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ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Інститут аналізу та менеджменту політики, проаналізувавши складений в
Україні рейтинг кандидатів на пост Президента, констатував, що нічого нового він не
показав. „Всі ключові фігури стоять на місці”, - заявив директор Інституту аналізу та
менеджменту політики Руслан Бортник. Однак до чого призведе нинішня
президентська гонка передбачити складно так, як у політичній системі України
спостерігається серйозна криза, зазначив експерт. „В принципі однакова недовіра як
до влади, так і до опозиції, величезна ніша для нових кандидатів. Розриви настільки
малі, що результати президентської кампанії будуть визначатися на фінішних ривках.
Немає ні відвертих лузерів, ні фаворитів”, – наводить слова Руслана Бортника
видання.
Политолог оценил составленный на Украине президентский рейтинг =
[Політолог оцінив складений в Україні президентський рейтинг] // Известия. – М.,
2018. –
08.08.
(https://iz.ru/775955/2018-08-08/politolog-otcenil-sostavlennyi-na-ukraineprezidentskii-reiting)

***
Український військовий експерт Олексій Арестович розповів виданню про
„страшний сценарій Путіна” в разі поразки Петра Порошенка на виборах Президента
України. За його словами, з наближенням виборів, які заплановані на березень 2019
року, Москва буде нібито використовувати все більше ресурсів для отримання
політичного і економічного контролю над Києвом, зокрема відійде від „військових
методів”. При цьому експерт прогнозує загострення ситуації на півдні України. В
інтерв’ю виданню Арестович з повною упевненістю заявив, що всі кандидати на пост
Президента України, за винятком чинного глави держави, нібито представляють
інтереси Росії, в зв’язку з чим становлять небезпеку для України.
На Украине рассказали про „страшный сценарий Путина‖ = [В Україні розповіли
про
„страшний
сценарій
Путіна‖]
//
Известия. –
М.,
2018. –
04.08.
(https://iz.ru/774338/2018-08-04/na-ukraine-rasskazali-pro-strashnyi-stcenarii-putina)

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Рік Гейтс, колишній протеже пана Манафорта, який працював на нього в
Україні та пізніше в кампанії Трампа, був перехресно допитаний адвокатом пана
Манафорта протягом понад двох годин складного опитування про його власну
поведінку та злочини. Пан Манафорт звинувачується у нездатності розкрити
інформацію про зароблені ним доходи в Україні та про закордонні банківські рахунки
на Кіпрі та в інших місцях. Уряд стверджував, що він брехав аби отримати банківські
кредити в той час, як його доходи з України вичерпались після того, як його вигнав
клієнт – Віктор Янукович, колишній проросійський Президент України.
Shubber, Kadhim. Virginia Lawyers of Paul Manafort accuse Rick Gates of stealing :
Trump campaign deputy chairman also questioned about plea deal with special counsel’s office =
[Адвокати Пола Манафорта звинувачують Ріка Гейтса в крадіжці. Заступник голови
кампанії Трампа також поставив під сумнів питання про розгляд справи спеціальною
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адвокатською конторою] / K. Shubber // Financial Times. – London, 2018. – 08.08.
(https://www.ft.com/content/8c7d5328-9a91-11e8-9702-5946bae86e6d)

***
Служба безпеки України планувала „імітувати спробу військового перевороту”
з метою „зміцнити позиції Петра Порошенка”. Про це „Известиям” розповів
колишній заступник начальника навчально-тренувального табору полку „Азов”
Сергій Сановський, якого хотіли привернути до цієї операції. Жертвами фальшивої
змови стали депутат Верховної Ради Надія Савченко та керівник організації
„Офіцерський корпус” Володимир Рубан, які були арештовані СБУ за підозрою „в
організації держперевороту і терактів”. Сергій Сановський стверджує, що „орієнтовно
з грудня 2016 року співробітники СБУ намагалися вербувати з числа ветеранів АТО
людей для імітації спроби військового перевороту за грошову винагороду”. За
словами колишнього бійця „Азова”, „ці групи повинні були бути задіяні в операції
СБУ в ролі „гною”, тобто корисних жертв. Потім спецназ СБУ „Альфа” і 8-й полк
армійського спецназу допоможуть запобігти спробі так званої змови, викриють
заздалегідь спровокованих змовників”. – Все це робилося для того, щоб зміцнити
становище Петра Порошенка, в граничному варіанті – ввести воєнний стан і
скасувати вибори, якщо його рейтинг буде зовсім низький.
Веселов, Андрей. „Навоз‖ для Петра Порошенко: жертвы рейтинга президента :
Кто на Украине придумывает военные заговоры = [„Гній‖ для Петра Порошенка:
жертви рейтингу Президента. Хто в Україні придумує військові змови] / А. Веселов //
Известия. –
М., 2018. –
06.08. (https://iz.ru/773279/andrei-veselov/navoz-dlia-petraporoshenko-zhertvy-reitinga-prezidenta)

***
В Україні розгорається черговий скандал навколо Вадима Новинського –
депутата Верховної Ради від „Опозиційного блоку”, який виступає на захист
канонічної Православної церкви. Генпрокуратура України перевіряє законність
надання колишньому громадянинові РФ Новинському українського громадянства.
Основна лінія протистояння між Вадимом Новинським і президентською командою –
церковні питання. Політолог Сергій Белашко написав у соцмережі, що спроби
переділу церковної власності можуть стати причиною введення режиму
надзвичайного стану та скасування виборів у 2019 році. Один з експертів на умовах
анонімності сказав „НГ”, що повернення до питання про громадянство Новинського
може бути пов’язане з цією ситуацією.
Ивженко, Татьяна. Петра Порошенко предупреждают об угрозе гражданской
войны : Схватка из-за будущего Православной церкви может вылиться в политическое
и гражданское противостояние = [Петра Порошенко попереджають про загрозу
громадянської війни. Сутичка через майбутнє Православної церкви може вилитися в
політичне і громадське протистояння] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. –
06.08. (http://www.ng.ru/cis/2018-08-06/5_7282_poroshenko.html)

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
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Україна висловила протест у зв’язку з тим, що в Угорщині заснували нову
державну посаду – міністр у справах Закарпатської області. У Києві почали вимагати
пояснень: чому Угорщина має намір займатися проблемами „частини суверенної
території України”. Будапешт відкрито підтримує співвітчизників в Україні не тільки
словами, але грошима. Причому в таких масштабах, що в липні СБУ порушила
справу проти угорського урядового фонду „Еган Еде”, який виділив місцевим
бізнесменам кредитів на 100 млн євро.
Украину деребанят на части = [Україну деребанять на частини] // Вести. – Рига,
2018. – 13.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/13/ukrainu-derbanyat-na-chasti)

***
Автор статті наголошує, що етнічну меншину русинів, що компактно проживає
на крайньому заході України, в Закарпатській області, і з 1991 року домагається
автономії, після Євромайдану звинувачують в сепаратизмі. Націоналісти нападають
на громадських активістів, б’ють, залякують. У 2008 році русини звернулися в ООН із
закликом визнати існування своєї етнічної групи. І домоглися часткової перемоги.
Україна визнала їх лише на папері, заморозивши незручне запитання на рівні
Міністерства юстиції. Через тиск української влади і погану економічну кон’юнктуру
Закарпаття стикається з масовим відтоком населення. Жителі Закарпаття не просто
їдуть до інших держав, а й обзаводяться другим громадянством. Автор підкреслює,
що так само роблять і сусіди русинів, закарпатські угорці, які отримують фінансову
допомогу від Будапешта, а українська влада дивиться на від’їзд „неблагонадійного”
населення крізь пальці, і багато русинів впевнені, що у високих кабінетах вважають
цей процес „благотворним”, оскільки він сприяє становленню національної держави,
розрахованої тільки на українців.
Алкснис, Ирина. Украинские националисты обещают казнить = [Українські
націоналісти обіцяють стратити] / И. Алкснис // Вести. – Рига, 2018. – 06.08.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/06/ukrainskie-nacionalisty-obeshchayut-kaznit)

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
На заробітках за кордоном зараз приблизно 5 млн українців. П’ять років тому
їх було лише 1,2 млн. Потік мігрантів виріс після Євромайдану. Щомісяця країну
залишають по 100 тис. громадян. Зараз у Польщі працюють до 2 млн українських
громадян. Але навіть цього полякам мало. Щоб зберегти набраний темп економічного
зростання, країні потрібен ще мільйон. До вибору гастарбайтерів влада підходять
педантично, уникає близькосхідних мігрантів. Українські краще. Збільшити для
громадян України квоту на працевлаштування збираються і в Чехії. Глава МЗС
Мартін Стропніцький повідомив, що в минулому році за квотою в країні працювали
9,6 тис. українців. Загальну кількість трудових мігрантів з України чеська влада
оцінює в 100 тис. чоловік. Угорщина, Словаччина та інші країни Східної Європи теж
зацікавлені в українцях.
Росію

Поток украинцев в Россию и Европу еще больше увеличится = [Потік українців у
і
Європу
ще
збільшиться]
//
Вести. –
Рига,
2018. –
11.08.
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(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/11/potok-ukraincev-vrossiyu-i-evropu-eshche-bolsheuvelichitsya)

***
На думку британського військового експерта і полковника у відставці Глена
Гранта, якщо Україна не буде вживати заходів щодо захисту свого суверенітету в
акваторії Азовського моря, то в подальшому ситуація в південній частині країни буде
тільки погіршуватися. При цьому він приділив особливу увагу Маріуполю, який стає
„позбавленим товарообігу”. В якості наступного об’єкта блокади і подальшого
захоплення британський військовий назвав територію „від Криму до Румунії”.
„Розпочнеться гра, під час якої намагатимуться перекрити доступ до Одеси...
Очевидно, що це буде наступний крок росіян”, – упевнений він.
Британский эксперт: Одесса и Азовское море отойдут России = [Британський
експерт: Одеса і Азовське море відійдуть Росії] // Вести. – Рига, 2018. – 08.08.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/08/britanskiy-ekspert-odessa-i-azovskoe-more-otoydutrossii)

***
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив: „Ми розглядаємо
зараз варіант закриття залізничного сполучення з Москвою”. Як вважають українські
експерти, в цьому більше політичного піару напередодні президентських і
парламентських виборів 2019 року, ніж реальності. Київ сам собі створює
залізничний тупик, з якого буде вибратися досить складно з огляду на очікуване
скорочення персоналу залізниці, парку локомотивів та пасажирських вагонів. І, як
завжди, вирішувати цю проблему доведеться місцевому населенню самостійно, що
навряд чи забезпечить підтримку нинішньої української влади на майбутніх
президентських і парламентських виборах.
Евсеев, Владимир, заместитель директора Института стран СНГ.
Железнодорожный тупик по-киевски : Замдиректора Института стран СНГ Владимир
Евсеев — о причинах и последствиях инициативы Украины закрыть железнодорожное
сообщение с Россией = [Залізничний тупик по-київськи. Заступник директора
Інституту країн СНД Володимир Євсєєв – про причини і наслідки ініціативи України
закрити залізничне сполучення з Росією] / В. Евсеев // Известия. – М., 2018. – 08.08.
(https://iz.ru/775889/vladimir-evseev/zheleznodorozhnyi-tupik-po-kievski)

