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ПЕРЕДМОВА 

Фонд Президентів України продовжує публікувати інформаційно-

бібліографічний бюлетень „Україна у відгуках зарубіжної преси”, в якому подає 

оперативну інформацію про Україну, опубліковану на сторінках зарубіжних ЗМІ.  

У другому випуску серії подані матеріали ЗМІ країн світу, опубліковані в 

липні 2011 р., у яких висвітлюються події та подається аналіз процесів, що 

відбуваються в Україні, зокрема, діяльність органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади, місцевого самоврядування, актуальні питання міжнародного 

співробітництва та суспільно-політичного життя, економічний стан та правові 

відносини, події в соціальній сфері та проблеми науки і культури. Публікації 

зібрані з електронних ресурсів 65 зарубіжних періодичних видань країн СНД, 

Європи, Азії та Америки.  

Матеріал у бюлетені представлений за тематичними рубриками, а в межах 

рубрик – за хронологією. До всіх публікацій подано анотацію українською мовою. 

Бібліографічні записи подаються мовою оригіналу зі збереженням особливостей 

бібліографічного опису. Заголовки публікацій, окрім публікацій російською 

мовою, подані з перекладом українською мовою. У кінці бюлетеня представлено 

перелік використаних джерел з короткими відомостями про кожне видання. 

З повнотекстовими версіями публікацій, представленими в електронних базах 

даних, усі бажаючі та зацікавлені можуть ознайомитися в читальному залі Фонду 

Президентів України у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. 

Матеріали серії будуть корисними для науковців, політологів, соціологів, 

юристів та журналістів, які займаються вивченням та аналізом інституту 

президентства, питань функціонування різних гілок вищої влади, проблем 

внутрішньої та зовнішньої політики України, а також для співробітників 

відповідних державних служб у ході виконання ними безпосередніх 

функціональних повноважень,  вирішення актуальних проблем та вдосконалення 

роботи державних структур і їхніх підрозділів. 
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ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА:  
Українського Президента Віктора Януковича, який усунув прозахідних лідерів помаранчевої 
революції, зазвичай зображують за межами своєї країни, як проросійського політика. Можливо 
демократія і не є основною мрією Віктора Януковича, але український Президент зміцнює 
зв’язки з Європейським Союзом. 

Menon Rajan. A Farewell to Russia = [Прощання з Росією] / 
R. Menon // Foreign Policy. – Washington, 12.07.2011 

 

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА:  
Генеральна асамблея ООН 29 червня прийняла резолюцію, ініційовану Грузією, яка ще раз 
підтверджує право на повернення до своїх будинків всіх біженців з сепаратистської Абхазії і 
Цхінвальського регіону. Резолюцію підтримали 57 делегацій, 13 – проголосували проти, а 75 – 
утрималися. Вірменія проголосувала проти резолюції ОНН, а Україна утрималась. На жаль, 
впливає те, що Вірменія залежить від Росії і фіксує свою позицію в ООН у залежності від цього. 
Що стосується України, то прихід Януковича залишив свій слід, і якщо раніше Грузія могла 
розраховувати на голос України в ООН, то тепер вона утрималася. 

Бучукури Эка. Гоги Хуцишвили: Цхинвали будет больше 
сопротивляться возвращению беженцев, чем Абхазия  / 
Э. Бучукури // Джорджиан таймс. – Тбілісі, 01.07.2011 

 
Учора розпочався офіційний візит до України Президента Сержа Саргсяна. Вірменський 
керівник приїхав до Києва на запрошення свого колеги Віктора Януковича. Серж Саргсян і 
Віктор Янукович провели зустріч віч-на-віч, після чого пройшли двосторонні переговори в 
розширеному складі. 

По пути восстановления традиционных связей  / Соб.инф // 
Новое время. – Єреван, 02.07.2011 

 
Офіційна церемонія зустрічі Президента Вірменії Сержа Саргсяна і Президента України 
Віктора Януковича відбулася вчора в Києві. Вірменія дуже зацікавлена у співпраці з Україною у 
зовнішній політиці, в торговельно-економічній та гуманітарній сферах, заявив Президент Серж 
Саргсян. 

