родичів потерпілого українця, турецька поліція
оштрафувала росіянина на 800 дол. Після чого той поїхав додому в Росію.
Ukrainian dies after fight with Russian tourist in Turkey’s Antalya = [Українець помер
після того як він побився з російським туристом в турецькій Анталії] // Daily Sabah. –
Istanbul, 2018. – 16.07. (https://www.dailysabah.com/turkey/2018/07/16/ukrainian-dies-afterfight-with-russian-tourist-in-turkeys-antalya)

ІНФОРМАЦІЯ
У готелях курортної зони на узбережжі Кинерета в останні роки відчувається
гостра нестача персоналу, що відбивається на якості їх роботи і навіть загрожує
закриттям. Складна ситуація підштовхнула господарів курортів до пошуку
нестандартних рішень. 11 власників готелів вирішили залучити новий персонал з
числа майбутніх репатріантів. В Україні готуються до переїзду в Ізраїль близько 900
осіб. Багато з них візьмуть участь у ярмарку працевлаштування, яка пройде в Києві 23
липня. Серед пропонованих місць роботи будуть і сотні посад в готелях Тверії та
інших міст. Крім швидкого працевлаштування для новоприбулих підготували житло і
організували спеціальний ульпан для прискореного вивчення івриту.
Саде, Дани Репатриантов из Украины берут на работу в отели Тверии – все
условия : Для новоприбывших организовано немедленное трудоустройство и жилье =
[Репатріантів з України беруть на роботу в готелі Тверії – всі умови. Для новоприбулих
організовано негайне працевлаштування і житло] / Д. Саде // Вести. – Иерусалим,
2018. – 22.07. (https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5314295,00.html)

***
За словами Ліонеля де Ланге, генерального директора „Lawrence Anthony Earth
Organization Ukraine”, який відвідав зоопарк „Східний Лондон” у Південній Африці,
коричневі ведмеді Джина та Дженні, потребують набагато кращих умов утримання.
Фото ведмедів викликало широке засудження громадськості, навіть зумовивши появу
петиції, яка набирала понад 25 000 підписів, щодо закриття зоопарку. У нещодавній
публікації на сторінці організації „Lawrence Anthony Earth Organization Ukraine
Facebook” Де Ланге писав: „В Інтернеті були викладені фото, які викликали
величезний протест щодо стану тварин у зоопарку „Східний Лондон” у Південній
Африці, зокрема ведмедів, і багато моїх прихильників запитали, чому я нічого не
зробив для порятунку тварин”. За словами Ліонеля де Ланге, він відвідав зоопарк і
зустрівся з керівництвом. У результаті харчування ведмедів та умови їх утримання
було змінено і їх стан значно покращився.
Ridden, Tyler Brown bears at East London Zoo looking „much better” = [Коричневі
ведмеді в зоопарку „Східний Лондон” виглядають „набагато краще”] / T. Ridden // Times
Live. – Johannesburg, 2018. – 11.07. (https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2018-07-11brown-bears-at-east-london-zoo-looking-much-better/)

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Представник міліції самопроголошеної ЛНР Андрій Марочко заявив, що
командування Збройних сил України направляє в зону проведення Операції
об’єднаних сил диверсійно-розвідувальні групи і снайперські пари. Також Марочко
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повідомив, що, згідно з отриманими відомостями, снайпери ВСУ оснащені
гвинтівками іноземного зразка, дальність прицільної стрільби яких досягає 2 тис. м.
А. Марочко констатував, що східноєвропейські країни замість утилізації
продовжують відвантажувати Києву важке озброєння, яке відслужило свій термін.
Разведка ЛНР: в район Светлодарской дуги прибыли группы разведчиков и
снайперов ВСУ = [Розвідка ЛНР: в район Світлодарської дуги прибули групи розвідників і
снайперів ВСУ] // Независимая газета. – М., 2018. – 10.07. (http://www.ng.ru/armies/201807-10/7_7262_donbass.html)