***
Російські металурги намагаються захиститися від наслідків введення
загороджувальних мит на імпорт сталі в США, ЄС і Туреччини. НЛМК, ММК і
„Северсталь” попросили Євразійську економічну комісію розслідувати зростання
імпорту прокату в ЄАЕС через переорієнтування поставок з ринків, закритих
протекціоністськими заходами. За оцінками заявників, через захисні заходи в США,
ЄС і Туреччини імпорт гарячекатаного прокату в ЄАЕС провідними постачальниками
(Україна, Австрія і Німеччина) може збільшитися в порівнянні з 2017 роком в 2-2,5
рази. Через переорієнтації поставок зростання імпорту в РФ холоднокатаного прокату
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з КНР і Південної Кореї по відношенню до 2017 року може скласти 88,5% і 73%
відповідно, прокату з покриттям – на 88,2% і 33,1%. Ввезення холоднокатаного
прокату з України може зрости втричі, гарячекатаного – в 2,8 рази.
Кузнецова, Елизавета. По пошлинам бьют пошлинами : Начато расследование в
отношении импорта проката в ЕАЭС = [За мито б’ють митами. Розпочато
розслідування відносно імпорту прокату в ЄАЕС] / Е. Кузнецова // КоммерсантЪ. – М.,
2018. –08.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3707589?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Ангела Меркель проведе переговори з Володимиром Путіним неподалік від
Берліна. За словами аналітиків, цей несподіваний крок показує, як і вороги, і
союзники США реагують на мита і непередбачувану дипломатію адміністрації
Трампа. Прес-секретар Меркель Штеффен Зайберт повідомив, що у фокусі
переговорів повинна бути ситуація в Сирії, насильство на сході України і спільний
газопровід. Але аналітики вважають, що за рамками конкретних пунктів зустрічі
може стояти спроба зміцнити партнерські зв’язки і обмінятися ідеями щодо того, як
краще відповісти на мита Президента США Д. Трампа. Мита на алюміній і сталь
завдали удару і по Росії, і по Німеччині, і обидві країни побоюються ланцюгової
реакції через недавні заходи Трампа проти Туреччини.
Eddy, Melissa. Another Surprise Meeting With Putin. This Time, It’s Merkel = [У
Путіна чергова несподівана зустріч. Цього разу з Меркель] / M. Eddy // The New York
Times. – New York, 2018. – 13.08. (https://www.nytimes.com/2018/08/13/world/europe/anothersurprise-meeting-with-putin-this-time-its-merkel.html)

***
Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з Президентом Росії
Володимиром Путіним під Берліном. Про це поінформував речник німецького уряду
Штеффен Зайберт. Зокрема, уточнив він, Меркель і Путін зустрінуться для
обговорення питань щодо війни в Сирії, насильства, що триває на Сході України, і
енергетичних проблем. Меркель має підтвердити позицію Німеччини на зустрічі в
Мезеберзі: Україна повинна бути збережена як транзитна країна. Невелика квота на
транзит через Україну не зашкодить „Газпрому”, наголошується у статті.
Um was es bei Merkels Treffen mit Putin in Meseberg geht = [Стосовно зустрічі
Меркель з Путіним у Мезеберзі] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 13.08.
(https://www.tagesspiegel.de/politik/deutsch-russische-beziehungen-um-was-es-bei-merkelstreffen-mit-putin-in-meseberg-geht/22908604.html)

***
Чергова зустріч у „нормандському форматі” (Німеччина, Росія, Франція,
Україна) може відбутися, якщо будуть виконані досягнуті раніше домовленості. Про
це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, відповідаючи на питання
журналістів у казахстанському Актау, де проходить саміт Прикаспійських держав.
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Лавров зазначив, що Київ не виконує домовленості за формулою Штайнмайєра,
досягнуту в Парижі, про можливість введення особливого статусу для Донбасу.
Волков, Константин. Лавров назвал условие новой встречи „нормандской
четверки‖ = [Лавров назвав умову нової зустрічі „нормандської четвірки‖] / К. Волков //
Российская газета. – М., 2018. – 12.08. (https://rg.ru/2018/08/12/lavrov-nazval-uslovie-novojvstrechi-normandskoj-chetverki.htm)

***
Президент Росії Володимир Путін представив Президенту США Дональду
Трампу ряд прохань під час їх особистої зустрічі в Гельсінкі в минулому місяці,
включаючи нові переговори про контроль над ядерними озброєннями і про заборону
космічної зброї, відповідно до російського документу, доступ до якого отримало
видання „Politico”. Сторінка із запропонованими для переговорів темами, які раніше
не публікувалася, пропонує новий погляд на предмет діалогу у про зміст якого навіть
вищі радники Трампа не були посвячені на той час. „Нові подробиці доводять, що
Путін, як і раніше, зацікавлений у збереженні традиційного співробітництва двох
країн з ядерним озброєнням, не дивлячись на всі інші тертя, за словами одного
учасника недавніх неофіційних переговорів з озброєнь в Москві”, – йдеться в статті.
Білий дім, який відмовився відповісти на більшу частину питань про те, що
обговорювали Трамп і Путін, не підтвердив і не спростував автентичність документа,
зазначає видання.
Bender, Bryan. Leaked document: Putin lobbied Trump on arms control = [Добутий
документ: Путін зробив Трампу пропозицію з питання про контроль над озброєнням] /
B. Bender
//
POLITICO
Magazine. –
Arlington,
2018. –
08.08.
(https://www.politico.com/story/2018/08/07/putin-trump-arms-control-russia-724718)

***
Автор статті вважає, що чим далі, тим більше складнощів виникає в України у
взаємовідносинах з суміжними країнами. Четвертий рік у кризі відносини з Росією.
Все більш напруженим стає діалог із західними сусідами. Невдоволення діями Києва
висловлюють Румунія і Польща, але найзапекліше протистояння розгорнулося між
Україною та Угорщиною. Поки дискусії ведуться на дипломатичному рівні, але Київ
готується до перекидання військ на кордон.
Кармазин, Игорь. Национализм или евроинтеграция: почему Украина поссорилась
с Венгрией : Киев намерен перебросить войска к западным границам = [Націоналізм чи
євроінтеграція: чому Україна посварилася з Угорщиною. Київ має намір перекинути
війська до західних кордонів] / И. Кармазин // Известия. – М., 2018. – 07.08.
(https://iz.ru/775088/igor-karmazin/natcionalizm-ili-evrointegratciia-pochemu-ukrainapossorilas-s-vengriei)

***
Президент Молдови Ігор Додон вважає, що переговори лідерів Росії і США
Володимира Путіна і Дональда Трампа дали позитивний сигнал рішенням
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придністровської проблеми. З такою заявою Ігор Додон виступив у інтерв’ю
молдовському телеканалу „Accent‖. „Ви знаєте, що там [на переговорах лідерів США
і РФ] йшлося про різні регіони, але зачіпали і Україну. Але я впевнений, що, коли
говорять про цей регіон, Молдова і вирішення придністровської проблеми – це дуже і
дуже актуально”, – підкреслив Президент Молдови Ігор Додон.
Додон: Переговоры Путина и Трампа дали позитивный сигнал приднестровскому
урегулированию = [Додон: Переговори Путіна та Трампа дали позитивний сигнал щодо
придністровського врегулювання] // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. – 03.08.
(https://noi.md/ru/pridnestrovie/dodon-peregovory-putina-i-trampa-dali-pozitivnyj-signalpridnestrovskomu-uregulirovaniyu)

***
Не дивлячись на появу нових відомостей про те, що Росія втручалася в
американські вибори, наразі можна забути про суворі санкційні заходи по
відношенню до одного з російських олігархів, близьких до Президента Росії
Володимира Путіна. Адміністрація Трампа послабила тиск на „Русал”, найбільшу
російську алюмінієву компанію, і це менше ніж через чотири місяці після введення
санкцій проти неї і її скандально відомого керівника. „Русал” контролює Олег
Дерипаска, член близького кола Путіна. Лорд Грегорі Баркер, голова холдингової
компанії Дерипаски, найняв лобістську компанію, якій виплачувалося 108,5 тис. дол.
на місяць, для продовження переговорів з Мінфіном США. Фірма, яку він обрав,
Mercury Public Affairs, – це компанія, якій колишній голова передвиборного штабу
Трампа Пол Манафорт заплатив 1,1 млн дол. для лобістської діяльності серед членів
Конгресу від імені України і її тодішнього Президента Віктора Януковича.
Hettena, Seth. Another Gift for a Putin Buddy = [Ще один подарунок для друга
Путіна] / S. Hettena // The New York Times. – New York, 2018. – 02.08.
(https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/deripaska-sanctions-russia-manafort.html)

***
Політтехнолог „Партії регіонів” і передвиборчого штабу Президента США
Дональда Трампа Пол Манафорт швидко отримав позику на 16 млн дол. від банку,
генеральний директор якого хотів працювати в адміністрації Трампа. Про це на суді у
справі про податкові злочини Манафорта заявив колишній банкір Federal Savings
Bank Денніс Райко, який дав свідчення в обмін на імунітет. Манафорт лише за рік
роботи в Україні отримав 30 млн дол., а ось „Опоблок” йому недоплатив 2,4 млн дол.
Манафорт, багаторічний республіканський політичний консультант, який є першою
особою, яку слід судити за звинуваченням у розслідуванні спеціального радника
Роберта Мюлєра про втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. Манафорт
заробив мільйони доларів для проросійських українських політиків, перш ніж займати
неоплачену позицію в кампанії „Трамп”, яка тривала п’ять місяців.
Manafort had $16.5m in unreported income, court told = [Манафорт отримав 16,5
мільйонів доларів за неофіційним доходом, повідомив суд] // China Daily. – Beijing, 2018. –
08.08. (http://www.chinadaily.com.cn/a/201808/09/WS5b6ba471a310add14f384ce2.html)
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Майже третина українців, що проживають в Польщі, придбала обладнання
RTV та інших виробників предметів інтер’єру, кожен четвертий придбав машину в
Польщі та 5% вклали гроші в нерухомість – результати дослідження „ARC Rynek i
Opinia”, надані „Rzeczpospolita”, доводять, що іммігранти з України відіграють все
більш важливу роль не тільки на польському ринку праці. Для багатьох компаній, у
тому числі операторів мобільного зв’язку або банків, вони стали важливою групою
клієнтів, які мають великий потенціал покупок. Тим більше, що понад три чверті
учасників опитування, які охопили понад 530 українців, що проживають у Польщі і
тут постійно працюють, майже шість із десяти українців асоціюють своє майбутнє з
Польщею, пише авторка публікації.
Błaszczak, Anita. Ukraińcy: cenni pracownicy i coraz cenniejsi klienci : Migranci
zarobkowi z Ukrainy nie tylko przesyłają miliardy złotych rocznie do swojego kraju, ale też coraz
więcej wydają w Polsce, kupując tu telefony komórkowe, sprzęt RTV/AGD, auta i mieszkania. =
[Українці: цінні співробітники і ще більш цінніші клієнти. Економічні мігранти з
України не тільки щорічно направляють в свою країну мільярди злотих, але й проводять
все більше і більше часу в Польщі, купуючи тут стільникові телефони, побутові
електроприлади та автомобілі] / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 03.08.
(https://www.rp.pl/Rynek-pracy/308029866-Ukraincy-cenni-pracownicy-i-coraz-cenniejsiklienci.html&cid=44&template=restricted)

НАТО
НАТО продовжує розширювати свою присутність на Балканах. Стало відомо
про плани розмістити авіаційну базу альянсу на території Албанії. Керівництво країни
вже повідомило про готовність прийняти натовських військових. Своїм рухом на схід
НАТО провокує новий виток геополітичної напруженості. Спроби альянсу
проникнути в Грузію і Україну обернулися загостренням відносин з Москвою і
зростанням конфліктності всередині цих країн. Експансія на Балканах також провокує
зростаючу нервозність. І якщо просування НАТО в Україні та Грузії, схоже, загрузло
всерйоз і надовго, то на Балканах у альянсу є шанс остаточно закріпити стратегічний
успіх.
Шимов, Всеволод. Антагонисты на ближнем рубеже : Продвигаясь на восток,
НАТО провоцирует новый виток геополитической напряженности = [Антагоністи на
ближньому рубежі. Просуваючись на схід, НАТО провокує новий виток геополітичної
напруженості] / В. Шимов // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 07.08.
(https://www.sb.by/articles/antagonisty-na-blizhnem-rubezhe.html)

***
Військова співпраця між Україною та Італією має величезний потенціал і
прекрасні перспективи. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України
Віктор Муженко під час зустрічі з начальником Штабу оборони Італії Клаудіо
Граціано, які прибули в Україну з робочим візитом. Серед планів на найближчу
перспективу В. Муженко особливо виділив українсько-італійські домовленості про
взаємодію в рамках небойової місії НАТО „Рішуча підтримка”, розгорнутої в
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Афганістані. Згідно з цими домовленостями, українські військові, які беруть участь в
місії, зможуть користуватися логістичною інфраструктурою збройних сил Італії.
Украина видит огромный потенциал в военном сотрудничестве с Италией –
начальник Генштаба = [Україна бачить величезний потенціал у військовій співпраці з
Італією – начальник Генштабу] // Жэньминь жибао. – Пекин, 2018. – 02.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0803/c31519-9487417.html)

