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ПОРУШЕННЯ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ
У Горлівці осколкові поранення отримала місцева мешканка. Як повідомляє
Донецьке агентство новин самопроголошеної ДНР, це сталося в результаті обстрілу з
боку українських силовиків вночі. Особливо постраждали будинки в селищі Зайцеве
на півночі Горлівки.
Мельников, Руслан ДНР: В результате обстрела ВСУ ранена женщина и
повреждены 44 дома = [ДНР: В результаті обстрілу ВСУ поранена жінка і пошкоджені
44 будинки] / Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/04/dnr-v-rezultateobstrela-vsu-ranena-zhenshchina-i-povrezhdeny-44-doma.html). – М., 2016. – 04.07.

ТОЧКА ЗОРУ
В останніх оглядах Transparency International Україна займає 142 місце серед
172 країн за рівнем корупції. Незважаючи на проголошені два роки тому кроки у
боротьбі з корупцією, проблема досі має вражаючі масштаби і ніяким чином не
вирішується. Коментатор Reuters Джош Коен зазначає, що наймасштабніша корупція
в Україні має місце на стику інтересів олігархічних груп та урядовців, що не дозволяє
навіть розпочати боротьбу з цим явищем, оскільки породжує серед можновладців так
звану „культуру безкарності”.
Lyons, James A. A ’culture of impunity’ : Corruption may send Ukraine back into the
Russian orbit = [„Культура безкарності”. Корупція може відправити Україну назад в
орбіту
Росії.]
/
J. A. Lyons
//
The
Washington
Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2016/jul/10/corruption-may-send-ukraine-back-torussia/). – Washington, 2016. – 10.07.

***
„Цьогорічний саміт НАТО виявився більш корисним, ніж звичайні
багатосторонні зустрічі. Головною його метою було зміцнити оборону Заходу в
Східній Європі, особливо в Польщі та державах Балтії, і в цьому відношенні альянс
досяг успіху”, – вважає редакція The Wall Street Journal.
NATO Shores Up the East : The alliance sends a message to Moscow with four battalions
= [НАТО укріплює Схід. Альянс відправляє повідомлення Москві з чотирма
батальйонами] // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/nato-shores-up-theeast-1468186116). – New York, 2016. – 10.07.

***
Португальська Рада з питань миру і співробітництва висловила стурбованість
потенційними результатами саміту НАТО у Варшаві, але замовчує про істинні
причини, за якими альянс вирішує зміцнити свої позиції в Східній Європі, і тим
самим знімає з Володимира Путіна будь-яку відповідальність. НАТО у своїх заявах ні
слова не пише про те, що ж змусило альянс змінити свою політику, тобто про
вторгнення військ Володимира Путіна до Криму і на схід України в 2014 році. Радою
не було опубліковано жодної ноти протесту проти грубого порушення міжнародного
права ні після згаданих подій, ні коли в 2008 році російські війська зайняли одну
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третину території Грузії. Звідси можна зробити висновок, що в питаннях миру і
співробітництва Рада оперує подвійними стандартами.
Milhazes, José Os “maus da NATO” e o “Anjinho Putin” = [„Злі Натівці” і
„янголятко Путін”] / J. Milhazes // Público (http://darussia.blogspot.ru/2016/07/os-maus-danato-e-o-anjinho-putin.html). – Madrid, 2016. – 12.07.

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Після того, як в лютому 2014 року в результаті народних протестів був
повалений проросійський президент України Віктор Янукович, Арсеній Яценюк був
призначений виконуючим обов’язки прем’єр-міністра країни – що в той час, за його
словами, було „політичним самогубством”. Після цього були два бурхливих роки –
менше ніж через місяць після його призначення Кремль анексував Крим, а в квітні
2014 року, вибухнула війна на сході України між проросійськими сепаратистами і
Києвом. До кінця 2015 року тиск на Яценюка і невдоволення повільними темпами
реформ досягли межі і стали явними. У лютому Яценюк дивом подолав вотум
недовіри, висунутий проти нього членами парламентської фракції українського
президента Петра Порошенка, що викликало серйозну політичну кризу в країні. У
квітні прозахідний лідер пішов з поста прем’єр-міністра. Але, тим не менш, Яценюк
вважає своє перебування на посаді успішним. У своєму інтерв’ю виданню Foreign
Policy Яценюк відстоює свої досягнення в області реформ, висловлює розчарування в
зв’язку зі своїми розбіжностями з Порошенко, що отримали широкий розголос і
нарікає з приводу зростання впливу політики популізму в Україні.
Standish, Reid Ukraine’s Former Prime Minister on Dirty Politics, Populist ’Bullshit,’
and Life After ’Political Suicide’ = [Колишній прем’єр-міністр України – про брудну
політику, популістів і життя після „політичного самогубства”] / R. Standish // Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2016/07/05/ukraines-former-prime-minister-on-dirty-politicspopulist-bullshit-and-life-after-political-suicide/). – Washington, 2016. – 05.07.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Якщо судити по проведеним в Україні соцопитуваннями, українці відчувають
дуже слабку довіру до власних політиків, а простіше кажучи – практично нікому з
них не вірять взагалі, пише автор публікації. Автор намагається аналізувати
політичну ситуацію в Україні, шанси політичних партій на дострокових виборах та
вірогідність самих дострокових виборів до парламенту та на пост президента. Судячи
з думок більшості експертів, „політичне загострення” в Україні якщо і можливе, то
лише наступної весни. Але хто б не переміг на виборах, якщо вони відбудуться
достроково, політичний курс країни, швидше за все, істотно не зміниться.
Гладыш, Юрий Досрочные выборы на Украине ничего не изменят : Юлия
Тимошенко и ее партия вышли в лидеры „виртуальных выборов” на Украине. Но,
считают эксперты, и в случае смены власти, курс страны останется прежним =
[Дострокові вибори в Україні нічого не змінять. Юлія Тимошенко та її партія вийшли в
лідери „віртуальних виборів” в Україні. Але, вважають експерти, в разі зміни влади курс
країни
залишиться
незмінним]
/
Ю. Гладыш
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2016/07/06/1529542.html). – С.Пб., 2016. – 06.07.
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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі відвідає Київ 7 липня. Про це
повідомив представник Держдепартаменту США Джон Кірбі. У Києві Керрі
зустрінеться з українськими президентом Петром Порошенко і урядовцями для
обговорення ситуації на Донбасі. Крім цього, держсекретар США планує візит до
Тбілісі, де обговорить питання зближення Грузії з НАТО і Європейським союзом.
Ермолаева, Надежда Госсекретарь США прилетит в Украину на Ивана Купала =
[Держсекретар США прилетить в Україну на Івана Купала] / Н. Ермолаева //
Российская газета (https://rg.ru/2016/07/01/gossekretar-ssha-priletit-v-ukrainu-na-ivanakupala.html). – М., 2016. – 01.07.