***
На 233-му загальновійськовому (Рівненському) полігоні, який автор статті
називає „сумно відомим” тому, що на його території з тих чи інших причин, під час
стрільб в черговий раз вибухнув міномет „Молот” – витвір української оборонки.
Його конструюванням і виробництвом займається завод „Маяк”, у минулому –
виробник магнітофонів. Крім мінометів там виробляються кулемети, теж тої ж якості.
Бойовики на Донбасі називають два фактори, що призводять до небойових втрат
ВСУ. По-перше, це погана підготовка українських військовослужбовців і слабка
дисципліна в їх рядах. По-друге, українські військові використовують як старі
(некондиційні), так і вироблені „Укроборонпромом” неякісні боєприпаси.
Шарковский, Александр Почему взрываются украинские минометы : Киев
декоммунизировал оборонку до состояния некондиции = [Чому вибухають українські
міномети. Київ декомунізував оборонку до стану некондиції] / А. Шарковский //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
10.07.
(http://www.ng.ru/armies/2018-0710/7_7262_kiev.html)

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Один з лідерів української ультраправої організації С14 (заборонена в РФ
організація) Сергій Мазур відправлений Голосіївським райсудом Києва на два місяці
під цілодобовий домашній арешт. Його підозрюють в організації нападу на
циганський (ромська) табір. Експерти допускають, що ця ситуація – тільки вершина
айсберга складної системи взаємин ультраправих з представниками влади. Експерт
американської організації Atlantic Counsill Джош Коен зазначив, що подібні групи не
мають в українському суспільстві такої підтримки, яка дозволила б їм прийти до
влади: „Але це не аргумент на користь того, що не варто на них звертати увагу.
Друзів України мають хвилювати не передвиборні перспективи екстремістів, а
небажання або нездатність держави протистояти таким групам і покласти край їх
безкарності”.
Подопригора, Евгений В Украине задержали одного радикала, чтобы успокоить
Запад : Ультраправые организации могут превратиться в „карманные армии”
политиков в предвыборный период = [В Україні затримали одного радикала, щоб
заспокоїти Захід. Ультраправі організації можуть перетворитися в „кишенькові армії”
політиків у передвиборчий період] / Е. Подопригора // Независимая газета. – М., 2018. –
18.07. (http://www.ng.ru/cis/2018-07-18/1_7269_ukraine.html)

КРИМ
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Для Молдови, України та всіх інших країн, які борються з сепаратистськими
рухами, вкрай важливим є те, що Президент США Дональд Трамп за підсумками
зустрічі з Президентом РФ Володимиром Путіним зберіг свою позицію по Криму,
вважаючи його окупованим Росією. Таку думку висловив політичний аналітик
Корнеліу Чуря, виступаючи в Програмі „Політика” на каналі TV8.
Степанов, Георгий Мнение: Трамп не изменил позицию по Крыму, это важно и
для Молдовы = [Точка зору: Трамп не змінив позицію щодо Криму, це важливо і для
Молдови] / Г. Степанов // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 18.07.
(https://noi.md/ru/politika/mnenie-tramp-ne-izmenil-poziciyu-po-krymu-jeto-vazhno-i-dlyamoldovy)

***
Глава уряду Криму Сергій Аксьонов заявив, що збитки сільського господарства
на півострові склали вже 400 мільйонів рублів, передає Newsru.com. У шести районах
Криму введено режим надзвичайної ситуації. Олександр Лієв, який працював до 2014
року в уряді Криму главою комітету з водогосподарського будівництва і зрошуваного
землеробства, повідомив в інтерв’ю „Крим.Реаліі”, що сума збитків в 400 млн рублів,
озвучена Аксьоновим, занадто мала. За словами російського аграрного експерта
Володимира Решетняка, посуху в Криму вчені передбачали ще в 90-х, і до неї можна
було підготуватися.
В Крыму жесточайшая засуха. Полуостров потерял половину урожая : Украина
перекрыла канал = [У Криму найжорстокіша посуха. Півострів втратив половину
врожаю. Україна перекрила канал] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 14.07.
(https://rus.postimees.ee/4977547/v-krymu-zhestochayshaya-zasuha-poluostrov-poteryalpolovinu-urozhaya)

***
Будівельні компанії майже завершили укладання верхнього покриття шляхів
залізниці до Кубані, яка об’єднає Кримський міст з транспортною системою
материкової Росії через станцію „Вищестеблівська”. Як наголошується в
повідомленні прес-служби ФКУ Упрдор „Тамань”, на 80% завершено укладання
нижнього шару дорожнього покриття на 40-кілометровій ділянці мосту.
Завершается укладка ж/д путей к Крымскому мосту со стороны Кубани =
[Завершується укладання залізниці до Кримського мосту з боку Кубані.] // Известия. –
М.,
2018. –
12.07.
(https://iz.ru/766042/2018-07-12/zavershaetsia-ukladka-zhd-putei-kkrymskomu-mostu-so-storony-kubani)