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Російська влада використовує Кримський міст і військово-морські сили в
Азовському морі, щоб блокувати захід в українські порти Бердянська і Маріуполя.
Таку думку висловив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Як
стверджує В. Омелян, Росія навмисно намагається „дестабілізувати” ситуацію в
країні. Міністр попросив союзників по „коаліції проти РФ” надати допомогу в цьому
питанні.
Киев обвинил российских военных в блокировании украинских портов = [Київ
звинуватив російських військових у блокуванні українських портів] // Известия. – М.,
2018. – 06.08. (https://iz.ru/774714/2018-08-06/kiev-obvinil-rossiiskikh-voennykh-v-blokirovaniiukrainskikh-portov)

***
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що влада країни
розглядає можливість припинення залізничного сполучення з Росією. У виграші може
залишитися Латвія. Три роки тому Київ рішуче і безповоротно розірвав з РФ
авіаційне сполучення. Після чого в аеропорту „Рига” констатували різкий зліт числа
транзитних українців і росіян, які летять, відповідно, в Москву і Київ. У вересні з
Києва до Риги прибуде перший потяг з українськими пасажирами. Далі, багато хто з
них, швидше за все, пересядуть на потяг Рига-Москва.
Латвия заработает на украинцах не только в воздухе, но и на рельсах = [Латвія
заробить на українцях не тільки в повітрі, але і на рейках] // Вести. – Рига, 2018. – 06.08.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/06/latviya-zarabotaet-na-ukraincah-ne-tolko-v-vozduhe-noi-na-relsah)

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
КНР є стратегічно важливим торговим партнером України. Про це заявив
перший віце-прем’єр України Степан Кубів, який нагадав, що за підсумками
минулого року товарообіг між двома країнами склав 7,7 млрд дол., завдяки чому
Китай посів друге місце серед торговельних партнерів України та став лідером серед
держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Разом з тим, згідно з Експортною
стратегією України, КНР входить в число найбільш перспективних ринків збуту
української продукції. Перший віце-прем’єр також висловив упевненість в тому, що
участь України в першому Китайському міжнародному імпортної ярмарку „China
International Import Expo” дасть суттєвий поштовх подальшому нарощуванню торгівлі
з КНР.
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Украина считает Китай стратегически важным торговым партнером – первый
вице-премьер = [Україна вважає Китай стратегічно важливим торговим партнером –
перший
віце-прем’єр]
//
Жэньминь
жибао. –
Пекин,
2018. –
07.08.
(http://russian.people.com.cn/n3/2018/0808/c31519-9488659.html)

***
Американська і чеська компанії стануть партнерами державного підприємства
„Одеський авіаційний завод”, що входить до складу концерну „Укроборонпром” в
розробці й виробництві літаків. „Державне підприємство „Одеський авіаційний
завод” разом з американською компанією „Aviastar Invest Corp і DISTAR CZ a.s.„ з
Чехії домовилися про початок кооперації з розробки та виробництва літаків в
Україні”, – сказано в заяві на сайті підприємства. Даних про те, які саме літаки будуть
виробляти в Одесі, не наводиться.
„Укроборонпром‖ будет производить самолеты в Одессе вместе с США и Чехией
= [„Укроборонпром‖ вироблятиме літаки в Одесі разом з США і Чехією] // Известия. –
М., 2018. – 06.08. (https://iz.ru/775091/2018-08-06/ukroboronprom-budet-proizvodit-samolety-vodesse-vmeste-s-ssha-i-chekhiei)

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
Замісник начальника Прикордонної поліції Валентин Федоров проінспектував
контрольно-пропускні пункти „Мирне” та „Вулканешти”, розташовані на кордоні з
Україною. Підтвердилося, що перетин кордону через ці два контрольно-пропускні
пункти здійснюється швидко. У більшості випадків їх обирають молдовські
громадяни, які їдуть на відпочинок на узбережжя Чорного моря, і громадяни України,
які перетинають транзитом територію Молдови для того, щоб дістатися до однієї з
країн ЄС.
Проверки на двух пограничных пунктах = [Перевірки на двох прикордонних
пунктах]
//
Независимая
Молдова. –
Кишинев,
2018. –
03.08.
(https://noi.md/ru/obshhestvo/proverki-na-dvuh-pogranichnyh-punktah)

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Зовнішекономбанк (ЗЕБ) фактично відмовився від ідеї продати свій дочірній
Промінвестбанк в Україні. Зараз „дочка” ЗЕБа згортає операції: перестає видавати
нові кредити і залучати вклади. Держкорпорація схиляється до закриття
Промінвестбанку, але остаточне рішення буде прийняте в листопаді. Експерти
вважають, що збитки ЗЕБа від закриття українського банку можуть скласти близько
13 млрд руб. За словами одного зі співрозмовників, ЗЕБ повністю розриває відносини
з останнім покупцем – українським і російським бізнесменом Павлом Фуксом так, як
йому ні в якій конфігурації не вдалося узгодити питання з Національним банком
України. Держкорпорація вирішила піти по шляху згортання бізнесу в Україні.
Солдатских, Виталий. Так не продавайся же ты никому : ВЭБ собирается
закрыть дочерний банк на Украине = [То не продавайся ж ти нікому. ЗЕБ збирається
закрити дочірній банк в Україні] / В. Солдатских, К. Дементьева // КоммерсантЪ. – М.,
2018. –13.08.
13

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

1 – 15 червня 2018 р.

(https://www.kommersant.ru/doc/3712697?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Казна України спорожніла майже на 80% – з 9,3 до 1,9 млрд грн. Це найнижчий
показник з січня 2014 року. Експерти попереджають: країна на порозі фінансового
хаосу. Головна фінансова проблема країни – величезні борги, в першу чергу перед
Міжнародним валютним фондом. На початку 2018 року Україна вийшла на друге
місце в світі по заборгованості перед МВФ: 11,9 млрд дол. Більше тільки у Греції, яка
має заборгованість у 12,8 млрд дол.
Украина на пороге хаоса. МВФ не торопится = [Україна на порозі хаосу. МВФ не
поспішає]
//
Вести. –
Рига,
2018. –
13.08.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/13/ukraina-na-poroge-haosa-mvf-ne-toropitsya)

***
У другому кварталі банківський сектор України отримав збитки в розмірі 400
млн грн., хоча за підсумками півріччя все ж зберіг прибутковість. Національний банк
України зазначив, що причина збитків – нарахування резервів одним із „великих
банків”. Аналіз звітності показує, що статистику зіпсувала „дочка” Ощадбанку, яка
закінчила другий квартал зі збитками в 7,17 млрд грн. Збитковими виявилися і
українські дочірні банки Зовнішекономбанку і ВТБ. НБУ розраховує, що в 2018 році
банківський сектор України вперше за чотири роки стане прибутковим, втім,
експерти оптимізму не поділяють.
Дементьева, Ксения. Сбербанк испортил украинскую статистику : „Дочка‖
российского госбанка поставила рекорд по убыткам = [Сбербанк зіпсував українську
статистику. „Дочка‖ російського держбанку поставила рекорд по збитках] /
К. Дементьева,
В. Горячева
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
09.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3708196?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
„Польське радіо” повідомило цілком буденну новину: за перший квартал 2018
року іноземці вивели з Польщі суму, еквівалентну 58,5 млрд руб., причому 86% від
неї припали на громадян України, „тимчасово працюючих в країні”. Сума
українських переказів з Польщі, виросла в порівнянні з аналогічним періодом
минулого року на 12 млрд руб. Згідно з інформацією Міністерства соціальної
політики України, щорічно на сезонні роботи за кордон виїжджає до 9 млн українців.
Тільки за офіційними даними, понад 20% громадян країни виїжджають на заробітки
за кордон. За оцінками ряду експертів, населення України наближається до 30 млн.
Київ у його небажанні проводити перепис населення можна зрозуміти, оскільки
негативні демографічні тенденції є значущим показником справ у країні, вважає
видання.
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Украина является „финальным донором‖ Европы = [Україна є „фінальним
донором‖
Європи]
//
Вести. –
Рига,
2018. –
06.08.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/06/ukraina-yavlyaetsya-finalnym-donorom-evropy)

***
Українські підприємства, втратили десятки мільярдів гривень через
неможливість використання свого майна в Криму і на непідконтрольній території
Донбасу. Про це заявив міністр інфраструктури країни Володимир Омелян. Він
повідомив, що відомство спільно з МЗС України готують єдиний позов від
держпідприємств. За словами В. Омеляна, мова, зокрема йде про майно
„Укрзалізниці”, „Украероруху” (повітряні перевезення), „Укрпошти” і морських
портів.
Киев оценил ущерб от потерь в Крыму и Донбассе = [Київ оцінив збиток від
втрат в Криму і Донбасі] // Известия. – М., 2018. – 05.08. (https://iz.ru/774458/2018-0805/kiev-otcenil-ushcherb-ot-poter-v-krymu-i-donbasse)

***
В Україні зросла ціна на газ для державних промислових підприємств. Тарифи
для населення поки що залишаться колишніми. Уряд прийме рішення про те, коли і
як виконувати вимогу МВФ про єдину і ринкову ціну для всіх споживачів. Джерело
агентства УНН в Кабінеті міністрів повідомило, що МВФ вимагає підвищити ціну на
газ на 60-70%. Уряд намагається уникнути необхідності такого рішення, але гостро
потребує отримання траншів кредиту від основного кредитора. Представники партії
влади у Верховній Раді заявляли, що без допомоги МВФ Україні загрожує дефолт. З
іншого боку, нова хвиля шокового підвищення цін на газ, тарифів ЖКГ теж може
привести до дестабілізації, вважають експерти. Але саме у період передвиборної
кампанії можуть бути реалізовані ті непопулярні рішення, на яких наполягає МВФ.
Ивженко, Татьяна. МВФ заставляет Киев принять непопулярные решения : В
Украине ожидают очередную волну повышения тарифов = [МВФ змушує Київ прийняти
непопулярні рішення. В Україні очікують чергову хвилю підвищення тарифів] /
Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 01.08. (http://www.ng.ru/cis/2018-0801/6_7279_ukraina.html)

ЕКОНОМІКА
Серед політичних еліт в Україні модно пояснювати всі проблеми, які
переживає країна в останні роки, впливом зовнішніх ворогів, перш за все, зрозуміло,
Росії. Автор підкреслює, що, українсько-російський конфлікт зіграв колосальну роль
у формуванні поточного стану справ. Однак не можна заперечувати і той факт, що і
сама влада України неоднозначними, суперечливими, а іноді і зовсім сумнівними
рішеннями багаторазово погіршила несприятливу ситуацію. Ось уже чотири роки
країна стоїть на краю фінансово-економічної прірви, а лідери ніби не бачать в цьому
нічого небезпечного. Замість цього вони захоплено займаються дрібними
політичними інтригами, реалізують сумнівні з точки зору користі для економіки
бізнес-схеми, а неминучі в цій ситуації кризи вирішують за принципом „гасити
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пожежу бензином”. І хоча до цих пір „Україні вдавалося благополучно балансувати
на грані, нескінченно це тривати не може”, констатує автор статті.
Ткачев, Юрий. Транш насущный : Грозит ли дефолт украинской экономике?
Юрий Ткачев — из Одессы = [Транш насущний. Чи загрожує дефолт українській
економіці? Юрій Ткачов – з Одеси] / Ю. Ткачев // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 13.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3708176?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Командувач ВМСУ віце-адмірал Ігор Воронченко заявив, що військовий флот
країни дійшов до „точки неповернення”. Наприклад, будівництво першого корвета
серії „Володимир Великий” почали в 2011 році, спустити на воду припускали через
рік, однак тепер перший корабель обіцяють здати не раніше 2022 року. Всього ж
планувалося побудувати чотири таких бойові одиниці. Влада України відновила
будівництво в 2017 році, але відразу заморозила. Автор наголошує, що грошей у
країні не вистачає ні на прибережний, ні на москітний, ні вже тим більше на
„збалансований флот”.
Рискин, Андрей. Как Украина будет воевать с Россией на Черном и Азовском
морях = [Як Україна буде воювати з Росією на Чорному та Азовському морях] / А. Рискин
// Независимая газета. – М., 2018. – 08.08. (http://www.ng.ru/columnist/2018-0808/100_kolonka080818.html)