***
Глава МЗС РФ Сергій Лавров і держсекретар США Джон Керрі обговорили по
телефону поточні питання. Телефонна розмова дипломатів відбулася 5 липня,
повідомляє сайт російського зовнішньополітичного відомства. „Обговорювалися
питання, пов’язані зі співпрацею Росії і США як співголови Міжнародної групи
підтримки Сирії, включаючи майбутні контакти на експертному та політичному
рівнях”, – йдеться в повідомленні. У зв’язку з візитом Керрі в найближчі дні в
Україну Лавров звернув увагу на інформацію, що з’являється про наміри
спровокувати відновлення повномасштабних бойових дій на Донбасі. Російський
міністр закликав американських партнерів докласти зусиль, щоб не допустити такого
розвитку подій.
Лавров и Керри обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине = [Лавров і
Керрі обговорили по телефону ситуацію в Сирії і Україні] // Российская газета
(https://rg.ru/2016/07/05/lavrov-i-kerri-obsudili-po-telefonu-situaciiu-v-sirii-i-naukraine.html). – М., 2016. – 05.07.

***
Заклопотаність Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ ситуацією в Абхазії,
Південній Осетії і в Криму носить упереджений і виборчий характер. Таку думку
висловив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook глава комітету Ради
Федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачев. Раніше в ході сесії ПА ОБСЄ
в Тбілісі була прийнята резолюція „Конфлікт в Грузії”, в якій йдеться про те, що
Грузія не визнає договори між Росією, Абхазією і Південною Осетією, а також
закликає Росію виконати угоду про припинення вогню, підписану в серпні 2008 року.
Ще один документ, прийнятий на сесії, стосується ситуації в Криму. Глава російської
делегації, депутат Микола Ковальов пояснив, що проект був запропонований
українською делегацією в якості додаткового пункту порядку денного сесії. Йдеться
про „порушення прав людини і основних свобод в Криму, порушення прав кримськотатарського населення і так далі”. Косачев вважає, що подібні резолюції сприймалися
б зовсім інакше, якби враховували, наприклад, права російськомовного населення в
країнах Балтії та України, а також права сербської меншини в Косово.
Петров, Виталий Косачев: Резолюция ОБСЕ по Крыму – „крокодиловы слезы по
заказу” = [Косачев: Резолюція ОБСЄ по Криму – „крокодилячі сльози на замовлення”] /
В. Петров // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/05/kosachev-rezoliuciia-obse-po-krymukrokodilovy-slezy-po-zakazu.html). – М., 2016. – 05.07.
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***
Напередодні саміту НАТО відносини між Вашингтоном і Москвою виглядають
сильно зіпсованими. Росіяни думають, що їх підтримка Асада є зараз єдиним
життєздатним вибором перед обличчям „Ісламської держави”, що дозволяє послабити
всі інші складові громадянської війни. Для них Сирія є також засобом повернутися в
міжнародну гру на паритетних засадах з США. І допоможе прибрати перешкоду у
вигляді санкцій, накладених на них Заходом через анексію Криму та дестабілізацію
України. Колишній заступник міністра оборони США з міжнародної безпеки Дерек
Шоле стурбований військовими провокаціями, які можуть випадково вийти з-під
контролю. Американський дипломат запевняє, що Путін „приведе нас прямо в 1930-і
роки, якщо ми не звернемо на це увагу”. „Російська преса каже про Україну так, як
Німеччина говорила про Польщу в ті часи”, – зазначає він. Американський дипломат
вважає, що Москва намагається створити обіцяний зв’язок між просуванням
сирійських справ і зняттям санкцій по Україні. „Але ми ніколи не попадемося на цей
гачок”, – висловився він, вказуючи, що „спроба купити співпрацю Росії щодо Сирії
шляхом продажу їй України стала б катастрофою”.
Mandeville, Laure États-Unis-Russie, les eaux dangereuses = [США-Росія: небезпечні
води] / L. Mandeville // Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/05/0100320160705ARTFIG00280-etats-unis-russie-les-eaux-dangereuses.php?redirect_premium). –
Paris, 2016. – 06.07.

***
На
прес-конференції
у
Польщі
президент
США
заявив,
що
Північноатлантичний альянс не буде співпрацювати з РФ до тих пір, поки Росія не
виконає своїх зобов’язань по Мінським домовленостям у повному обсязі.
Елисеев, Илья НАТО ожидает от РФ выполнения минских договоренностей :
Президент США Барак Обама сказал, что только в этом случае альянс будет
сотрудничать с Россией = [НАТО очікує від РФ виконання Мінських
домовленостей. Президент США Барак Обама заявив, що лише в цьому випадку альянс
буде
співпрацювати
з
Росією.]
/
И. Елисеев
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/621543#ixzz4E5NQGtns). – М., 2016. – 09.06.