***
На думку автора публікації, Збройні Сили України шість разів порушили так
зване „врожайне перемир’я”. Зокрема, видання підкреслює, що по території
самопроголошеної ДНР українські військові випустили понад 60 снарядів. Про це
повідомив керівник представництва ДНР в Спільному центрі з контролю і
координації режиму припинення вогню Руслан Якубов. У результаті обстрілу
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ушкодження отримала лінія електропередачі, один населений пункт залишився без
енергопостачання.
ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении режима тишины = [ДНР
звинуватила українських силовиків у порушенні режиму тиші.] // Известия. – М., 2018. –
11.07.
(https://iz.ru/765604/2018-07-11/dnr-obvinila-ukrainskikh-silovikov-v-narusheniirezhima-tishiny)

***
Поліція в окупованому Криму завершила слідство у справі про шахрайство і
зберігання боєприпасів, сфабрикованій проти активіста сімферопольської „поляни
протесту” Фазила Ібраімова. Про це в відеокоментарі „Кримської солідарності”
повідомив адвокат Едем Семедляєв. Cвого часу „Поляни протесту” з’явилися у
відповідь на відмову української влади представникам корінного народу у виділенні
ділянок для будівництва будинків. У 2014 році Ібраїмов визнав анексію Криму; далі
він підтримував контакти з окупаційною владою і колаборантами. У зв’язку з цим
частина кримськотатарської громадськості відреагувала на його переслідування з
сарказмом.
Крым: следствие по делу активиста „поляны протеста” Ибраимова завершено =
[Крим: слідство у справі активіста „поляни протесту” Ібраімова завершено] // Грани.Ру.
– Москва, 2018. – 10.07. (https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.271401.html)

ДОНБАС
Україна може відновити виплати пенсій жителям непідконтрольних Києву
районів Донбасу. Це випливає з заяви представника Президента у Верховній Раді
Ірини Луценко. Керівник Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає
дивним, що питання про пенсії жителям непідконтрольних районів Донбасу
обговорюється зараз, коли територія вже визнана тимчасово окупованою. Бала
припустив, що Ірина Луценко зробила політичну заяву, яка не обов’язково втілиться в
життя. Політолог, як і інші українські експерти, не зміг сказати, з чим, у першу чергу,
могло бути пов’язана гучна заява. У Києві обговорюються дві можливі причини:
намір української влади послати сигнал напередодні зустрічі Дональда Трампа і
Володимира Путіна – про необхідність якомога швидше (до виборів 2019 р.)
вирішити проблему Донбасу. Або, можливо, бажання зміцнити передвиборчі позиції
партії влади в південних і східних областях.
Ивженко, Татьяна Киев заговорил о выплате пенсий жителям юго-востока :
Украина сигнализирует Трампу и Путину, что готова реинтегрировать территорию =
[Київ заговорив про виплату пенсій жителям південного сходу. Україна сигналізує
Трампу і Путіну, що готова реінтегрувати територію] / Т. Ивженко // Независимая
газета. – М., 2018. – 09.07. (http://www.ng.ru/cis/2018-07-09/1_7261_pension.html)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
Арбітраж СОТ підтримав РФ в суперечці з Україною навколо застосування
Києвом антидемпінгових мит на нітрат амонію. Більш того, панель СОТ визнала, що
Україна невірно застосовувала енергокоригування, намагаючись врахувати більш
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низькі ціни на енергоресурси в РФ. Методику Київ запозичив у ЄС, де її намагалися
широко застосовувати для боротьби з імпортом з Росії. Але юристи відзначають, що
рішення поки не має стати прецедентом і не спричинить масового скасування
антидемпінгових заходів.
Никитина, Ольга Украине прописали российские нитраты : Суд ВТО отменил
пошлины Киева на селитру = [Україні прописали російські нітрати. Суд СОТ скасував
мита Києва на селітру] / О. Никитина // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 23.07.
(https://www.kommersant.ru/doc/3694311?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Як стало відомо „Комерсанту”, уряд РФ розробляє санкції щодо України, які
потім затвердить Володимир Путін. Під обмеження повинні потрапити кілька сотень
фізичних і юридичних осіб, в тому числі великі бізнесмени і київські чиновники.
Одним із заходів впливу повинно стати блокування їх активів в РФ, говорять джерела
„Комерсанту” в Білому домі. Але, можливо, вплив санкцій на їх фігурантів виявиться
символічним. Так, наприклад, за даними „Комерсанту”, санкції можуть торкнутися
виробників добрив, але імпорт цієї продукції в РФ нікчемний, а російські поставки в
Україну Київ і так успішно блокує своїми санкціями.
Украину подводят под указ = [Україну підводять під указ] // КоммерсантЪ. – М.,
2018. – 19.07. (https://www.kommersant.ru/doc/3689797)