***
Україна збільшила частку імпорту кам’яного вугілля і антрациту з Росії до
62%. За результатами семи місяців 2018 року Київ за даними української фіскальної
служби імпортував російського вугілля на суму 1,1 млрд дол. У 2017 році Україна
купила в Росії вугілля на 1,5 млрд дол. Другу і третю позицію серед країн, які
здійснюють поставки цієї сировини в Україну, зайняли США (частка імпорту близько
31%) і Канада (близько 2,5%).
Россия стала крупнейшим поставщиком угля на Украину = [Росія стала
найбільшим постачальником вугілля в Україну] // Вести. – Рига, 2018. – 08.08.
(https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/08/rossiya-stala-krupneyshim-postavshchikom-uglya-naukrainu)

***
Економіка України в разі припинення залізничного сполучення з Росією впаде
остаточно. Про це заявив депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук. За його
словами, сильніше за всіх, у разі подібного розвитку подій, постраждають мільйони
українців, які зараз працюють в Росії. Подібні заходи, за його словами, стануть
подарунком третій стороні, яка почне на цьому заробляти. „А наша економіка, яка і
так перебуває в стагнації завдяки нашому уряду жебраків, остаточно впаде”, –
упевнений І. Мосійчук.
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Киев приготовился к краху экономики = [Київ приготувався до краху економіки] //
Вести. – Рига, 2018. – 07.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/07/kiev-prigotovilsya-kkrahu-ekonomiki)

***
У Молдові буде встановлена мережа електрозаправок для електромобілів.
Концепція проекту, який передбачає просування і розвиток інфраструктури для
зарядки електромобілів, була затверджена на основі Меморандуму про
взаєморозуміння, підписаного між Фондом енергоефективності та Програмою
розвитку Організації Об’єднаних Націй. За повідомленням Міністерства економіки та
інфраструктури, проект передбачає установку зарядних станцій EV в стратегічних
місцях в Молдові, з тим, щоб можна було заряджати електричні автомобілі на
молдовській території, а також забезпечити транспортний коридор для електричних
транспортних засобів між Румунією і Україною через Республіку Молдова.
Степанов, Георгий. В Молдове появится сеть заправок для электромобилей В
Молдове появится сеть заправок для электромобилей = [У Молдові з’явиться мережа
заправок для електромобілів] / Г. Степанов // Независимая Молдова. – Кишинев, 2018. –
07.08. (https://noi.md/ru/avtonovosti/v-moldove-poyavitsya-seti-zapravok-dlya-jelektromobilej)

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Група експертів Світової організації торгівлі (СОТ) прийняла рішення з
приводу суперечки Росії з Єврокомісією (ЄК) через Третій енергопакет.
Мінекономрозвитку повідомило про позитивне рішення Третейської групи з приводу
енергетичної суперечки в рамках СОТ між РФ і ЄК. Повідомляється, що суперечка
була ініційована урядом РФ в квітні 2014 року в зв’язку з реалізацією Третього
енергопакету та інших заходів, „які приводили до дискримінації російського газу і
російського постачальника послуг трубопровідного транспорту – „Газпрому”. За
характером і охопленням заходів суперечка названа безпрецедентною. „В якості
третіх сторін взяли участь дев’ять членів СОТ: Китай, Японія, США, Бразилія, Індія,
Колумбія, Корея, Саудівська Аравія і Україна”, – пояснили в міністерстві.
Башкатова, Анастасия. Россия становится разменной монетой в
противостоянии Европы и США : Трамп разочаровал ВТО = [Росія стає розмінною
монетою в протистоянні Європи і США. Трамп розчарував СОТ] / А. Башкатова //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
12.08.
(http://www.ng.ru/economics/2018-0812/4_7286_wto.html)

***
Президент України Петро Порошенко закликав європейських партнерів
відстоювати власну енергетичну безпеку і не довіряти Росії в питанні поставок газу
по газопроводу „Північний потік – 2”, будівництво якого вже почалося. За його
словами, „Північний потік – 2” є троянським конем Кремля для європейської безпеки.
Проти реалізації проекту „Північний потік – 2” активно виступають США і Україна.
Крім того, проти будівництва газопроводу зі спільною заявою виступили парламенти
Литви, Латвії, Польщі та Естонії.
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Кремль строит Европе ловушку = [Кремль будує Європі пастку] // Вести. – Рига,
2018. – 11.09. (https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/11/kreml-stroit-evrope-lovushku)

***
Компанія „Північний потік-2” направила уряду Данії пропозицію про
альтернативний маршрут газопроводу поза територіальними водами цієї країни.
Незважаючи на недостатній дозвіл, компанія „Nord Stream – 2” почала укладати
перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу. Спорудження газопроводу
„Північний потік – 2”, проти якого різко заперечують Україна, країни Балтії і Польща,
планується завершити до кінця 2019 року.
„Северный поток-2‖ предложил Дании альтернативный маршрут газопровода =
[„Північний потік-2‖ запропонував Данії альтернативний маршрут газопроводу] // День
за днем. – Таллинн, 2018. – 10.08. (https://rus.postimees.ee/6033630/severnyy-potok-2predlozhil-danii-alternativnyy-marshrut-gazoprovoda)

***
Нова газова труба, через яку Москва збирається поставляти свій газ
безпосередньо до Німеччини, вбиває клин між Берліном і його союзниками. Ситуація
перетворюється на головний біль для канцлера Ангели Меркель. У квітні вона
нарешті визнала „політичний характер” проекту „Північний потік – 2”, який до того
вона називала суто комерційним. Більшість країн Європи хочуть, щоб Німеччина
робила більше для європейського впливу і захисту східних сусідів, які нервують через
агресію Росії. Але дозволити Росії продавати Німеччині газ в обхід України – значить
робити якраз протилежне, позбавляючи Київ доходу від транзиту і роблячи його, а
також Польщу, Литву, Латвію і Естонію більш уразливими до перебоїв з поставками
газу. „Ціною буде ще більша втрата довіри країн Балтії, Польщі та України. Ми,
німці, завжди говорили, що збереження цілісності Заходу – це наш „гравітаційний
центр”. Але підхід до Росії успішно повів Німеччину, в сфері енергетичної політики, з
цієї орбіти західної солідарності”, – заявив союзник А. Меркель і член
парламентського комітету у закордонних справах Німеччини Родер Кісеветтер.
Кошмарная боль: Кремль вбил трубу в голову Меркель = [Жахливий біль: Кремль
вбив
трубу
в
голову
Меркель]
//
Вести. –
Рига,
2018. –
09.08.
(https://vesti.lv/statja/ekonomika/2018/08/09/koshmarnaya-bol-kreml-vbil-trubu-vgolovu-merkel)

***
Російській газовій компанії належить погасити 15,2 млрд. дол. зовнішнього
боргу, нагадує „Reuters”. Гроші ж концерну куди вигідніше займати на міжнародному
ринку, ніж на внутрішньому. „Судячи з усього, „Нафтогазу” вдалося намацати
больову точку російського концерну: „Газпром” дуже залежить від зовнішнього
фінансування. Для Києва це посилення переговорної позиції”, – робить висновок
директор групи з природних ресурсів рейтингового агентства „Fitch” Дмитро
Маринченко. Водночас, розмірковують експерти, поки проблем з рефінансуванням
боргу і фінансуванням інвестпрограми у „Газпрому” виникнути не повинно.
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Соловьева, Ольга. „Нафтогаз‖ отыскал у „Газпрома‖ болевую точку :
Российскому концерну усложняют доступ к внешним рынкам заимствований =
[„Нафтогаз‖ знайшов у „Газпрома‖ больову точку. Російському концерну ускладнюють
доступ до зовнішніх ринків запозичень] / О. Соловьева // Независимая газета. – М., 2018. –
07.08. (http://www.ng.ru/economics/2018-08-07/4_7283_gaz.html)

***
Болгарія на грант Євросоюзу завершила будівництво газопроводу, який
дозволить їй вже зараз безпосередньо отримувати газ з Туреччини. Труба також дає
доступ до майбутніх потужностей першої нитки „Турецького потоку”, який буде
подавати газ з Росії. Хоча потужність нової труби лише близько 1,7 млрд куб. на рік,
вона здатна покрити приблизно половину споживання Болгарії і послужити
страховкою від можливих перебоїв на українському транзитному маршруті.
Барсуков, Юрий. Евросоюз застраховал Софию от Украины : Болгария на деньги
Брюсселя построила газопровод в Турцию = [Євросоюз застрахував Софію від
України. Болгарія на гроші Брюсселя побудувала газопровід до Туреччини] / Ю. Барсуков //
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
06.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3706541?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

***
Єдина загроза для „Газпрому” і „Північного потоку – 2” – це виключно санкції
з боку США. Про це заявив провідний експерт Фонду національної енергетичної
безпеки Ігор Юшков, коментуючи слова директора „Нафтогазу” Юрія Вітренка про
те, що існують чинники, які можуть зупинити будівництво газопроводу. Разом з тим,
фахівець зазначив, що потужності нових газопроводів не вистачить, щоб повністю
відмовитися від українського транзиту. За словами І. Юшкова, в поточному році Росія
поставить до Європи 205 млрд куб. газу, „і все це збільшення піде через Україну”.
Эксперт назвал единственную опасность для „Северного потока – 2‖ = [Експерт
назвав єдину небезпеку для „Північного потоку – 2‖] // Известия. – М., 2018. – 01.08.
(https://iz.ru/773363/2018-08-01/ekspert-nazval-edinstvennuiu-opasnost-dlia-severnogo-potoka2)

ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА
Автор статті, вважає, що у 2014 році, коли бажання заощадити 150-200 млн
дол., не сплативши їх Кремлю за утилізацію ядерного сміття, зовсім вже допекло, в
Києві прийняли рішення, після якого стало зрозуміло, що керівництво України за
сприяння США готове перетворити країну на ядерний смітник. Однак спочатку треба
було знайти гроші на будівництво могильника. За найскромнішими підрахунками –
800 млн дол., які слід було попросити у США. У Вашингтона в цій справі був свій
інтерес. Кандидата на роль підрядника підібрали теж швидко і без сумнівів: в

будівельники визначили американську компанію „Holtec International”. Раніше
вона в зведенні подібних об’єктів не брала участь, займалася виключно
виробництвом контейнерів для ядерного палива.
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Добрынин, Владимир. Хранить вечно: в Европе нарастает проблема ядерных
отходов : Отработанное топливо АЭС планируют держать в соли, граните и на
Украине = [Зберігати вічно: в Європі наростає проблема ядерних відходів. Відпрацьоване
паливо АЕС планують тримати в солі, граніті та в Україні] / В. Добрынин //
Известия. – М., 2018. – 12.08. (https://iz.ru/775355/vladimir-dobrynin/khranit-vechno-v-evropenarastaet-problema-iadernykh-otkhodov)

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
Автомобільна аварія за участі громадян Білорусі, яка сталася на трасі Одеса –
Київ, дозволила старшому помічнику прокурора Гомельської області Тетяні Роднєвій
описати картину: білоруси потрапили в Україну в рамках „сірої схеми” з оформлення
тимчасового ввезення європейських авто. Оформляти на себе тимчасове ввезення
великої кількості авто українські „перекупники” не можуть так, як це забороняє їх
законодавство. Тому вдаються до допомоги нерезидентів України – білорусів. У
соціальних мережах можна знайти величезну кількість таких пропозицій, але ні слова
про те, чим загрожує такий бізнес. А проблеми не виключені.
Дралюк, Виолетта. Даром не нужно : В какие ―серые схемы‖ попадают
стремящиеся к легким деньгам = [Задарма не потрібно. В які „сірі схеми‖ потрапляють
ті, хто прагне до легких грошей] / В. Дралюк // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. –
10.08. (https://www.sb.by/articles/darom-ne-nuzhno.html)

***
Електронізація закупівель, завдяки впровадженню системи „Прозоро” стала
стрімко розвиватися. Якщо раніше потрібно було шукати відповідні тендери, і це
займало час і сили бізнесмена, і при цьому були і закулісні торги з повідомленням
„своїх” людей, то сьогодні ситуація в корені змінилася. Експерти вже підрахували, що
за допомогою системи „Прозоро” Україна за рік заощадила понад 400 млн грн. Це ще
раз показує переваги „Прозоро”, коли впровадження електронної системи перемогло,
побудовану не за один рік корупційну схему, і збільшило дохід держави.
Электронизация закупок в Украине стремительно развивается = [Електронізація
закупівель в Україні стрімко розвивається] // Еркрамас. – Ереван, 2018. – 07.08.
(http://www.yerkramas.org/article/141793/%E2%80%8Belektronizaciya-zakupok-v-ukrainestremitelno-razvivaetsya)