***
Держсекретар США Джон Керрі відвідає з візитом Росію, де проведе
переговори з вищими посадовими особами з приводу конфліктів в Україні та Сирії і
Нагорному Карабасі.
Lee, Matthew Kerry heads to Russia for Ukraine, Syria talks = [Керрі їде до Росії для
вирішення питань по Україні та Сирії] / M. Lee // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/national-security/kerry-heads-to-russia-for-ukrainesyria-talks/2016/07/11/159934bc-4795-11e6-8dac-0c6e4accc5b1_story.html). –
Washington,
2016. – 11.07.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Лідери Болгарії та України заявили, що вихід Великобританії з Євросоюзу не
може перешкодити поглибленню співпраці всередині ЄС. На спільній зустрічі з
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журналістами з прибулим до Болгарії з візитом президентом України Петром
Порошенко президент Болгарії Росен Плевнелієв підкреслив, що Євросоюз
необхідний народам Європи для підтримання миру і економічного розвитку, тому
його життєздатність дуже значна. П. Порошенко зі свого боку, заявив, що вихід з ЄС
Великобританії не може вплинути на динаміку приєднання до ЄС України. Міць
Євросоюзу в майбутньому, за його словами, буде тільки наростати.
Болгария и Украина считают, что выход Великобритании не помешает
углублению сотрудничества внутри ЕС = [Болгарія і Україна вважають, що вихід
Великобританії не завадить поглибленню співпраці всередині ЄС] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0701/c31519-9080220.html). – Пекин, 2016. – 01.07.

***
МЗС Німеччини негативно відгукнулося про перспективу отримання статусу
члена ЄС Україною. Такою є відповідь на оптимістичні заяви Володимира Гройсмана,
який побував днями в Берліні. За підсумками візиту український прем’єр заявив
німецьким ЗМІ, що рівно через десять років, і він у це вірить, Україна стане
повноправним членом Європейського союзу. Після від’їзду Гройсмана до Києва від
прес-служби МЗС приймаючої сторони була відповідь: „Питання будь-якої
перспективи вступу України в ЄС зараз для нас не стоїть. Україна не готова”.
Лихоманов, Петр Незваный нацист : ЕС не пускает к себе Украину не из-за
„брексита” = [Названий нацист: ЄС не пускає до себе Україну не через „брекзіт”] /
П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/03/mnenie-kiev-ne-hochet-poniatpochemu-es-ne-puskaet-k-sebe-ukrainu.html). – М., 2016. – 03.07.

НАТО
„НАТО було створено для захисту миру і світового порядку, який виник з
хаосу Другої світової війни, – пише Президент України Петро Порошенко в статті для
The Wall Street Journal. – Важливо пам’ятати про походження альянсу.
Умиротворення – це не вихід. Росія навмисно провокує нестабільність всюди, де
може, сподіваючись розколоти Захід і просунути свої геополітичні інтереси”.
„Україна може засвідчити з перших вуст, до чого це веде”, – зазначає він, вказуючи
на Крим і Донбас. „Тиск на агресора має посилюватися, поки Кремль не виконає своїх
зобов’язань по мінським угодами, не відмовиться від незаконної та нелегітимної
самопроголошеної анексії Криму і не почне дотримуватися норм права”, – робить
висновок Порошенко.
Poroshenko, Petro, Президент України Ukraine and NATO, Complementary Allies
Against Russia : No member of the alliance has Ukraine’s battlefield experience with the modern
Russian army = [Україна і НАТО, взаємодоповнюючі союзники проти Росії. Жоден з членів
альянсу не має бойовий досвід України зіткнення з сучасною російською армією] /
P. Poroshenko // The Wall Street Journal (http://www.wsj.com/articles/ukraine-and-natocomplementary-allies-against-russia-1467941606). – New York, 2016. – 07.07.

***
Росія, яку в Варшаві вважають країною-агресором, у себе вдома постає в ролі
жертви „агресивної” політики НАТО. Чому така мирна країна, як Росія, яка не бере
участі в конфлікті на південному сході України, служить мішенню для нарощування
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військового потенціалу на своєму західному кордоні? – Таке питання задає Кремль. У
2015 році, за даними аналітичної компанії Jane’s, Росія збільшила військові витрати
на 21%. Але, з точки зору Москви, це НАТО вказує на уявного ворога, щоб наростити
свій операційний бюджет. Ці фінансові аргументи резонують з передвиборною
американською полемікою: зокрема, кандидат від республіканців Дональд Трамп,
який симпатизує Володимиру Путіну, хотів би припинити фінансову участь США в
НАТО – він вважає Північноатлантичний альянс „застарілим”.
Avril, Pierre Face à l’Otan, la Russie réarme et se pose en victime = [Перед обличчям
НАТО Росія переозброюється і прикидається жертвою] / P. Avril // Le Figaro
(http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/07/01003-20160707ARTFIG00303-face-a-l-otanla-russie-rearme-et-se-pose-en-victime.php?redirect_premium). – Paris, 2016. – 07.07.

***
Чи потрібно розглядати Росію як „загрозу”? Коротко кажучи, ні, відповідає
НАТО, уникаючи такого визначення в підсумковій заяві варшавського саміту. Роль,
яку Росія грає в українській кризі, і анексія нею Криму, що входять до числа основних
загроз безпеки альянсу, не кваліфікуються безпосередньо як „загрозливі”, а описані
більш дипломатично як „ті, що посягають на європейський порядок, заснований на
нормах”. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказав про Росію: „У нас немає того
стратегічного партнерства, яке ми намагалися розвивати після холодної війни, але
при цьому ми не перебуваємо в ситуації холодної війни”. Ця позиція, яка прагне
врівноважити „твердість і діалог”, ілюструється рішеннями, прийнятими в Варшаві.
Barluet, Alain La Russie est-elle une „menace” pour l’Otan? = [Чи є Росія „загрозою”
для НАТО?] / A. Barluet // Le Figaro (http://www.lefigaro.fr/international/2016/07/10/0100320160710ARTFIG00039-la-russie-est-elle-une-menace-pour-l-otan.php?redirect_premium). –
Paris, 2016. – 10.07.