***
Вибіркові заборони Києва на торгівлю з Росією призводять до парадоксальних
результатів. Частина українських підприємств втрачає валютні доходи, оскільки їх
сировинний експорт в Росію заміщає європейський бізнес. А інші українські компанії
переводять в Росію все більше валюти для оплати імпорту донецького вугілля через
територію РФ. При цьому багато європейських компаній навчилися працювати в
Криму, обходячи всі санкційні заборони. Типовий приклад – підприємство
„Кримський титан”, який вимушено замінив поставки сировини з України на
сировину з третіх країн – наприклад, з Норвегії. При цьому в перевезенні сировини
беруть участь німецькі фірми, чиї кораблі не заходять в кримські порти і формально
не порушують антикримські санкції.
Сергеев, Михаил Норвегия снабжает сырьем заводы в Крыму : Защитники
санкций натравили прокуроров на немецкие сухогрузы = [Норвегія постачає сировиною
заводи в Криму. Захисники санкцій нацькували прокурорів на німецькі суховантажі] /
М. Сергеев // Независимая газета. – М., 2018. – 09.07. (http://www.ng.ru/economics/2018-0709/1_7261_supply.html)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Виступаючі на підтримку ув’язненого, який страждає у виправній колонії на
російській Крайній Півночі, побоюються, що він скоро помре, і вимагають його
звільнення. У той час як Олег Сенцов приступає до 80-го дня свого голодування, його
фотографія повинна бути прикріплена до фасаду будівлі мерії IV округу Парижа.
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Асоціація „Нові дисиденти”, що регулярно публікує тексти письменників, які
захищають 42-річного українського кінорежисера, також закликає до об’єднання. Уже
два місяці діячі мистецтва і інші видатні особистості, зокрема, американський актор
Джонні Депп, письменник Стівен Кінг, Дельфін де Віган, Еммануель Каррер і Матьє
Амальрік у Франції, закликають до його звільнення. Європейська рада і „Велика
сімка” в розмові з Кремлем згадали про справу українського кінорежисера.
Еммануель Макрон двічі піднімав цю тему в розмові з Путіним, просячи його про
звільнення Олега Сенцова. Марно. Ідея про „обмін полоненими”, згадана в
телефонній розмові між російським і українським президентами, так і не
конкретизувалася.
Lasserre, Isabelle Mobilisation à Paris en faveur du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, en
grève de la faim = [Мобілізація в Парижі на користь українського кінорежисера Олега
Сенцова, який тримає голодування] / I. Lasserre // Le Figaro. – Paris, 2018. – 30.07.
(http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/30/01003-20180730ARTFIG00226-mobilisation-aparis-en-faveur-du-cineaste-ukrainien-oleg-sentsov-en-greve-de-la-faim.php?redirect_premium)

***
Відео, на якому співробітники колонії б’ють ув’язненого, викликало в Росії
громадське обурення. Претензії до російської виправній системі не нові, проте
юстиція досі не вважала за потрібне проводити розслідування.
Folterskandal erschüttert Russland = [Скандал похитнув Росію.] // Die Presse. –
Berlin,
2018. –
27.07.
(https://diepresse.com/home/ausland/welt/5470635/Folterskandalerschuettert-Russland?from=suche.intern.portal)

***
Суддя Лефортовський райсуду Москви Анна Антипова продовжила
українському бізнесменові Андрію Гашенко, заарештованому у справі про
контрабанду запчастин для військової техніки, термін утримання в СІЗО на три місяці
– до 31 жовтня. Про це повідомляє кореспондент „Граней”. 45-річному харків’янину
Гашенко, уродженцю Краматорська на Донеччині, інкриміновані частина 1 статті 30 –
частина 1 статті 226.1 КК (готування до контрабанди військової техніки; до 3 з
половиною років колонії).
Арест украинского „контрабандиста” Гашенко продлен до 31 октября = [Арешт
українського „контрабандиста” Гашенко продовжено до 31 жовтня] // Грани.Ру. –
Москва, 2018. – 27.07. (https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271790.html)