***
Аналізуючи ситуацію в України стосовно корупції, видання констатує, що
минуло понад чотири роки після революції на Майдані, а фінансово слабка Україна
продовжує втрачати мільярди через корупцію. Як показали розслідування, проведені
редакцією „Sueddeutsche Zeitung” в Києві та Одесі, бюджет країни недоотримує
близько 4,8 млрд дол. щорічно через корупцію в митних органах. Це більш ніж одна
п’ята від загальної суми надходжень до бюджету і вдвічі більше суми, яку Україна
розраховує отримати в 2018 році від МВФ, ЄС і Світового банку, повідомляє автор
публікації Флоріан Хассель.
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Гашков, Игорь. Украина пропиталась коррупцией = [Україна просочилася
корупцією] / И. Гашков // Вести. – Рига, 2018. – 06.08. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/08/06/ukraina-propitalas-korrupciey)

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Генеральні прокуратури Білорусі та України обговорили ситуацію навколо
розслідування і судового розгляду українськими компетентними органами
кримінальної справи відносно громадянина Білорусі Юрія Політики, обвинуваченого
в шпигунстві. Заступник Генерального прокурора Білорусі Олексій Стук
поінформував українських колег про те, що Юрій Політика не має і ніколи не мав
відношення до органів безпеки Білорусі, і зазначив, що його можливе засудження за
особливо тяжкий злочин проти України було б явно незаконним. Також заступник
Генпрокурора Білорусі висловив стурбованість дотриманням в українському
кримінальному процесі прав Юрія Політики. В ході переговорів сторони ухвалили
рішення активізувати взаємодію відомств у правовій сфері.
Бакеренко, Юрий. Генеральная прокуратура Беларуси обеспокоена соблюдением
прав белоруса, которого в Украине обвиняют в шпионаже = [Генеральна прокуратура
Білорусі занепокоєна дотриманням прав білоруса, якого в Україні звинувачують у
шпигунстві] / Ю. Бакеренко // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 09.08.
(https://www.sb.by/articles/genprokuratura-belarusi-obespokoena-soblyudeniem-prav-belorusakotoryy-v-ukraine-obvinyaetsya-v-shpi.html)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Німецьке видання „Süddeutsche Zeitung” повідомляє, що штами резистентного
туберкульозу поширюються в Україні. Конфлікт на сході країни погіршує ситуацію,
епідемія стає загрозою для всього світу, – наголошує видання. Кореспондент Крістоф
Беренс побував у епіцентрі кризи. Лікування навіть неускладненої форми
туберкульозу – це випробування: пацієнти протягом 6 місяців повинні приймати ліки,
які іноді мають важкі побічні ефекти. „Тим часом лікарі відзначають, що кожна
четверта туберкульозна інфекція більше не піддається лікуванню звичайними
антибіотиками”, – повідомляє видання.
Лекарства закончились: Украину поражает туберкулез = [Ліки закінчилися:
Україну вражає туберкульоз] // Вести. – Рига, 2018. – 06.08. (https://vesti.lv/statja/vmire/2018/08/05/lekarstva-zakonchilis-ukrainu-porazhaet-tuberkulez)

СУСПІЛЬСТВО
Цікавий рекорд побили в Україні. Мова йде про найбільше зібрання близнюків
та двійнят у країні. У Києві заради рекорду зібралося 204 пари двійнят та 11 трійнят.
Загалом у Києві проживає до 2000 пар братів та сестер різного віку. Світовий рекорд
зберігається за Тайванем, де об’єдналися 4000 пар близнюків.
Nuevo récord nacional de reunión de gemelos y mellizos en Ucrania = [Новий
національний рекорд зібрання близнюків та двійнят в Україні] // El Confidencial. –
Madrid, 2018. – 14.08. (https://www.elconfidencial.com/multimedia/video/virales/2018-0814/nuevo-record-nacional-de-reunion-de-gemelos-y-mellizos-en-ucrania_1603928/)

ІСТОРІЯ
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Олександр Янукович, який разом зі своїм батьком Віктором покинув Україну в
березні 2014 року, подав до Київського окружного суду заяву на Іллю Пономарьова –
єдиного депутата російського парламенту, який голосував проти анексії Криму. У
2015 році він втік до Києва та є одним із ключових свідків у суді над Віктором
Януковичем, звинуваченим у державній зраді. Колишній російський депутат показав,
що Янукович молодший вів переговори з Росією щодо купівлі українських державних
цінних паперів на 15 млрд дол. Після цих переговорів, тодішній Президент України
Віктор Янукович повинен був відмовитися від підписання угоди про асоціацію з
Європейським Союзом, що призвело до спалаху протестів на київському Майдані. Зі
слів І. Пономарьова потім Віктор Янукович з сином успішно провели операцію з
цінними паперами, особисто отримавши від російського уряду 1 млрд дол.
Szoszyn, Rusłan. Janukowycz junior walczy : Syn zbiegłego do Rosji byłego prezydenta
kraju twierdzi, że nie zawierał układu z Kremlem. = [Янукович молодший бореться. Син
колишнього Президента країни, який втік до Росії, стверджує, що не укладав договір з
Кремлем]
/
R. Szoszyn
//
Rzeczpospolita. –
Warsaw,
2018. –
06.08.
(https://www.rp.pl/Polityka/308069922-Janukowycz-junior-walczy.html)

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Минулого року в Зборові (Тернопільська область) було відкрито оновлений
монумент чехословацьким легіонерам. У братській могилі покояться останки 173
чехословацьких солдатів. Нині між Україною та Чехією виник спір через напис „тут,
на старій слов’янській землі, покояться сини Чехословаччини, які загинули у битві
біля Зборова”. Україна вимагає замінити слово „слов’янській” на „українській”. Текст
на пам’ятнику не змінювався з 1927 року. Змінити текст вимагає Українська
держкомісія з питань співпраці з Чехією.
Украина требует убрать упоминание о славянах с чешского памятника =
[Україна вимагає прибрати згадку про слов’ян з чеського пам’ятника] // Пражский
экспресс. – Прага, 2018. – 02.08. (https://www.prague-express.cz/politics/69354-ukraina-trebuetubrat-upominanie-o-slavyanakh-s-cheshskogo-pamyatnika)

РЕЛІГІЯ
Святкування 1030-річчя прийняття на Русі християнства стали ще одним
індикатором того, наскільки розколоте сьогодні українське суспільство, і в якій мірі
влада орієнтується тільки на одну його частину, намагаючись не помічати іншу.
Хресні ходи двох найбільших українських православних церков – Української
православної церкви (УПЦ) і Української православної церкви Київського
патріархату (УПЦ КП) – крім власне приводу до урочистостей мали ще й величезне
соціально-політичне значення. Все, що пов’язане сьогодні з церковним розколом в
Україні має не тільки канонічний, але політичний і майновий аспекти. Ймовірно,
протягом найближчих тижнів і місяців слід очікувати продовження боротьби навколо
Томосу. Влада буде і далі намагатися використовувати цю тему в своїх
передвиборних цілях.
Гущин, Александр Владимирович, доцент Российского государственного
гуманитарного университета. Автокефалия через Томос – еще одна линия раскола
украинского общества = [Автокефалія через Томос – ще одна лінія розколу українського
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***
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило відправиться в Стамбул, де
розташовується резиденція глави Константинопольської церкви, яка називає себе
Вселенською. Офіційні інформаційні ресурси Константинопольського патріархату
вказують, що зустріч відбудеться „на прохання” глави РПЦ. Ще кілька років тому
обидва патріарха ламали списи над проблемою так званої першості честі –
формального визнання верховенства Константинополя над усіма іншими древніми і
не дуже православними церквами. Але сьогодні міжнародна політика працює не на
користь Московського патріархату. Президент України Петро Порошенко і Верховна
Рада звернулися до патріарха Варфоломія з проханням дарувати українському
православ’ю автокефалію – юрисдикційну незалежність від Москви.
Мельников, Андрей. Патриарх Кирилл будет вести переговоры на чужой
территории : Украинский вопрос позволит Константинопольскому патриарху как
минимум подтвердить первенство чести = [Патріарх Кирило буде вести переговори на
чужій території. Українське питання дозволить Константинопольському патріарху як
мінімум підтвердити першість честі] / А. Мельников // Независимая газета. – М., 2018. –
06.08. (http://www.ng.ru/faith/2018-08-06/2_7282_conversation.html)

***
Голова Української православної церкви Патріарх Філарет (з 1992 року він
покинув Руську православну церкву, в якій був київським митрополитом) оголошує,
що незабаром Києво-Печерська лавра та Почаївська лавра перейдуть під його
контроль. Для українців ці храми мають таке ж значення, як Ясна Гура для поляків.
Протягом багатьох років вони знаходяться в руках Української православної церкви
московського патріархату, який не визнає Київський і вже більше чверті століття з
ним конкурує. У Києві стверджують, що суперечка, що триває протягом багатьох
років, може бути вирішена у вересні. Все буде залежати від рішення
Константинопольського патріарха Варфоломія I, який духовно веде православ’я у
всьому світі. Він конкурує з найбагатшою і найчисленнішою православною церквою
– російською, яка не має наміру втрачати вплив в Україні.
Szoszyn, Rusłan. Ukraina: Cerkiew wybija się na wolność : Ukraińcy walczą o autokefalię
i grożą przejęciem od rosyjskiej Cerkwi najważniejszych świątyń. = [Україна: Церква вибиває
собі волю. Українці борються за автокефалію та погрожують забрати у російської
церкви найважливіші храми] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 04.08.
(https://www.rp.pl/Konflikt-na-Ukrainie/180809861-Ukraina-Cerkiew-wybija-sie-nawolnosc.html)

***
Президент України Петро Порошенко очолив ходу прихильників автокефалії в
Києві, приурочену до 1030-річчя Хрещення Русі-України. За даними МВС України, в
ході взяло участь близько 65 тис. чоловік. Опоненти автокефалістів повідомили
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представникам моніторингової групи ОБСЄ по Україні: влада організувала масовку з
жителів провінції.
Приймак, Артур. Послание патриарха Варфоломея затерялось в канцелярии
Порошенко = [Послання патріарха Варфоломія загубилося в канцелярії Порошенка] /
А. Приймак // Независимая газета. – М., 2018. – 01.08. (http://www.ng.ru/ng_religii/2018-0801/9_447_ukr.html)

СПОРТ
Збірна України готується до матчу з командою Чехії в Лізі Націй. Гра
відбудеться в місті Угерське-Градіште. Українців чекає складний шлях: літаком з
Києва в Брно, а звідти в Злін, де команда буде тренуватися. Чехи запропонували
українцям оселитися у великому готелі „Москва”, але вони відмовилися. Тепер
гравцям збірної України доведеться жити в двох різних готелях.
Сборная Украины отказалась жить в злинском отеле „Москва‖ = [Збірна України
відмовилася жити в злінському готелі „Москва‖] // Пражский экспресс. – Прага, 2018. –
10.08. (https://www.prague-express.cz/sport/69383-sbornaya-ukrainy-otkazalas-zhit-v-zlinskomotele-moskva)

ТУРИЗМ
Один з найпопулярніших серед білорусів туристичних напрямів – приморський
відпочинок в Одеській області. Однак, за словами потенційного туриста з Білорусі
Романа Рудя, „ще не дозрів той український берег для нашого відпочинку, занадто
нестабільно там все – від рівня безпеки до санітарного стану”.
Попова, Виктория. Возвращение к себе : Плюсы и минусы отдыха в ближайшем
Черноморье = [Повернення до себе. Плюси і мінуси відпочинку в найближчому
Чорномор’ї] / В. Попова, Р. Рудь // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 11.08.
(https://www.sb.by/articles/vozvrashchenie-k-sebe-11082018.html)