Спектр задач весьма широк // Голос Армении. – Єреван, 
02.07.2011. – № 71 

 
Україна і Кіпр прагнуть до активізації співробітництва. Про це заявив Віктор Янукович під час 
зустрічі з лідером Кіпру Дімітрісом Хрістофіасом, повідомляє прес-служба Президента 
України. 

Янукович активизирует сотрудничество с „офшорным” 
Кипром // РОСБАЛТ. – С.Пб., 04.07.2011 

 
Питання з перегляду угоди про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром буде вирішене у 
вересні-жовтні. Про це заявив Президент України Віктор Янукович на спільній з лідером Кіпру 
Дімітрісом Хрістофіасом прес-конференції. Нагадаємо, віце-прем’єр, міністр соціальної 
політики України Сергій Тігіпко нещодавно пообіцяв, що Україна до осені закриє „кіпрську 
офшорну діру”. 

Янукович обещает осенью закрыть „офшорную дыру„ на 
Кипре // РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
У той час, як США і країни Європи засуджують білоруську владу за тиск на опозицію і 
жорстоке придушення мирних демонстрацій у Мінську та інших містах, офіційний Київ не 
оприлюднив свого ставлення до останніх подій у Білорусі. При цьому українські телеканали 



 6 

активно висвітлюють події в Білорусі. 
СМИ: Молчание Киева в отношении Минска выглядит 
подозрительно // РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
Уряди України та Кіпру уклали низку угод. Церемонія підписання відбулась у присутності 
президентів обох країн Віктора Януковича та Димитріса Христофіаса. 

Raft of agreements signed with the Ukraine = [Низка угод 
підписана з Україною] // Cyprus Mail. – Nicosia, 05.07.2011 

 
Після 10 років Президент Китаю відвідав Україну. Підписано багато угод, в основному, 
економічних, і оголошено про „стратегічне партнерство”. Час покаже, якщо це початок не 
тільки економічного, але й політичного співробітництва між двома країнами, то це, 
безсумнівно, зміцнює режим Віктора Януковича. 

Rybczyński Antoni. Ukraina–Chiny. Nowy „strategiczny partner” 
Kijowa = [Україна-Китай. Новий „стратегічний партнер” 
Києва] / A. Rybczyński // Gazeta Polska. – Warsaw, 5.07.2011. – 
№ 27 

 
Президент Кіпру Дімітріс Хрістофіас завершив свій перший офіційний візит до України, 
заявивши, що Кіпр буде підтримувати Україну в усіх її прагненнях щодо євроінтеграції. 

Evripidou Stefanos. Cyprus to be ‘very good friend’ of Ukraine in 
EU = [Кіпр – дуже добрий друг України в ЄС] / S. Evripidou // 
Cyprus Mail. – Nicosia, 06.07.2011 

 
У Вільнюсі пройшов форум Співтовариства демократій, а Президент Литви провела форум 
жінок-лідерів світу. Глава зовнішньополітичного відомства Литви Ажубаліс відзначив 
„важливість ролі Литви в глобальних процесах”, підкресливши, що постійні зусилля Литви, як 
члена Євросоюзу, спрямовані на підтримку сусідніх країн або їх громадян, які прагнуть іти 
шляхом демократії. За словами міністра, з Білоруссю, Україною, Молдовою і Грузією Литву 
пов’язують не тільки добросусідські зв’язки, але й „загальний гіркий досвід, тому прагнення і 
мрії цих людей нам добре зрозумілі”.   

Городов Степан. Звездный час Литвы / С. Городов, М. 
Киселев // Литовский курьер. – Вільнюс, 07.07.2011. – № 27 

 
Придністровське врегулювання повинні обговорити 19 липня у Ганновері Президент РФ 
Дмитро Медведєв і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це „НГ” повідомив німецький 
експерт Олександр Рар. А вчора до Кишинева почали з’їжджатися європейські гості. Завтра 
туди прилетить глава МЗС України Костянтин Грищенко. Така активізація гарантів і 
посередників у переговорах між Кишиневом і Тирасполем пояснюється прийдешніми в 
Придністров’ї змінами – в грудні тут обиратимуть президента. 