***
Білорусько-українського журналіста Дмитра Галка, який працював і в зоні АТО
на Донбасі, визнали в Білорусі винним у насильстві стосовно працівника білоруської
міліції. Совєтський районний суд Мінська виніс вирок у 4 роки обмеження свободи –
з урахуванням того, що він відбув півроку в СІЗО, він має відбути у виправній
установі відкритого типу ще 3,5 роки. Після оголошення вироку суд звільнив Галка зпід варти.
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Journalist in Weißrussland zu vier Jahren Haft verurteilt = [У Білорусі журналіст
засуджений до чотирьох років позбавлення волі] // Der Standard. – Vienna, 2018. – 18.07.
(https://derstandard.at/2000083678859/Journalist-in-Weissrussland-zu-vier-Jahren-Haftverurteilt)

***
Українському журналісту і письменнику з Донецька Станіславу Асєєву, який
понад рік утримується бойовиками самопроголошеної ДНР за звинуваченням у
„шпигунстві” та який продовжує голодувати, погрожують заарештувати його матір як
„спільницю”, якщо той не дасть свідчень на камеру. Про це повідомив на своїй ФБсторінці товариш заручника, колишній депутат Верховної Ради України Єгор Фірсов.
Голодающему заложнику ДНР Асееву угрожают арестовать его мать =
[Голодуючому заручнику самопроголошеної ДНР Асєєву погрожують, що заарештують
його
матір]
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
18.07.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.271620.html)

***
Верховний суд Росії відхилив апеляційну скаргу колишнього студента
Балтійського федерального університету калінінградця Валерія Богатирьова,
засудженого до п’яти років загального режиму за збереження у „Вконтакте” ролика
праворадикального руху Misanthropic Division. У справі також стверджувалося, ніби
Богатирьов займався „прославленням і схваленням” діяльності українських
добровольчих батальйонів, а на його ВК-сторінці було розміщено кілька роликів,
присвячених полку Нацгвардії України „Азов”. Слідство мотивувало утримання
студента у в’язниці тим, що він нібито може виїхати в Україну і приєднатися до
„Азова”. Сам политзек заявляв, що не розміщував роликів про „Азові” і „не має
відношення до конфлікту в Україні”.
ВС подтвердил пятилетний срок калининградскому студенту за видео
Misanthropic Division = [ВС підтвердив п’ятирічний термін калінінградському студенту
за
відео
Misanthropic
Division]
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
17.07.
(https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271607.html)

***
Учасники російського панк-гурту „Pussy Riot”, які завітали на стадіон
„Лужники” під час фіналу чемпіонату світу з футболу, опублікували у „YouTube”
відео, у якому пояснюють, що зробили це заради звільнення політичних в’язнів,
припинення відкриття кримінальних справ за репости і незаконних арештів на
мітингах, допущення політичної конкуренції у РФ, а також заради того, щоб російські
правоохоронці не фабрикували кримінальних справ і „не тримали людей у СІЗО
просто так”. Їх протест також стосувався справи Олега Сенцова, який як супротивник
анексії Росією Криму, був засуджений в 2015 році до 20 років за тероризм і наразі
голодує з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.
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Pussy Riot claims pitch invasion at World Cup final = [Pussy Riot претендує на
вторгнення на фінал чемпіонату світу] // Daily Sabah. – Istanbul, 2018. – 15.07.
(https://www.dailysabah.com/football/2018/07/15/pussy-riot-claims-pitch-invasion-at-world-cupfinal)

***
Колегія Верховного суду анексованого Криму під головуванням Андрія Палія
засудила фігуранта першої справи „українських диверсантів” Євгенія Панова до
восьми років суворого режиму. Як говорилося в звинувачувальному висновку, Панів
„був активним учасником організованої групи та володіє досвідом ведення
розвідувальної діяльності, управління безпілотними літальними апаратами, військової
підготовки, керування транспортними засобами та орієнтування на місцевості”. У
групі диверсантів, заявлялося у справі, Панов відповідав за розвідку місцевості, а
також за „прокладання маршруту прямування, зв’язок з іншими учасниками
організованої групи та її керівниками, які перебували на території України, а також
постачання їх боєприпасами”.
Крым: „украинский диверсант” Панов осужден к 8 годам строгого режима =
[Крим: „український диверсант” Панов засуджений до 8 років суворого режиму] //
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
13.07.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.271462.html)