***
Авіакомпанія ”Wizz Air” оголошує про три нових рейси: від Варшави до Відня,
від Гданська до Харкова та від Вроцлава до Харкова. Нові рейси Гданськ-Харків та
Вроцлав-Харків будуть виконуватися два рази на тиждень.
Makuch, Łukasz. Wizz Air poleci na Ukrainę i do Austrii = [Wizz Air літатимуть до
України та Австрії] / Ł. Makuch // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 07.08.
(https://www.rp.pl/Linie-lotnicze-i-lotniska/308079970-Wizz-Air-poleci-na-Ukraine-i-doAustrii.html)

ІМІДЖ КРАЇНИ
У США проти Президента України Петра Порошенка порушили кримінальні
справи. Про це в інтерв’ю виданню „Країна” розповів екс-президент Грузії і колишній
губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі. За його словами, розслідування
пов’язані з офшорними рахунками Петра Порошенка.
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Когалов, Юрий. Саакашвили: В США возбудили уголовные дела против
Порошенко = [Саакашвілі: У США порушили кримінальні справи проти Порошенка] /
Ю. Когалов // Российская газета. – М., 2018. – 13.08. (https://rg.ru/2018/08/13/saakashvili-vssha-vozbudili-ugolovnye-dela-protiv-poroshenko.html)

***
Автор статті вважає, що плани Петра Порошенка балотуватися на другий
термін, про які з посиланнями на „джерела” в його адміністрації пишуть українські
ЗМІ, можуть так і залишитися планами. Публічні вчинки Президента України
останніх днів дозволяють говорити, що і сам Порошенко, і його команда втрачають
зв’язок з реальністю, в тому числі інформаційною.
Лихоманов, Петр. Сказки, ложь, намеки... : Президент Украины Петр Порошенко
продолжает губить свою репутацию = [Казки, брехня, натяки... Президент України
Петро Порошенко продовжує губити свою репутацію] / П. Лихоманов // Российская
газета. –
М.,
2018. –
07.08.
(https://rg.ru/2018/08/07/poroshenko-sovral-o-svoemmestonahozhdenii-vo-vremia-otpuska.html)

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Держдума спростила для жителів України можливість стати громадянами Росії.
І поки це, на думку автора, найреальніший за останні роки крок до припинення війни
на Донбасі. Журналіст Віктор Лошак вважає, що буде потрібен тверезий і
неупереджений погляд, щоб зрозуміти, що потрібно від Росії, якщо війна підійде до
кінця. А це означає відсікти від донбаської трагедії пропагандистів, які спотворюють
все і залучити соціологів, демографів, соціальних волонтерів. Зробити не війну, а мир
і благополуччя переселенців з Донецька і Луганська є завданням всього російського
суспільства, наголошує автор.
„Важнее сохранить поверивших‖ : Виктор Лошак — о пути к прекращению
войны в Донбассе = [„Найважливіше зберегти тих, хто повірив‖. Віктор Лошак – про
шляхи до припинення війни на Донбасі] // КоммерсантЪ. – М., 2018. – 02.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3702446?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
У числі партнерів російського уряду щодо будівництва залізниці в обхід
України була канадська компанія ”Bombardier Inc.”, яка виграла контракт на
установку сигнальних систем контролю шляхів на суму 8 млн дол., повідомляє
журналіст ”Globe and Mail” Марк Маккіннон. „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”, – зазначає автор статті. Глава лобістської
організації „Конгрес українців Канади” Павло Грод вважає, що „ця залізнична лінія
має очевидне військове значення: переміщення російських предметів постачання і
особового складу, оскільки Росія продовжує вести агресивну війну проти України.
Участь канадської компанії в будівництві цього проекту суперечить заявленим
канадським урядом зовнішньополітичним цілям щодо підтримки територіальної
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цілісності й суверенітету України перед обличчям російської агресії, підкреслює
видання.
Канадская компания Bombardier помогла РФ построить дорогу в обход Украины =
[Канадська компанія Bombardier допомогла РФ побудувати дорогу в обхід України] //
Вести. – Рига, 2018. – 01.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/01/kanadskaya-kompaniyabombardier-pomogla-rf-postroit-zheleznuyu-dorogu-v-obhod-ukrai)

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
Автор статті вважає, що в умовах безпрецедентного загострення відносин з
Росією її геополітичні суперники США і НАТО в рамках загальної стратегії
стримування Москви, з одного боку, прагнуть знизити ймовірність прямого
великомасштабного зіткнення регулярних армій. З іншого – дедалі більшого розмаху
набуває обрана ними стратегія гібридної війни проти Росії, яка поряд із заходами
економічного, військово-політичного та інформаційного впливу включає
розпалювання поетапних багатовимірних конфліктів на територіях України,
Закавказзя і Центральної Азії. Кінцева мета стратегії – стримування, хаотизація і
розкол Росії, недопущення інтеграції на євразійському просторі. Одним з важливих
завдань, на думку О. Бартоша, є ”оточення Росії поясом русофобських режимів при
одночасному нарощуванні на неї економічного, військового та інформаційного
тиску”.
Бартош, Александр. Александрович, член-корреспондент Академии военных наук,
директор Информационного центра по вопросам международной безопасности при
Московском государственном лингвистическом университете Гибридные угрозы и
особенности войны нового типа : Только многосторонние усилия способны остановить
скатывание в пропасть очередной мировой катастрофы = [Гібридні загрози і
особливості війни нового типу. Тільки багатосторонні зусилля здатні зупинити
скочування у прірву чергової світової катастрофи] / А. А. Бартош // Независимая
газета. – М., 2018. – 10.08. (http://nvo.ng.ru/realty/2018-08-10/1_1008_hybrid.html)

***
Аналізуючи проблему війни і миру в XXI столітті, автор зазначає, що Росія
нинішня, „успішно” освоюючи і розвиваючи гібридні технології (Крим, Донбас,
Сирія), – так само, як в 1941 році і радянський Союз, – навіть думки не допускає про
потрапляння своїх „ввічливо-зелених чоловічків”, своїх „ополченців-порученців” у
відпустці в полон. Але вони потрапляють, і Інтернет показує їх всьому світу в ефірі.
Якщо війна гібридна, то „гібрид” і полон. Якщо це в Україні – на Донбасі, то шанси
вижити у полонених ще є, а якщо в Сирії – немає.
Полян, Павел. Маркович,историк, географ Чечня и белые простыни : Про
гибридную войну и гибридный плен = [Чечня і білі простирадла. Про гібридну війну і
гібридний полон] / П. М. Полян // Независимая газета. – М., 2018. – 09.08.
(http://www.ng.ru/ng_exlibris/2018-08-09/15_945_war.html)

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
У відірваній від України частині Донбасу ніхто не приховує, що Кремль
платить там пенсії та зарплати „державним чиновникам”. А тих не бракує, адже у
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Донецьку та Луганську створені парламенти, власні уряди, служби безпеки та
порядку. Кремлем фінансується понад 50 тис. вояків армій сепаратистських
псевдреспублік, що підтримуються регулярними російськими силами. Здавалося б,
Росія повністю контролює ситуацію в регіоні, але інформація, що надходить з
окупованих територій Донбасу, доводить, що там протягом багатьох років зростає
хаос та беззаконня.
Szoszyn, Rusłan. Donbas: Chaos i bezprawie. Separatyści skarżą się Putinowi :
Separatyści z samozwańczej republiki ługańskiej udali się do Putina, by poskarżyć się na sytuację
w
regionie. =
[Донбас:
Хаос
і
беззаконня. Сепаратисти
скаржаться
Путіну. Сепаратисти з самопроголошеної Луганської республіки поїхали до Путіна, щоб
поскаржитися на ситуацію в регіоні.] / R. Szoszyn // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. –
08.08. (https://www.rp.pl/artykul/1374729-Donbas--Chaos-i-bezprawie.html)

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Представники оточення Президента України Петра Порошенка підтвердили,
що в 2014 році контактували з американським політтехнологом Полом Манафортом,
який до того близько 10 років працював з командою Віктора Януковича. Однак,
представники владних структур України стверджують, що не співпрацювали з
Манафортом і не платили йому. Але тінь кинуто. Напередодні українських
президентських виборів ця історія може мати наслідки.
Ивженко, Татьяна. Порошенко придется оправдываться перед электоратом :
Американское „дело Манафорта‖ может повлиять на предвыборную кампанию в
Украине = [Порошенко доведеться виправдовуватися перед електоратом. Американська
„справа Манафорта‖ може вплинути на передвиборну кампанію в Україні] / Т. Ивженко
//
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
09.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-0809/1_7285_poroshenko.html)

***
24 серпня в Києві пройде військовий парад з нагоди Дня незалежності України
та 100-річчя відродження української державності. Вперше під час параду
військовослужбовці будуть кричати нові вітання: „Слава Україні!” і „Героям слава!”.
„Під час проведення параду ми якраз покажемо, – підкреслив міністр оборони
України С. Полторак, – що це більш українське, більш наше”. „Президент України
доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові
статути, тому що у військових статутах визначено, як саме треба вітатися”, – повідав
міністр оборони.
Рискин, Андрей. Военных Украины обяжут кричать лозунги националистов :
Порошенко отменит в армии советские воинские приветствия = [Військових України
зобов’яжуть кричати гасла націоналістів. Порошенко скасує в армії радянські військові
вітання]
/
А. Рискин
//
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
07.08.
(http://www.ng.ru/columnist/2018-08-07/100_kolonka070818.html)

КРИМ
Латвійська співачка Лайма Вайкуле чесно і без ухилянь розповіла про
проведення її концерту в Криму. Співачка заявила, що ноги її не буде на окупованому
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півострові. Про Крим Л. Вайкуле заговорила не просто так. Співачку про півострів
запитали українські журналісти перед її виступом в Одесі. Співачка відразу розкусила
підступ в словах журналіста.
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым = [Ні за які гроші:
Лайма Вайкуле відмовилася їхати до Криму] // День за днем. – Таллинн, 2018. – 11.08.
(https://limon.postimees.ee/6033941/ni-za-kakie-dengi-layma-vaykule-otkazalas-ehat-vkrym?_ga=2.136044280.877108473.1534144640-1893936994.1496147017)

***
Росія призначила майстра бойових мистецтв і американську кінозірку Стівена
Сігала особливим представником без зарплати. Російська влада стягує подібні
ресурси (серед них Жерар Депардьє, Рой Джонс Юніор і Міккі Рурк) – це
приголомшує. Здатність Кремля спокушати знаменитостей водночас менш важлива,
ніж те, як Кремль їх використовує. Російські зв’язки із зарубіжними ультраправими
угрупуваннями сягають корінням у 1990 рік (запитайте про це естонців, литовців і
латишів). Щупальця впливу широко впроваджувалися в групи рокерів, націоналістів,
любителів пейнтболу, активістів правоохоронних органів і любителів бойових
мистецтв. У цьому світі пан Сігал дійсно може бути корисний. Естонія і Україна
заборонили пану Сігалу в’їжджати в ці держави після його участі в 2014 році в акції,
організованій прокремлівськими рокерами „Нічні вовки” в Севастополі, в
окупованому Росією Криму.
Эдвард Лукас: Стивен Сигал и мягкая сила России = [Едвард Лукас: Стівен Сігал і
м’яка
сила
Росії]
//
День
за
днем. –
Таллинн,
2018. –
08.08.
(https://rus.postimees.ee/6031668/edvard-lukas-stiven-sigal-i-myagkaya-sila-rossii)