***
На самітах НАТО завжди є ті, хто виграли і ті, хто програла, і саміт у Варшаві
не став винятком. Найбільше виграли східноєвропейські члени НАТО, які
критикували альянс за недостатнє забезпечення їх наземної безпеки. Тепер же в
Естонії, Латвії, Литві та Польщі буде постійно розміщено по одному повноцінному
багатонаціональному батальйону в складі 1 тис. військовослужбовців НАТО. У
списку ж тих, хто програв на верхньому рядку – Путін, оскільки його першочерговою
метою залишається ослаблення або розпад НАТО, а непохитна єдність,
продемонстрована країнами в Варшаві, – це його невдача. Ще гірше для Путіна –
рішення НАТО розмістити війська біля кордонів Росії, яке російському президенту
буде важко пояснити своєму електорату. До переможених треба зарахувати Україну і
Грузію, які хочуть вступити в НАТО.
Stavridis, James The NATO Summit’s Winners and Losers = [Хто виграв і програв на
саміті НАТО] / J. Stavridis // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2016/07/11/the-natosummits-winners-and-losers/). – Washington, 2016. – 11.07.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Правила транзитних перевезень товарів з України в Казахстан тепер поширені і
на Киргизію. Президент Володимир Путін вніс зміни в указ про забезпечення
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економічної безпеки і національних інтересів Росії при транзитних перевезеннях з
України в Казахстан. Передбачається тимчасова заборона на автомобільні і залізничні
перевезення товарів через російську територію, щодо яких застосовуються ставки
ввізних мит, а також товарів, включених до затвердженого урядом РФ переліку
сільгосппродукції, сировини і продовольства. На даний момент товари з України в
Казахстан переміщуються транзитом через пункти пропуску, з митним супроводом і
встановленням пломб.
Латухина, Кира Владимир Путин расширил указ о транзите с Украины =
[Володимир Путін розширив указ про транзит з України] / К. Латухина // Российская
газета (https://rg.ru/2016/07/03/vladimir-putin-rasshiril-ukaz-o-tranzite-s-ukrainy.html). – М.,
2016. – 03.07.

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Після свого візиту до Польщі прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо поїхав з
візитом до Києва, де має намір підписати довгоочікуваний договір про вільну
торгівлю з Україною.
Berthiaume, Lee Trudeau to sign free-trade deal with Ukraine = [Трюдо підпише договір
про вільну торгівлю з Україною] / L. Berthiaume // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/trudeau-to-sign-free-trade-deal-withukraine/article30848223/). – Toronto, 2016. – 10.07.

ЕКОНОМІКА
Уряд України затвердив базовий прогноз соціально-економічного розвитку
країни на 2017 рік, згідно з яким в майбутньому році національна економіка виросте
на 3 %, а інфляція досягне 8,1 %. При цьому номінальний ВВП складе
2,6 трлн гривень/близько 105 млрд доларів США за нинішнім курсом. За словами
глави міністерства економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, зростання
української економіки буде забезпечено за рахунок нарощування експорту, залучення
інвестицій і реформ. У той же самий час уряд допускає, що в 2017 році на
міжнародних ринках може скластися несприятлива для України кон’юнктура, а темпи
модернізації економіки будуть нижчими за очікувані. У зв’язку з цим Кабмін
розробив другий, ризиковий, сценарій, який передбачає зростання ВВП всього на
1,5 % при інфляції 10,3 %.
Правительство Украины утвердило макроэкономический прогноз на 2017 год =
[Уряд України затвердив макроекономічний прогноз на 2017 рік] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2016/0702/c31519-9080699.html). – Пекин, 2016. – 02.07.

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
На Яворівському полігоні завершилися українсько-американські військові
навчання із залученням багатонаціонального контингенту „Репід Трайдент – 2016”
(„Швидкий тризуб – 2016”). Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони
України. В ході церемонії закриття керівники „Репід Трайдент – 2016” з української
та американської сторін – полковник ЗСУ Едуард Москальов і полковник армії США
Нік Дусіч – висловили впевненість в тому, що учасники навчань змогли обмінятися
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знаннями і бойовим досвідом, заклавши міцну основу для подальшої співпраці.
Нагадаємо, навчання „Репід Трайдент – 2016” стартували 27 червня. У них взяли
участь 1800 військовослужбовців з України, США та ще 11 країн світу, включаючи
Канаду, Великобританію, Норвегію, Польщу і Грузію. В ході навчань були задіяні
близько 200 військових автомобілів та БТР, а також системи імітації тактичних дій
MILES.
На западе Украины завершились украино-американские военные учения = [На
заході України завершилися українсько-американські військові навчання] // Жэньминь
жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2016/0711/c31519-9084217.html). – Пекин, 2016. –
11.07.

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
В будь-який день Павло Лазаренко виглядає як звичайний непрацюючий
батько, який відвозить трьох маленьких дітей в школу і чекає, коли повернеться з
роботи його молода дружина. Але Лазаренко, як з’ясовується, – клептократ світового
класу, який ховається на видному місці в американському передмісті. Він колишній
прем’єр-міністр України, де його звинувачують у розкраданні сотень мільйонів
доларів для особистого використання. Transparency International називає його одним з
десяти найбільш корумпованих чиновників у світі. Він знаходиться у розшуку в
Україні. Він був визнаний винним у відмиванні грошей в США і заочно – в
Швейцарії. Більш того, його ім’я недавно спливло в „панамських документах”. До
того ж Лазаренко веде дві запеклі битви з урядом США. Одна йде за 250 млн доларів
на офшорних рахунках на Гернсі, в Швейцарії і в інших місцях, які, як стверджує
уряд, отримані шляхом шахрайства, вимагань, підкупу, незаконного привласнення і
розкрадання з боку Лазаренко. Інша битва – в спробі залишитися в США, де він
шукає політичного притулку з тих пір, як приїхав у 1999 році.
Wayne, Leslie A Ukrainian Kleptocrat Wants His Money and U.S. Asylum =
[Український клептократ хоче отримати свої гроші і притулок в США] / L. Wayne // The
New York Times (http://www.nytimes.com/2016/07/07/business/international/a-ukrainian-kleptocratwants-his-money-and-us-asylum.html?_r=0). – New York, 2016. – 06.07.