***
Вимога голодування, яку 17-й день продовжує в підконтрольному ФСБ СІЗО-4
центрального главку ФСВП в Ростові-на-Дону фігурант ялтинсько-алуштинської
справи „Хізб ут-Тахрір” Емір-Усеін Куку, – звільнення всіх українських політв’язнів.
Про це повідомляє „Кримська солідарність” з посиланням на текст заяви Куку,
переданий на волю під час чергових слухань у справі, які пройшли в ПівнічноКавказькому окружному військовому суді. Документ адресований Володимиру
Путіну, генпрокурору Росії Володимиру Чайці та генконсулу України в Ростові
Віталію Москаленку. Куку запевнив, що буде голодувати до тих пір, поки не
звільнять всіх українських політв’язнів. Ще однією вимогою він назвав припинення
репресій проти кримських татар та інших віруючих в окупованому Криму.
Требование голодовки Куку – освобождение всех украинских политзеков = [Вимога
голодування Куку – звільнення всіх українських політичних в’язнів] // Грани.Ру. – Москва,
2018. – 12.07. (https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271427.html)

***
На 54-й день безстрокового голодування Олега Сенцова члени об’єднання
Європейських кіноакадемій від імені тисяч кінематографістів з усього континенту
закликали негайно звільнити українського режисера. „Під час щорічної зустрічі в
рамках Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах вони звернулися до
президента Путіна та російського уряду з проханням вчинити гуманно та негайно
звільнити Олега Сенцова”, – йдеться у повідомленні. Як зазначається, під зверненням
підписалися 20 кіноакадемій Європи. Вони підкреслили, що організації з захисту прав
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людини з усього світу та тисячі європейських кінематографістів і митців висловились
на підтримку режисера та батька двох дітей, що оголосив безстрокове голодування.
Представники 70 міст у 30 різних країнах вийшли на демонстрації, а президент
Європейської Ради Дональд Туск, за підтримки Європарламенту та інших
представників влади, закликав до звільнення Сенцова у своїй промові на відкритті
саміту Великої сімки.
EFA protest in Berlin against director Oleg Sentsov’s imprisonment = [Протест EFA у
Берліні проти ув’язнення режисера Олега Сенцова] // The Times of India. – Delhi, 2018. –
11.07. (https://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/english/hollywood/news/efa-protest-inberlin-against-director-oleg-sentsovs-imprisonment/articleshow/64925088.cms)

***
Адміністрація СІЗО-4 центрального главку ФСВП в Ростові-на-Дону,
неофіційно контрольованого ФСБ, без пояснення причин відмовила адвокату Сергію
Локтєву в допуску до підзахисного – фігуранта ялтинсько-алуштинської справи „Хізб
ут-Тахрір” Емір-Усеін Куку, який 15-й день продовжує голодування. У
кримськотатарської громадськості голодування Куку викликало значний резонанс.
Опублікована маса відеозвернень на підтримку політв’язня, з якими виступили
жителі Криму, а також континентальної України.
Ростов: в СИЗО ФСБ адвокату отказали в допуске к голодающему политзеку
Куку = [Ростов: у СІЗО ФСБ адвокату відмовили в допуску до голодуючого політв’язня
Куку]
//
Грани.Ру. –
Москва,
2018. –
10.07.
(https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271400.html)

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Я нетерпляче чекаю на нашу другу зустріч, щоб ми могли почати реалізовувати
деякі речі, про які ми говорили”, – сказав Дональд Трамп, звичайно, через Twitter.
Однак ніхто не в змозі точно визначити, про що Трамп і Путін говорили, пише автор.
Президенти зустрічалися лише в присутності перекладачів. За даними агентства
Bloomberg, Володимиру Путіну на закритій зустрічі з його дипломатами в Москві
повідомив, що він запропонував провести референдум у сепаратистських регіонах
Донбасу. Не уточнив тільки з якими питаннями: незалежність, вступ до Росії чи
іншими. Для цього він високо оцінив, що Трамп попросив його не говорити про це на
прес-конференції. Сепаратистів в обох так званих „республіках” неодноразово
проводили різні референдуми: перший 11 травня 2014 року, коли було прийнято
рішення про від’єднання від України, але українське законодавство не передбачає
місцевих референдумів, отже, всі „референдуми” в Донбасі та Криму є незаконними.
Łomanowski, Andrzej Moskwa wywiera presję na Trumpa : Moskwa sączy przecieki z
helsińskiego spotkania w cztery oczy, wywierając presję na Trumpa. = [Москва тисне на
Трампа. Москва бачить результати від закритої частини Гельсінкської зустрічі, чинячи
тиск на Трампа”] / A. Łomanowski // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 23.07.
(http://www.rp.pl/Swiat/307229950-Moskwa-wywiera-presjena-Trumpa.html)