Гамова Світлана. Приднестровская карта Дмитрия 
Медведева : Судьба непризнанной республики может 
решиться на встрече российского и немецкого лидеров / С. 
Гамова // Независимая газета. – М., 07.07.2011 

 
3-й з’їзд азербайджанців світу, що пройшов у Баку, став значущою суспільно-політичною 
подією країни. На з’їзд прибуло 1272 представника, в його роботі взяли участь делегати з 42 
країн світу, а також численні гості. Найбільше делегатів було з Росії – 155, з Туреччини – 101, 
України – 49, Німеччини – 43, Грузії – 41, США – 25, Швеції – 23, Нідерландів – 21, Ізраїлю – 
17, Узбекистану – 13, Франції – 12, Великобританії – 11, Канади – 10. 

Рзаев Тимур. Съезд азербайджанцев мира определил 
приоритеты : Есть большие планы развития диаспорских 
организаций  / Т. Рзаев // Неделя. – Баку, 07.07.2011 

 
У Молдові створена ініціативна група „1812”, щоб відзначити двохсотріччя звільнення 
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Бессарабії від турків, як „агресії Російської імперії”,  що „позбавила молдаван європейських 
цінностей”. Це, звичайно, марення, але історія в епоху Смути – передовий край битви за долі 
країн і народів. Мова йде про перекроювання південно-західних кордонів України і Молдови. 

Сафонов Андрей. Битва за Бессарабию: 200 лет спустя / А. 
Сафонов // РОСБАЛТ. – С.Пб., 07.07.2011 

 
З приходом адміністрації Віктора Януковича співпраця США з Україною помітно спростилася. 
Про це заявив віце-президент дослідницького центру „Атлантична рада” Деймон Вілсон. 
Американські експерти в цілому задоволені співпрацею з адміністрацією Президента України 
Віктора Януковича, однак не відносять Україну до пріоритетів у зовнішній політиці США. 

США поняли, что с Януковичем проще иметь дело, чем с 
Ющенко // РОСБАЛТ. – С.Пб., 08.07.2011 

 
Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Юрій Лянке і міністр 
закордонних справ України Костянтин Грищенко підписали в четвер у Кишиневі спільну 
декларацію про співпрацю у сфері європейської інтеграції. Лянке сказав, що документ 
„створить умови для подальшого ефективного просування в процесі європейської інтеграції 
обох країн”. 

Украина и Молдова подписали декларацию о совместной 
евроинтеграции  // Ведомости. – М., 08.07.2011. – № 74 

 
Київська, а за нею й кишинівська преса повідомила, що в.о. Президента Молдови Маріан Лупу 
подарував Президенту України Віктору Януковичу на день народження 8 кілометрів 
молдавської дороги. Це ділянка траси „Одеса–Рені”, що проходить через молдавське село 
Паланка. 

Гамова Світлана. Молдаване подарили Януковичу дорогу : 
Участок трассы „Одесса–Рени” стал госграницей, через 
которую ни пройти, ни проехать / С. Гамова // Независимая 
газета. – М., 12.07.2011 

 
У Верховній Раді України 8 липня було оголошено про створення міжфракційного об’єднання 
на підтримку незалежності і демократії в Білорусі. 

В Верховной раде Украины создано межфракционное 
объединение в поддержку демократии в Беларуси // The 
Belarus Today. Белоруссия Сегодня. – Мінськ, 13.07.2011 

 
9 липня відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича і виконуючого обов’язки 
Президента Республіки Молдова, голови парламенту Маріана Лупу. Сторони обговорили 
найбільш актуальні питання двостороннього співробітництва, а також обмінялися думками 
щодо міжнародної проблематики. Маріан Лупу і Віктор Янукович відзначили позитивні 
результати, яких вдалося досягти завдяки цілеспрямованій спільній роботі. 

Украина и Молдова объявили о перезагрузке отношений  // 
Молдавские ведомости. – Кишинів, 13.07.2011. – № 76 

 
Українська влада побоюється зіпсувати відносини з Грузією. У зв’язку з цим МЗС України 
застерігає громадян країни від нелегального відвідування Абхазії і Південної Осетії, 
повідомляється на сайті „Наша Абхазія”. 