***
Іспанські правоохоронці затримали одинадцять осіб під час спецоперації проти
відмивання грошей української мафії в Барселоні. В їх числі син колишнього мера
Києва Леоніда Черновецького, Степан. Більшість заарештованих – українці і росіяни,
які проживають в Барселоні. Їх підозрюють в участі у злочинній організації, підробці
офіційних документів, а також податкових махінаціях. За попередніми даними,
затримані зуміли відмити близько 10 мільйонів євро, які вони інвестували в
нерухомість на Кіпрі і Віргінських островах. Правоохоронці затримали підозрюваних
у ресторані японської кухні Yubari, який належить вірменському бізнесмену Арману
Маіляну. Слідчі припускають, що через заклад затримані відмивали кошти, здобуті
незаконним шляхом.
Oms, Javier Golpe policial en Cataluña contra la mafia de Kiev = [Поліцейський удар по
Київській
мафії
в
Каталонії]
/
J. Oms,
F. Lázaro
//
El
Mundo
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(http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/13/57853a55268e3ece5e8b462e.html). –

Madrid,

2016. –

13.07.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Майже добу знадобилися правоохоронцям Львівської області і українським
прикордонникам на те, щоб відновити рух через три контрольно-пропускні пункти на
кордоні з Польщею. Про цей успіх повідомляє прес-служба управління Національної
поліції Львівської області. Весь цей час автомобільні та пішохідні пункти пропуску
блокували сотні місцевих жителів, обурених тимчасовою зупинкою малого
прикордонного руху з боку офіційної Варшави. Так, групи агресивно налаштованих
чоловіків перекрили під’їзди до трьох з шести пунктів на українсько-польському
кордоні – в Краковці, Раві-Руській та на єдиному пішому переході в селі Шегині. У
цьому пункті місцеві жителі намагалися забарикадувати кордон для руху в обидва
боки, і намагалися перевернути мікроавтобус прямо на шлагбаумі.
Лихоманов, Петр Украинская полиция разблокировала границу с Польшей =
[Українська поліція розблокувала кордон з Польщею] / П. Лихоманов // Российская газета
(https://rg.ru/2016/07/05/ukrainskaia-policiia-razblokirovala-granicu-s-polshej.html). –
М.,
2016. – 05.07.

СУСПІЛЬСТВО
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про можливий зрив опалювального
сезону в Україні. Така ситуація можлива через те, що „Нафтогазом” заблоковані
рахунки понад сотні енергокомпаній по всій країні. „Непорозуміння між
„Нафтогазом” і енергетичними компаніями може призвести до того, що люди
залишаться без тепла. Тому всі зацікавлені сторони повинні зібратися за круглим
столом, щоб вирішити цю проблему”, – закликав Кличко.
Забродина, Екатерина Кличко предупредил киевлян о возможном срыве
отопительного сезона = [Кличко попередив киян про можливий зрив опалювального
сезону] / Е. Забродина // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/06/klichko-predupredilkievlian-o-vozmozhnom-sryve-otopitelnogo-sezona.html). – М., 2016. – 06.07.

***
Пост української журналістки спровокував у соцмережах хвилю розповідей
українських та російських жінок про сексуальні домагання та побутове насильство.
Багато жінок визнають, що вони вперше розповідають свої історії, оскільки в
пострадянських країнах ці теми вважаються табуйованими, проте виступають
частиною повсякденного життя. Реакція на цю хвилю жіночих одкровень зі сторони
чоловіків неоднозначна – багато з них визнали, що вони навіть і не здогадувались про
масштаби цієї проблеми; інші ж звинувачували жінок у цих випадках. В будь-якому
випадку проблема сексуального та побутового насилля в Україні та Росії є нагальною
і потребує принаймні пошуку можливих шляхів її вирішення.
Walker, Shaun Russian and Ukrainian women’s sexual abuse stories go viral : Ukrainian
journalist Nastya Melnychenko’s Facebook post prompts others to share stories of sexual
harassment and violence = [Поширення історій українських та російських жінок про
сексуальні домагання набирає обертів. Пост на Фейсбуку української журналістки
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Насті Мельниченко спонукає інших поділитися історіями про сексуальні домагання та
насильство.] / Sh. Walker // The Guardian (https://www.theguardian.com/world/2016/jul/08/
russian-ukrainian-women-sexual-abuse-stories-go-viral). – London, 2016. – 08.07.

РЕЛІГІЯ
У всіх мечетях Криму пройшли святкові намази в честь мусульманського свята
Ораза-байрам. У Сімферополі, де Соборна мечеть почала будуватися тільки в
2016 році, духовний лідер мусульман Криму хаджі Еміралі Аблаєв провів святкову
молитву в залі Палацу культури профспілок. Він зазначив, сьогоднішнє свято – це не
просто вихідний день, а можливість для мусульман зміцнити сімейні узи, відвідати
родичів, порадувати подарунками дітей і батьків.
Изотов, Илья В Крыму намаз в честь Ораза-байрам собрал десятки тысяч
человек = [У Криму намаз на честь Ораза-байрам зібрав десятки тисяч людей] /
И. Изотов // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/05/reg-kfo/v-simferopole-namaz-vchest-oraza-bajram-sobral-1500-musulman.html). – М., 2016. – 05.07.

ТУРИЗМ
Депутат Верховної Ради Борислав Береза заявив, що російських туристів у
Туреччині зустрічають криками „Слава Україні!”, Працівники туріндустрії, за його
словами, „переналаштувалися на Україну”. „Росіяни мають шанс виїхати додому в
вишиванках”, – зазначив парламентарій.
В Раде рассказали про кричащих российским туристам „Слава Украине!” турок =
[У Раді розповіли про скандуючих російським туристам „Слава Україні!” турків] //
Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2016/07/06/bereza/). – М., 2016. – 06.07.