***
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Залишається в основному невідомим, про що говорили два лідери в
присутності одних перекладачів. Але, виступаючи перед дипломатами на закритій
частині наради, Путін дав свідчення про те, як він збирається врегулювати конфлікт з
Україною, де в боях між силами, відданими Києву, і проросійськими сепаратистами
вже загинуло понад 10 тис. чоловік. Глава Кремля, мабуть, запропонував
американському президенту організувати референдум в тих регіонах Донбасу, на
сході України, де панують сепаратисти, і за згодою з Трампом, вирішив не розкривати
поточний стан цього плану. „Конкретні пропозиції” по вирішенню цього конфлікту
„обговорювалися”, ухильно сказав російський посол в США Анатолій Антонов.
Кілька годин по тому Вашингтон відкинув цю ідею. „Адміністрація не розглядає
можливість підтримки референдуму на півдні України”, – заявив Гаррет Маркіз,
офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому.
Mandraud, Isabelle Washington rejette l’idée de Vladimir Poutine d’organiser un
référendum dans le Donbass = [Вашингтон відкидає ідею Путіна про організацію
референдуму на Донбасі] / I. Mandraud // Le Monde. – Paris, 2018. – 21.07.
(https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/07/21/washington-rejette-l-idee-de-vladimirpoutine-d-organiser-un-referendum-dans-le-donbass_5334400_3214.html)

***
Білий дім заявив, що не підтримає пропозицію Володимира Путіна провести
референдум на відокремленому східному районі України після того, як російський
президент підняв цю проблему на своїй зустрічі з Дональдом Трампом в Гельсінкі.
Путін намагався посилити тиск на Київ протягом двох годин обговорення з Трампом
в Гельсінкі, запропонувавши міжнародний референдум в проросійському
сепаратистському регіоні. Аналітики відзначають, що будь-який заклик до
референдуму, що лунає з Кремля, завжди вважався нереальним, і більше стосується
бажання Москви перемогти Київ.
Hille, Kathrin White House rejects Putin plan for Ukraine referendum : Vote in
breakaway regions raised at closed-door Helsinki talks with Trump = [Білий Дім відкидає план
Путіна про референдум в Україні. Голосування в сепаратистських регіонах було піднято
на закритій зустрічі з Трампом у Гельсінські] / K. Hille, R. Olearchyk, D. Sevastopulo //
Financial Times. – London, 2018. – 20.07. (https://www.ft.com/content/c75ab8fc-8c16-11e8bf9e-8771d5404543)

***
У Парижі відбулася зустріч експертної групи „нормандської четвірки”.
Дипломати в робочому режимі намагаються знайти вихід з тупикової ситуації в
Донбасі. Цього разу про зустріч обмовився Петро Порошенко, який виступив в
прямому ефірі політичного ток-шоу. Він звернув увагу на загрози загострення
ситуації. Зустріч експертної групи в Парижі була організована раніше, ще до
переговорів Путіна і Трампа. Українські джерела вважають, що цю зустріч слід
розглядати як продовження розмови міністрів закордонних справ Німеччини,
Франції, РФ і України. Зустрівшись раніше в Берліні, вони почали обговорювати тему
введення в Донбас миротворчої місії ООН. Очікувалося, що переговори Трампа і
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Путіна дадуть імпульс цим переговорам. Але президенти фактично залишили без
уваги українське питання в ході підсумкової прес-конференції.
Ивженко, Татьяна Порошенко готов к прямому диалогу с Путиным : Президент
Украины предупреждает: Россия пытается заблокировать Мариуполь с моря =
[Порошенко готовий до прямого діалогу з Путіним. Президент України попереджає:
Росія намагається заблокувати Маріуполь з моря] / Т. Ивженко // Независимая газета. –
М., 2018. – 17.07. (http://www.ng.ru/cis/2018-07-17/5_7268_ukraina.html)

39