***
Ситуація в Криму після відкриття мосту з Росії описала Олександра Єфименко,
російська журналістка журналу „Новоє врємя”. Єфіменко, яка сама живе в Криму
протягом багатьох років, підкреслила, що міст коштував майже 6 млрд дол. Як тільки
автомобільний трафік на мосту відкрився, ціни на товари та послуги на півострові
збільшилися. Торговці, готельєри, гастрономія тощо сподівалися, що росіяни
приїдуть до Крим на масовий відпочинок. Однак нічого подібного не відбулося.
Журналістка підкреслює, що, хоча сезон у розпалі, туристів „мало”. Однак головним
болем керівників російської окупаційної влади є те, що у Криму стає все менш
доступною питна вода. Від’єднання від України призвело до того, що Крим повільно
перетворюється на пустелю. а виноградники висихають, зазначає журналістка.
Trusewicz, Iwona. Krym: most z Rosji nie pomógł gospodarce : Most Krymski, z pompą
otworzony miesiąc temu przez prezydenta Rosji, nie pomaga gospodarce półwyspu. Ceny wzrosły,
turystów jest mniej, a banki działają na pół gwizdka = [Крим: міст з Росії не допоміг
економіці. Кримський міст з помпою відкритий російським президентом, не допомагає
економіці півострова. Ціни зросли, туристів менше, і банки працюють наполовину] /
I. Trusewicz // Rzeczpospolita. – Warsaw, 2018. – 06.08. (https://www.rp.pl/Biznes/180809675Krym-most-z-Rosji-nie-pomogl-gospodarce.html)
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***
Державні амбіції, звинувачення в шпигунстві, страшні аварії, болісні смерті в
тюрмі – історія будівництва десантних кораблів у Криму сповнена загадок і трагедій.
„Зубр” – ласий шматок радянського ВПК, який Росія не могла упустити. Боротьба
почалася задовго до анексії, а після захоплення півострова учасники проекту
поповнили список заручників Кремля. У травні 2009 року Україна підписала з Китаєм
контракт на 315 млн дол. на поставку „Бізонів” – десантних кораблів на повітряній
подушці по модернізованому українськими фахівцями радянському проекту „Зубр”. З
цієї угоди виріс цілий букет кримінальних справ. Фактично єдиною у програші в цій
історії опинилася Україна, яка втратила і гроші, і частину інфраструктури військовоморського кораблебудування й відповідної конструкторської бази.
Изотов, Юрий. Охота на „Зубра‖ = [Полювання на „Зубра‖] / Ю. Изотов //
Грани.Ру.
–
Москва,
2018.
–
02.08.
(https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.271881.html)

ДОНБАС
Зустріч Президента Росії Володимира Путіна і Президента США Дональда
Трампа в Гельсінкі не стала визначальною для врегулювання конфлікту на Донбасі,
але водночас вона сприяла введенню в публічний дискурс нової ініціативи щодо його
вирішення. Зараз складно сказати, що питання проведення нового референдуму в
донбаських республіках вже оформлене і має завершений вигляд, скоріше, це тільки
перший етап введення подібного механізму для обговорення експертним
співтовариством, на підставі якого доречно буде пропонувати конкретні формати і
змістове наповнення даного процесу.
Денисов, Денис. Право народа : Политолог Денис Денисов — о проблемах и
перспективах организации референдума в Донбассе = [Право народу. Політолог Денис
Денисов – про проблеми та перспективи організації референдуму на Донбасі] / Д. Денисов
// Известия. – М., 2018. – 07.08. (https://iz.ru/774857/denis-denisov/pravo-naroda)

***
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій сумнівається, що український
парламент знову продовжить термін дії закону про широкі повноваження місцевої
влади на Донбасі. У минулому році подібне голосування відбулося під тиском
західних партнерів України. Зараз ставки ще вище, адже в так званих ДНР і ЛНР
заплановані вибори. Обрання голів та депутатів повинно відбутися в термін. Інакше
під питання буде поставлене існування республік, чого і домагається українська
сторона, вважає автор статті. З моменту переговорів Дональда Трампа і Володимира
Путіна в кулуарах обговорюється нова ідея – про референдум по статусу Донбасу.
Ивженко, Татьяна. Украина ждет обострения в Донбассе : Осенние выборы в
ДНР/ЛНР могут перечеркнуть все договоренности об урегулировании конфликта =
[Україна чекає загострення на Донбасі. Осінні вибори в так званих ДНР/ЛНР можуть
перекреслити всі домовленості про врегулювання конфлікту] / Т. Ивженко //
Независимая
газета. –
М.,
2018. –
05.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-0805/1_7281_ukraine.html)
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***
Продовження дії українського закону про особливий статус Донбасу буде
залежати від позиції західних партнерів. Про це заявив спікер Верховної Ради
України Андрій Парубій. „Перед закінченням терміну в цьому році будемо радитися:
чи є необхідність ще на рік продовжити або такої необхідності вже і немає. Це багато
в чому залежатиме і від позиції наших міжнародних партнерів”, – уточнив
парламентарій. За його словами, Києву „важливо утримати санкції проти Росії” для
захисту інтересів країни на внутрішньо-і міждержавному рівні.
Рада возложила на Запад ответственность за судьбу закона о Донбассе = [Рада
поклала на Захід відповідальність за долю закону про Донбас] // Известия. – М., 2018. –
05.08.
(https://iz.ru/774468/2018-08-05/rada-vozlozhila-na-zapad-otvetstvennost-za-sudbuzakona-o-donbasse)

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
У Херсоні повинен відбутися суд, пов’язаний із затриманням російського
танкера „Механік Погодін”. До членів екіпажу претензій немає. Але судно може бути
арештоване, оскільки його власник внесений в український список санкцій. Ситуація
з танкером здатна ускладнити відносини України і РФ у морі. У день, коли відбулося
затримання, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов
перебував на Сході України: побував у розташуванні ВСУ, лінії розмежування і
відвідав Маріуполь. Саме там він зробив заяву про загрозу з моря. Експерти
вважають, що на тлі „гри м’язами” будь-яка спірна ситуація або інцидент (як,
наприклад, із затриманням російського танкера в Херсоні) може призвести до
небезпечних наслідків.
Украинские суда пойдут под конвоем : Киев обвиняет Москву в блокаде азовских
портов = [Українські судна підуть під конвоєм. Київ звинувачує Москву в блокаді
азовських портів] // Независимая газета. – М., 2018. – 12.08. (http://www.ng.ru/cis/2018-0812/1_5_7286_ukraine.html)

***
„У світі російської політики загострення відносин між Сходом і Заходом може
зміцнити падаючу популярність президента Володимира Путіна”, – пише журналіст
„The Washington Post” Антон Трояновський. За словами московських аналітиків, В.
Путін навряд допустить в країну інспекторів з хімічної зброї для запобігання
подальших санкцій, оскільки це буде виглядати як поступка під тиском. Росія
швидше відповість своїми санкціями, повідомляє автор статті. „Весь послужний
список Путіна показує, що під тиском він не відступає, а, навпаки, йде в іншому
напрямі”, – сказав директор Російського ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.
За словами А. Кортунова, нові санкції розвіяли його надії на те, що саміт у Гельсінкі
стане поворотним моментом. „У мене були деякі слабкі надії на те, що зустріч в
Гельсінкі явить собою зміну напряму, – поділився Кортунов. – На жаль, ця зустріч не
зламала загальну тенденцію, а фактично, в певній мірі, її прискорила”. Санкції і
загроза нових заходів виявилися болючими для середнього класу, пише Антон
Трояновський.
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Troianovski, Anton. Russia takes economic hit from new U.S. sanctions. That might help
Putin. = [Нові санкції США завдали удару по економіці Росії. Путіну це може бути на
руку] / A. Troianovski // The Washington Post. – Washington, 2018. – 10.08.
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/new-us-sanctions-rattled-russia-they-could-alsoboost-putins-support/2018/08/09/3d0ea912-9b23-11e8-a8d89b4c13286d6b_story.html?utm_term=.88b560a9c18e)

***
Компанія „Facebook” повідомила, що виявила в своїй соцмережі кампанію,
покликану сіяти політичні розбрати, нагадує в своїй статті у „The Washington Post”
кадровий співробітник американської розвідки Майкл Морелл, який у 2010-2013
роках обіймав посаду заступника директора ЦРУ і за цей період двічі виконував
обов’язки директора ЦРУ. Морелл дає свої рекомендації владі США. З метою
самооборони, пише він, слід захистити електоральну систему США, не допускати
закордонного фінансування виборчих кампаній в США, заснувати урядовий „Центр
боротьби з гібридними загрозами”. Відносно тих, хто атакує США, автор радить „в
повній мірі здійснити санкції, які вже прийняті. Поки цього не відбувається. Але
потім перейти від цільових санкцій до санкцій широкого спектру дії, що розроблені
так, щоб завдати шкоди російській економіці”. „Чітко пояснити Путіну, що ми
скасуємо санкції, тільки тоді, коли він перестане втручатися в роботу демократичних
інститутів США і їх союзників, деякі з яких теж знаходяться в облозі”, – рекомендує
Морелл.
Morell, Michael. Putin is afraid of one thing. Make him think it could happen = [Путін
боїться тільки одного. Переконайте його, що ця подія може трапитися.] / M. Morell //
The
Washington
Post. –
Washington,
2018. –
07.08.
(https://www.washingtonpost.com/opinions/putin-is-afraid-of-one-thing-make-him-think-itcould-happen/2018/08/07/edbe08b4-998b-11e8-b60b1c897f17e185_story.html?utm_term=.99e21fc11fcf)

***
Система грошових переказів „Юністрім” припинила здійснювати грошові
перекази в Україну в обхід санкцій. Британська платіжна система „Cell.int” не планує
надалі виступати в ролі посередника між російськими і українськими платіжними
системами і закрила сайт російського представництва.
Солдатских, Виталий. Английский язык не довел до Киева : Платежной системе
„Юнистрим‖ не удалось обойти украинские санкции = [Англійська мова не довела до
Києва. Платіжній системі „Юністрім‖ не вдалося обійти українські санкції] /
В. Солдатских
//
КоммерсантЪ. –
М.,
2018. –
01.08.
(https://www.kommersant.ru/doc/3701571?query=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%
B8%D0%BD%D0%B0)

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Аналізуючи суспільно-політичне становище Росії, автор наголошує, що
сьогодні для Росії війна – мати рідна. Саме цим гаслом пояснювали Угорщину,
Чехословаччину, навіть Афганістан. Автор вважає, що ініціатива уряду Росії, щодо
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готовності відбити напад ворога не має підстав. „Можемо повторити” – це вже про
Грузію, а потім і про Україну. Ніхто в Росії ніколи не повірить всерйоз, що на ці
країни потрібно було нападати, щоб запобігти війні. Як, втім, і історії про загрозу
мешканцям Криму „бандерівців” або „повстання шахтарів” на Донбасі. Ужалені
„побєдобєсієм” прекрасно розуміють – ніхто не збирався нападати на Росію, ніхто їй
не погрожував.
Портников, Виталий. Мать родна = [Мати рідна] / В. Портников // Грани.Ру. –
М., 2018. – 08.08. (https://graniru.org/opinion/portnikov/m.271998.html)

***
Президент України Петро Порошенко проведе засідання Ради нацбезпеки і
оборони. Розглядатиметься питання „про протидію російському втручанню у
вибори”. Петро Порошенко переконаний: „Безсумнівно, Кремль спробує втрутитися у
вибори в Україні, але на цей раз ми будемо готові протидіяти”.
Ивженко, Татьяна. В Киеве обнаружили еще одну „российскую угрозу‖ :
Порошенко убежден, что Кремль готовит вмешательство в украинские выборы = [У
Києві виявили ще одну „російську загрозу‖. Порошенко переконаний, що Кремль готує
втручання в українські вибори] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. – 07.08.
(http://www.ng.ru/cis/2018-08-07/1_7283_threat.html)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Чи не найвідомішим прикладом ветеранського бізнесу є бренд „Ветерано”.
Історія, що почалася з піцерії у Києві, давно вийшла за межі столиці і рамки „просто
піци”. Нещодавно піцерія „Ветерано” з’явилася і в Маріуполі. З травня тут теж
відкрилася однойменна піцерія, хоча й не схожа на столичну. Серед її засновників –
екс-учасник АТО Богдан Чабан, більш відомий як партизан з „Равликів”. Він
розповів, що возить піцу хлопцям на передову: „Щотижня їдемо до нового підрозділу
або на нові позиції. Намагаємося не оминути нікого, хто більш-менш поряд. Морську
піхоту покрили вже всю, „Правому сектору”, якого ніде нема, теж дісталося”.
Оскільки війна продовжується на сході України, деякі ветерани цього конфлікту
ризикують своїм життям, повертаючись на фронт, щоб принести піцу до тих, хто ще
знаходиться в окопах.
Frontline pizza: Ukrainian veterans feed soldiers in hotspot = [Фронтова піца:
українські ветерани годують солдатів у точці доступу] // The Times of India. – Delhi,
2018. –
08.08.
(https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/frontline-pizza-ukrainianveterans-feed-soldiers-in-hotspots/articleshow/65322563.cms)