ІМІДЖ КРАЇНИ
Пізно ввечері 13 липня будівлю Росспівробітництва було закидано фаєрами під
вигуки поздоровлень з днем народження засудженого в РФ Олега Сенцова.
Зубков, Иван Радикалы атаковали здание Россотрудничества в Киеве минувшим
вечером : Они выкрикивали поздравления осужденному в России по делу о создании в
Крыму террористического сообщества украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которому
в тот день исполнилось 40 лет = [Радикали атакували будівлю Рос співробітництва у
Києві. Вони вигукували поздоровлення засудженому в Росії у справі щодо створення у
Криму терористичного угрупування українському режисеру Олегу Сенцову, якому в той
день
виповнювалося
40
років]
/
И. Зубков
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/622163#ixzz4EN69Gruf). – М., 2016. – 14.07.

ДИСКРЕДИТАЦІЯ АТО
Українські силовики, які перебували в стані алкогольного сп’яніння,
обстріляли власні позиції в районі села Новогнатівка під Волновахою. Про це
повідомляє Донецьке агентство новин самопроголошеної ДНР. „Підрозділи ЗСУ як і
раніше несуть небойові втрати, також пов’язані з низьким морально-психологічним
станом військовослужбовців. Наша розвідка встановила, що вчора в районі села
Новогнатівка військовослужбовці 2 батальйону 30 окремої механізованої бригади
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після чергового розпиття спиртних напоїв відкрили вогонь по своїм передовим
позиціям, ймовірно сп’яну прийнявши їх за підрозділи ДНР”. За інформацією
розвідки ДНР, в результаті обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ. Тим часом в
Народній міліції ЛНР також повідомили про факт обстрілу українськими силовиками
власних позицій.
Мельников, Руслан ДНР: ВСУ спьяну открыли огонь по своим позициям, есть
жертвы = [ДНР: ВСУ сп’яну відкрили вогонь по своїх позиціях, є жертви] / Р. Мельников
// Российская газета (https://rg.ru/2016/07/04/dnr-vsu-spianu-otkryli-ogon-po-svoim-poziciiamest-zhertvy.html). – М., 2016. – 04.07.

***
В черговий раз підтвердилися відомості про те, що українські силовики не
тільки намагаються приховати інформацію, але і в буквальному сенсі ховають тіла
загиблих. В прес-центрі Донецького агентства новин (ДАН) заступник командувача
оперативного командування самопроголошеної ДНР Едуард Басурін повідомив, що в
селищі Солодке під Мар’їнкою в занедбаних будівлях виявлено близько 40 тіл у
військовій формі, з відзнаками приналежності до ВСУ. „Українське військове
керівництво продовжує приховувати свої втрати від громадськості і не вживає ніяких
заходів для поховання загиблих військовослужбовців”, – констатував Басурін. ДАН
зазначає, що розвідка республіки неодноразово фіксувала випадки приховування
командуванням ЗСУ реальної кількості втрат серед особового складу української
армії. А за минулий тиждень втрати українських силовиків, які беруть участь в
операції на Донбасі, склали більше 80 чоловік.
Васильев, Андрей Разведка ДНР обнаружила 40 спрятанных тел украинских
силовиков = [Розвідка ДНР виявила 40 захованих тіл українських силовиків] / А. Васильев
// Российская газета (https://rg.ru/2016/07/05/razvedka-dnr-obnaruzhila-40-spriatannyh-telukrainskih-silovikov.html). – М., 2016. – 05.07.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
Військовий одного з українських добровольчих батальйонів, що діють на
Донбасі, заявив про знищення ополченця під прізвиськом Морячок, який раніше взяв
на себе ліквідацію українського оперного співака Василя Сліпака. Представник
батальйону написав в соцмережах, що снайпер нібито був убитий в результаті „трьох
діб копіткої роботи”, повідомляють українські ЗМІ. „Спи спокійно один, Міф”, –
додав бойовик. Міф – це позивний українського оперного співака Василя Сліпака,
який після початку війни на Донбасі покинув сцену і приєднався до „Правого
сектору”. В кінці червня в ході зіткнення він був убитий. Кілька днів потому снайпер
збройних сил ополчення під позивним Морячок розповів ЗМІ, що це він ліквідував
Сліпака. За його словами, його товариші по службі залишилися під щільним
кулеметним вогнем. Снайпер засік стрілка і знищив його, при цьому ополченець
заявив, що не припускав, що вогонь вів саме Сліпак.
Ильин, Анатолий Украинские националисты заявили о ликвидации снайпера,
„снявшего” оперного певца Слипака : Ополченец Морячок якобы погиб в бою =
[Українські націоналісти заявили про ліквідацію снайпера, який „зняв” оперного співака
Сліпака: Ополченець Морячок нібито загинув в бою] / А. Ильин // MK
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(http://www.mk.ru/social/2016/07/04/ukrainskie-nacionalisty-zayavili-o-likvidacii-snayperasnyavshego-opernogo-pevca-slipaka.html). – М., 2016. – 04.07.

***
Глава ДНР Олександр Захарченко заявив про старт праймеріз в республіці. Про
це повідомляє Донецьке агентство новин. „Для того, щоб, з одного боку, вирішити
свої власні завдання з будівництва державної системи, а з іншого, щоб показати, що
претензії, які пред’являються українською стороною, є нікчемними, по суті, ми даємо
старт проведенню всенародних праймеріз в ДНР. На першому етапі ми проведемо
попереднє громадське голосування в столиці Донецької Народної Республіки –
Донецьку”, – цитує агентство слова Олександра Захарченко. Глава ЛНР Ігор
Плотницкий також повідомив про початок кампанії з проведення праймеріз і
запросив для участі в ній іноземних спостерігачів і журналістів.
Мельников, Руслан Захарченко и Плотницкий заявили о старте праймериз в ДНР
и ЛНР = [Захарченко та Плотницкий заявили про старт праймеріз в ДНР і ЛНР] /
Р. Мельников // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/04/zaharchenko-i-plotnickij-zaiavilio-starte-prajmeriz-v-dnr-i-lnr.html). – М., 2016. – 04.07.

***
Глава самопроголошеної Луганській народної республіки (ЛНР) Ігор
Плотницкий спростував заяву депутата Ради Надії Савченко, яка розповіла про
зустріч з лідерами республік Донбасу на нейтральній території. Глава ЛНР зазначив,
що в останній раз бачив Савченко на суді в Ростовській області в 2015 році.
Плотницкий опроверг информацию о проведении переговоров с Савченко =
[Плотницкий спростував інформацію про проведення переговорів з Савченко.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2016/07/07/plot/). – М., 2016. – 07.07.

***
Минуло вже півтора року, як з села Нікішине Донецької області, що
знаходиться зараз під контролем ДНР, вийшли війська. Тут більше не літають
снаряди, кулі і смертоносні осколки, проте ця ділянка південної Дебальцевської дуги
практично повністю знищена. Вціліли тут, в якійсь мірі, лише 30% житлових
будинків. У Нікішине більше немає школи, дитячого садка, пошти, магазинів, церкви.
Все це було зруйновано в період з серпня 2014 року по лютий 2015 го, пише
кореспондентка з окупованої території. Замовчуючи, що саме в цей період село
знищували бойовики ДНР, авторка звинувачує у всіх бідах Збройні сили України.
Місцеві зазначають, що ДНР все ж не так активно били по селу, як ВСУ і українські
добровольчі батальйони, пише вона. Півтора року дома все ще стоять зруйнованими,
ніхто з чиновників не допомагає їх відновлювати, та й взагалі – не намагається
полегшити селянам життя, дивується журналістка. Роботи в селі немає, люди змушені
їздити в сусідні міста і селища, де є шахти і „копанки”. Інфраструктури для
нормального життя тут теж немає. Замість лікарні – вагончик, який називають
амбулаторією. З медикаментами допомогли свого часу „Лікарі без кордонів”.
Громова, Анна, Луганская область Жертвы и разрушения есть : Село Никишино
под Дебальцево находилось под обстрелами полгода. В разгар боев в нем оставалось всего
9 жителей, 70% домов было разрушено. Но и сегодня власти ДНР его не торопятся
восстанавливать = [Жертви і руйнування є. Село Нікішине під Дебальцеве перебувало під
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обстрілами півроку. У розпал боїв в ньому залишалося всього 9 жителів, 70% будинків
було зруйновано. Але і сьогодні влада ДНР його не поспішають відновлювати] /
А. Громова // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2016/07/13/1531625.html). – С.Пб.,
2016. – 13.07.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
В Україні чиновники подарували дітям-сиротам підроблені смартфони iPhone
5s і iPhone 5c. Скандальний інцидент стався в Закарпатській області. Офіційні особи
держадміністрації зібрали кращих випускників ПТУ та вручили їм престижні з точки
зору молоді подарунки. Всього було подаровано 34 апарати. Однак буквально на
наступний день з’ясувалося, що ця техніка півтора роки тому була конфіскована у
контрабандистів при спробі провести її через кордон. Деякий час смартфони
пролежали на складах, поки про неї не згадали чиновники. Українські ЗМІ
підозрюють, що чиновники подарували сиротам підробки, а виділені з бюджету на
подарунки гроші привласнили собі. Правоохоронні органи вже почали за цим фактом
розслідування.
Ермолаева, Надежда На Украине чиновники подарили детям-сиротам
поддельные iPhone = [В Україні чиновники подарували дітям-сиротам підроблені iPhone]
/ Н. Ермолаева // Российская газета (https://rg.ru/2016/07/01/na-ukraine-chinovniki-podarilidetiam-sirotam-poddelnye-iphone.html). – М., 2016. – 01.07.

***
Про підготовку нового майдану оголосив депутат Верховної Ради Ігор
Мосійчук. Близько ста радикалів блокували Хрещатик. Вони вимагають змінити
запобіжний захід колишньому начальнику штабу добровольчого батальйону „Айдар”
Валентину Лихоліту, заарештованому на два місяці за вчинення тяжких злочинів.
Крім того, націоналісти готують намети для тривалої облоги Печерського районного
суду Києва, який розглядає справу Лихоліта. МЗС РФ вважає, що справа Лихоліта
може стати початком боротьби з безкарністю. Цього від української влади
домагаються міжнародні структури і правозахисники.
Саможнев, Александр Депутат Верховной Рады пригрозил новым майданом =
[Депутат Верховної Ради погрожує новим майданом] / А. Саможнев // Российская
газета (https://rg.ru/2016/07/02/deputat-verhovnoj-rady-prigrozil-novym-majdanom.html). – М.,
2016. – 02.07.

***
Під час чергового засідання Верховної Ради депутат Надія Савченко зайняла
крісло спікера. Чергова вистава почалася з того, що народні обранці заблокували,
підперши стільцями, кабінет спікера Парубія, для багатьох з яких він ще недавно був
товаришем по майдану. Потім до сцени прорвалося близько 35 депутатів Ради від
Радикальної партії і Блоку Юлії Тимошенко на чолі з їхніми лідерами Ляшко і
Тимошенко. У перших рядах, зрозуміло, була і Савченко, яка нещодавно заявила про
свої претензії на пост міністра оборони України. Раніше колишній боєць ВСУ
претендувала на президентське крісло. Але в цей раз вона задовольнилася кріслом
спікера, в якому сиділа деякий час.
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Васильев, Андрей Надежда Савченко „стала” спикером Рады = [Надія Савченко
„стала”
спікером
Ради]
/
А. Васильев
//
Российская
газета
(https://rg.ru/2016/07/05/nadezhda-savchenko-stala-spikerom-rady.html). – М., 2016. – 05.07.