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
Весь світ мобілізується задля того, щоб домогтися звільнення українського
журналіста Олега Синцова, який голодує у російській в’язниці. Кожен сподівався на
якийсь жест, якщо не справедливості, то милосердя з боку Президента Росії В.
Путіна. Але людина з КДБ залишається байдужою.
Oleg Sentsov se meurt. Poutine reste de glace. = [Олег Сенцов вмирає. Путін
залишається
байдужим]
//
Mediapart. –
Paris,
2018.
–
15.08.
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(https://blogs.mediapart.fr/pierre-haffner/blog/140818/oleg-sentsov-se-meurt-poutine-reste-deglace)

***
Міністр культури Франції Франсуаз Ніссен, режисер Жан-Люк Годар і Кен
Лоуч та інші відомі особистості у сфері мистецтва написали відкритого листа із
закликом звільнити політв’язня Олега Сенцова. Зазначається, що „єдиним справжнім
злочином” українця є демонстрація свободи слова та вміння висловлювати свої
політичні переконання через своє мистецтво. Зокрема, у листі закликається „діяти
швидко”, оскільки стан політв’язня погіршується.
Lasst Senzow nicht sterben: erneut internationale Appelle = [Не дозвольте Сенцову
померти: ще одне міжнародне звернення] // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2018. – 13.08.
(https://www.tagesspiegel.de/kultur/oleg-senzow-drei-monate-im-hungerstreik-lasst-senzownicht-sterben-erneut-internationale-appelle/22908054.html)

***
У Росії заявляють, що стан здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова,
який голодує вже 90-й день у колонії РФ, задовільний. А інформація про погіршення
стану його здоров’я не відповідає дійсності. Таку заяву зробили у Федеральній службі
виконання покарань РФ. Зокрема представники служби уточнили, що на сьогодні
дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров’я ув’язненого не спостерігається, від
запропонованої госпіталізації в лікарню засуджений відмовився в письмовій формі,
свідчень до екстреної госпіталізації не встановлено. Таким чином, російські
тюремники констатували, що „в даний час стан Олега Сенцова оцінюється як
задовільний”.
Russia says Ukrainian hunger-striker Sentsov „not underweight‖ = [Росія заявляє, що
український режисер Сенцов, який голодує, „не втрачає вагу‖] // The News. – Karachi,
2018. – 12.08. (https://www.thenews.com.pk/print/354158-russia-says-ukrainian-hunger-strikersentsov-not-underweight)

***
Президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з
Володимиром Путіним обговорював питання Сирії та незаконно ув’язненого Росією
українського режисера Олега Сенцова. „Президент Республіки передав Путіну свою
стурбованість здоров’ям Сенцова, яке, схоже, небезпечно погіршилося, та важливість
того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації”, – заявили в
офісі Президента Франції.
Macron, Putin Talk About Hunger-Striking Ukraine Filmmaker = [Макрон, Путін
обговорили стан українського режисера, який голодує] // The Times of India. – Delhi,
2018. –
10.08.
(http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/65358171.cms?utm_source=contentofinterest&ut
m_medium=text&utm_campaign=cppst)
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***
Український режисер Олег Сенцов, який голодує вже протягом 87 днів,
знаходиться на межі смерті. Наталя Каплан, двоюрідна сестра митця, описала його
стан здоров’я як „катастрофічний”. Вона зазначила, що у своєму листі Олег Сенцов
написав їй, що він знає, що скоро все завершиться і він не має на увазі ув’язнення.
Сенцов відчуває слабкість по всьому тілу, але відмовляється від госпіталізації і
припинення голодування. Тим часом він страждає анемією, а його пульс не
перевищує 40 ударів на хвилину.
Colás, Xavier. El cineasta ucraniano encarcelado en Rusia, en huelga de hambre desde
mayo, ve „cerca‖ su muerte = [Український режисер, ув’язнений в Росії і який голодує з
травня, вже „поряд” бачить свою смерть ] / X. Colás // El Mundo. – Madrid, 2018. – 09.08.
(http://www.elmundo.es/internacional/2018/08/09/5b6c81afe2704e57778b460f.html)

***
Український режисер Олег Сенцов, що знаходиться в російській в’язниці,
оголосив безстрокове голодування 87 днів тому. Він вимагає звільнити інших
українських в’язнів – і про Сенцова не слід забувати, пише у виданні „Die Zeit”
кореспондент Алісе Бота. Як стверджує адвокат режисера Дмитро Дінзе, доказів
провини його підзахисного знайдено не було. „За кордоном підписувалися петиції,
відомі люди зверталися з листами до Путіна, постійно з’являлися повідомлення про
беззаконня в справі Сенцова – нічого не допомагало. Роки йшли, а Сенцов
продовжував перебувати за гратами. Може, розрахунок був зроблений саме на це:
громадськість повинна звикнути до того, до чого звикати не повинна ні в якому разі”,
– пише Бота.
Не забудем режиссера Сенцова! = [Не забудемо режисера Сенцова!] // Вести. –
Рига, 2018. – 09.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/09/ne-zabudem-rezhissera-sencova)

***
Відносно жителя селища Кроми – райцентру Орловської області – поета
Олександра Бившева порушено нову справу про заклики до екстремізму; це його
шоста за рахунком кримінальна справа. Останній вирок щодо Бившева за публікацію
ним на особистій ВК-сторінці вірша „На незалежність України” був оголошений
суддею Кромського райсуду.
Строчки и другие долгие дела : Против Бывшева открыто новое дело об
экстремизме = [Рядки та інші довгі справи. Проти Бившева відкрито нову справу про
екстремізм] // Грани.Ру. – М., 2018. – 05.08. (https://graniru.org/Society/Law/m.271944.html)

***
Євромайданівець Олександр Костенко, звільнений з ІК-5 загального режиму
для колишніх силовиків і правоохоронців, їде в Москву разом з українським
консулом. Про це написала в Фейсбуці український омбудсмен Людмила Денисова.
Колишній політв’язень направляється в посольство України в Москві. „Зараз він вже
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під захистом української влади, – написала Денисова. – Він під юрисдикцією нашої
країни”.
Освобожденного евромайдановца Костенко везут в Москву = [Звільненого
євромайданівця Костенка везуть до Москви] // Грани.Ру. – М., 2018. – 03.08.
(https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.271914.html)

***
В Україні завершилося розслідування справи депутата Верховної Ради Надії
Савченко та керівника Центру звільнення полонених „Офіцерський корпус”
Володимира Рубана. Настав етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами
справи. Савченко і Рубан запропонували обміняти їх на українців, яких у Києві
вважають „політв’язнями”. Експерти вважають, що обміну не буде: в період
передвиборної кампанії почнеться суд. Зараз „справа Савченко”, яка голосно
прозвучала в березні, вже майже не привертає уваги.
Ивженко, Татьяна. Надежда Савченко просится в российскую тюрьму : Депутат
Верховной рады предлагает обменять себя на арестованных в РФ украинцев = [Надія
Савченко проситься в російську в’язницю. Депутат Верховної Ради пропонує обміняти
себе на заарештованих в РФ українців] / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 2018. –
02.08. (http://www.ng.ru/cis/2018-08-02/5_7280_ukraina.html)

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Колишній лідер італійських „ультра”, член воєнізованого угрупування та
неофашист,
який
ненавидів
брюссельських
технократів,
албанський
ультранаціоналіст, який бореться за відтворення СРСР, громадянин Молдови, який
мріє стати легіонером, та син очільника відділення італійської правлячої партії „Ліга”,
– всі ці люди стали об’єктом „Операції 88”, яку провів елітний підрозділ італійського
корпусу карабінерів. Цих людей звинувачують у приналежності до групи найманців,
що вербувала в Італії добровольців для участі в бойових діях в Україні на боці
проросійських найманців. Група імовірно мала базу на італійській території. Група
була організована під прикриттям фонду, який вербував найманців під приводом
доставки гуманітарної допомоги на Донбас, де з 2014 року триває кровопролитний
конфлікт. Деякі з обвинувачених заявили, що відправилися на Донбас, щоб захищати
місцеве населення від агресії української армії і воєнізованих формувань, що
фінансуються США. Слідчі додають до цього економічний фактор, оскільки
італійські „іноземні бійці” отримували гроші за участь в бойових діях.
Savio, Irene. Ultras de izquierda y derecha se unen para combatir por los prorrusos en
Ucrania = [„Ультрас‖ лівого і правого спрямування об’єднуються, щоб воювати на боці
проросійських сил в Україні] / I. Savio // El Confidencial. – Madrid, 2018. – 07.08.
(https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-08-07/los-ultras-de-izquierda-y-derecha-que-seunieron-para-combatir-por-los-prorrusos-en-ucrania_1601872/)
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Упізнання тіл трьох російських журналістів, убитих на півночі ЦентральноАфриканської Республіки, було ускладнено у зв’язку з відсутністю документів у
загиблих. На офіційній сторінці Центру управління розслідуваннями в „Facebook”
розміщено заяву, що вони вилетіли в республіку для зйомок матеріалу про діяльність
найманців з ПВК Вагнера в цій країні. У західному експертному середовищі
вагнеровців неодноразово називали одним з основних інструментів російської
військової політики в Сирії і на південному сході України.
Субботин, Игорь. Трагедия в ЦАР снова подняла вопрос о российских наемниках :
Москва не считает свое присутствие в Африке предметом спора = [Трагедія в ЦАР
знову підняла питання про російських найманців] / И. Субботин // Независимая газета. –
М., 2018. – 01.08. (http://www.ng.ru/world/2018-08-01/6_7279_car.html)

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Європа явно втомилася від збройного конфлікту в Україні – або, принаймні, від
його уповільненого характеру. Тому, мабуть, в головах деяких європейських
„фахівців з Росії” народжуються нові незвичайні ідеї. Наприклад, голландський
експерт по Східній Європі Хуберт Смейтс, який фінансується урядом Нідерландів,
запропонував задуматися над ідеєю озброєння України власною атомною бомбою.
Можна було б до цього поставитися як до чергової епатажної витівки якогось
самопроголошеного „експерта”, якби не одне але. Смейтс ось уже кілька років
отримує солідне фінансування з Міністерства закордонних справ Нідерландів, тобто
фактично призначений „головним експертом по Росії”.
Корнилов, Владимир. Украина может легко получить оружие массового
поражения = [Україна може легко отримати зброю масового ураження] / В. Корнилов //
Вести. – Рига, 2018. – 14.08. (https://vesti.lv/statja/v-mire/2018/08/14/ukraina-mozhet-legkopoluchit-oruzhie-massovogo-porazheniya)

***
Через чотири роки після „Іловайського котла” управління Верховного комісара
ООН з прав людини випустило доповідь „Порушення прав людини і міжнародного
гуманітарного права в контексті подій під Іловайськом в серпні 2014 року”. Дві
третини 46-сторінкового документа ООН присвячені злочинам проти мирних
громадян так званих добровільних батальйонів і, хоча і в меншій мірі, бійців ВСУ, –
вважає російський пропагандист, та підкреслює, що автори доповіді нібито
рекомендують українській стороні відновити діяльність тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом і завершити своє
розслідування.
Денисов, Денис. На чистую воду : Политолог Денис Денисов — о том, почему
нельзя оставлять без внимания доклад ООН о событиях под Иловайском = [На чисту
воду. Політолог Денис Денисов – про те, чому не можна залишати без уваги доповідь
ООН про події під Іловайськом] / Д. Денисов // Известия. – М., 2018. – 13.08.
(https://iz.ru/777396/denis-denisov/na-chistuiu-vodu)

***
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У США відкрився перший судовий процес у рамках широкомасштабного
розслідування, яке веде спецпрокурор США Роберт Мюллер. Перед судом постав
колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт. Нинішній
процес над Манафортом поки ніяк не пов’язаний з російським втручанням у вибори, а
стосується грошей, які нібито отримував Манафорт від колишнього Президента
України Віктора Януковича. Але підтекст, і в цьому ніхто не сумнівається, такий, що
з колишнього помічника „вичавлять” все про його боса.
Романова, Нина. Тухлая рыба на Потомаке : В США перед судом встал бывший
глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт = [Тухла риба на
Потомаку. У США перед судом постав колишній глава передвиборного штабу Дональда
Трампа Пол Манафорт] / Н. Романова // Советская Белоруссия. – Минск, 2018. – 02.08.
(https://www.sb.by/articles/tukhlaya-ryba-na-potomake.html)
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