***
В ході зустрічі заступника міністра закордонних справ Російської Федерації
Григорія Карасіна з послами Німеччини Р. фон Фрічем і Франції Ж.-М. Ріппером
російська сторона висловила тривогу, що на тлі пробуксовки переговорного процесу
відбувається нарощування активності ВСУ і добровольчих батальйонів на лінії
зіткнення. У російському МЗС уточнили, що дана обставина не залишилася без уваги
і спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як відзначили на
Смоленській площі, „є всі симптоми того, що українськими військовими готується
силова операція”.
Васильев, Андрей МИД РФ: Киев готовит силовую операцию в Донбассе = [МЗС
РФ: Київ готує силову операцію на Донбасі] / А. Васильев // Российская газета
(https://rg.ru/2016/07/06/mid-rf-kiev-gotovit-silovuiu-operaciiu-v-donbasse.html). – М., 2016. –
06.07.

КРИМ
Президент Росії затвердив закон, що встановлює особливості пенсійного
забезпечення жителів Криму і Севастополя. Документ опублікований на інтернетпорталі правової інформації. Продовжено встановлений законом період щодо
трудової діяльності, що здійснювалася в організаціях, які не привели свої установчі
документи у відповідність до законодавства РФ. Також передбачено створення комісії
по реалізації пенсійних прав громадян: вона зможе встановити періоди і розмір
заробітку, якщо громадянин не в змозі їх підтвердити.
Латухина, Кира Путин подписал закон о пенсиях для крымчан = [Путін підписав
закон про пенсії для кримчан] / К. Латухина // Российская газета
(https://rg.ru/2016/07/03/reg-kfo/putin-podpisal-zakon-po-pensiiam-dlia-krymchan.html). – М.,
2016. – 03.07.

***
Влада Криму заявила про готовність відновити відносини з турецькими
містами-побратимами. Однак, за словами віце-прем’єра РК Руслана Бальбека, терміни
залежать від Анкари.
Суконкина, Юлия В Крыму рассказали о восстановлении связи с городами Турции
= [У Криму розповіли про відновлення зв’язку з містами Туреччини] / Ю. Суконкина //
Российская газета (https://rg.ru/2016/07/03/reg-kfo/v-krymu-rasskazali-o-vosstanovlenii-sviazis-gorodami-turcii.html). – М., 2016. – 03.07.

***
Відкриття туристичного ринку Туреччини допоможе представникам курортнотуристичної галузі Криму в умовах реальної конкуренції переосмислити ситуацію в
частині створення умов відпочинку, а також співвідношення ціни і якості. Про це
повідомив глава комітету кримського парламенту з питань санаторно-курортного
комплексу і туризму Олексій Черняк. „Це буде холодним душем для наших
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готельєрів, перевізників, рестораторів, які необґрунтовано підняли ціну за принципом
„а діватися росіянам нікуди”, – цитують РІА Новини Олексія Черняка. Разом з тим
глава комітету підкреслив, що відпочинок на кримських курортах набагато
безпечніший, ніж на турецьких, тому масового відтоку відпочиваючих не відбудеться.
Суконкина, Юлия В Крыму рассказали о плюсах возобновления туров в Турцию =
[У Криму розповіли про плюси відновлення турів до Туреччини] / Ю. Суконкина //
Российская
газета
(https://rg.ru/2016/07/03/reg-kfo/v-krymu-rasskazali-o-pliusahvozobnovleniia-turov-v-turciiu.html). – М., 2016. – 03.07.

***
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю ТАСС повідомила
про те, що за сприяння департаменту інформації і друку російського
зовнішньополітичного відомства група з 15 іноземних журналістів, сформована
Асоціацією іноземних кореспондентів, прибула до Криму. 6 і 7 липня у них
заплановано огляд будівництва Керченського мосту, відвідування „Артека”, бази
Чорноморського флоту.
Васильев, Андрей МИД РФ: Западные СМИ не найдут в Крыму гетто = [МЗС РФ:
Західні ЗМІ не знайдуть в Криму гетто] / А. Васильев // Российская газета
(https://rg.ru/2016/07/06/reg-kfo/mid-rf-zapadnye-smi-ne-najdut-v-krymu-getto.html). –
М.,
2016. – 06.07.

***
Делегація французького парламенту запланувала свій візит до Криму на кінець
липня – початок серпня, щоб відвідати святкування Дня військово-морського флоту в
Севастополі. Як повідомив агентству Sputnik депутат Національних зборів Франції та
глава делегації Тьєррі Маріані, депутати нижньої палати відвідають Крим з 28 липня
по 1 серпня, всупереч позиції МЗС Франції. „Зазвичай я тримаю свої обіцянки, і ось
чому ми повертаємося до Криму, – сказав Маріані. – Ми плануємо відвідати три міста
Кримського півострова: Сімферополь, Севастополь і Ялту. День Військово-морського
флоту Росії ми проведемо в Севастополі”.
Изотов, Илья Французские депутаты приедут в Крым на День ВМФ =
[Французькі депутати приїдуть до Криму на День ВМФ] / И. Изотов // Российская
газета
(https://rg.ru/2016/07/06/reg-kfo/francuzskie-deputaty-priedut-v-krym-na-denvmf.html). – М., 2016. – 06.07.

***
Глава РК Сергій Аксьонов заявив про відставку міністра житловокомунального господарства Криму Олександра Жданова, який очолював відомство з
9 липня 2014 року. Однією з причин відставки він назвав повільне освоєння коштів і
зрив реалізації держпрограм – переселення з аварійного житла і капітального
ремонту. „Завалили все, що можна завалити – ні сорому, ні совісті, – заявив Аксьонов.
– Висновки зроблені. Найближчим часом буде призначений новий міністр ЖКГ,
кандидатура якого зараз на розгляді та погодженні”.
Котенева, Ольга Министр ЖКХ Крыма отправлен в от ставку = [Міністр ЖКГ
Криму відправлений у відставку] / О. Котенева // Российская газета
(https://rg.ru/2016/07/06/reg-kfo/ministr-zhkh-kryma-otpravlen-v-otstavku.html). – М., 2016. –
06.07.
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