Киев боится ссоры с Тбилиси из-за поездок украинцев в 
Абхазию и РЮО // РОСБАЛТ. – С.Пб., 13.07.2011 

 
Україна – не та країна, визнання якої життєво важливо для Південної Осетії, заявив 
південноосетинський експерт Інал Плієв. Таким чином він прокоментував заяву директора 
департаменту інформаційної політики МЗС України Олега Волошина про те, що „Україна не 
визнає незалежності самопроголошених Абхазії та Південної Осетії”. 

Цхинвал: Признание Украины не очень и нужно // РОСБАЛТ. 
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– С.Пб., 13.07.2011 
 
Білорусь вислала з країни аташе з питань оборони і військового аташе посольства України в 
Мінську, повідомляє „Дзеркало тижня”. Про це газеті повідомили джерела в українському 
уряді. Висилка сталася ще місяць тому. У відповідь Київ вислав білоруського військового 
аташе. Обидві сторони раніше не повідомляли про подію. 

Белоруссия и Украина сообщили о высылке дипломатов, 
спустя месяц // Независимая газета. – М., 14.07.2011 

 
Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Білорусі не коментують інформацію 
про дипломатичний скандал з Україною. За інформацією джерел видання в українському уряді, 
в червні були вислані два співробітники посольства України в Білорусі – аташе з питань 
оборони і військовий аташе. У відповідь Україна вислала військового аташе Білорусі Андрія 
Каюка.  

МИД и Минобороны Беларуси не комментируют 
информацию о дипломатическом скандале с Украиной // The 
Belarus Today. Белоруссия Сегодня. – Мінськ, 15.07.2011 

 
Високі оцінки діяльності Глави Казахстану відзначено у вітальних посланнях, що надійшли від 
Президента України В. Януковича, голови товариства дружби України і Казахстану 
Л. Єжевського (Дніпродзержинськ) та дніпродзержинського міського голови С. Сафронова. 

Успехи страны – заслуга Лидера // Казахстанская правда. – 
Астана, 15.07.2011. – № 221 

 
Україна розглядає Грузію, як важливого партнера і не визнаватиме незалежність Абхазії і 
Південної Осетії, заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег 
Волошин. 

Украина не будет признавать Абхазию и Южную Осетию // 
The Belarus Today. Белоруссия Сегодня. – Мінськ, 15.07.2011 

 
Два військові аташе Білорусі були вислані з України за шпигунство. Про це повідомляє 
„Дзеркало тижня” з посиланням на свої джерела.   

Ucrania expulsa a dos agregados militares bielorrusos por 
espionaje = [Двох військових аташе Білорусі вислали з України 
за шпигунство] // El Mundo. – Madrid, 16.07.2011 

 
У сусідній з Україною Молдові на минулому тижні був розіграний черговий спектакль із 
придністровського серіалу. Незважаючи на участь посередників (Росія, Україна, ОБСЄ) і 
спостерігачів (ЄС і США) у переговорному процесі з врегулювання конфлікту, відновити діалог 
сторін, перерваний у 2006 році, не вдалося. Керівники Кишинева і Тирасполя заявили, що не 
мають наміру сідати за стіл переговорів.  

Гамова Світлана, заведующая отделом политики стран 
ближнего зарубежья „НГ”. В странах СНГ: Сюрприз для 
Медведева и Меркель : Грузия обвиняет Сердюкова в 
„нарушении государственной границы” / С. Гамова // 
Независимая газета. – М., 18.07.2011 

 
Ліга російської молоді Республіки Молдова взяла участь у Федеральному форумі молодіжних 
організацій, що входять до Загальноросійського народного фронту, який очолює Володимир 
Путін. На форум приїхала 81 делегація практично з усіх регіонів Росії. Також у ньому взяли 
участь активісти молодіжних громадських об’єднань з близького і далекого зарубіжжя – 
Молдови, України, Латвії, Франції, Сербії та ін. Учасники форуму обговорили напрями 
співробітництва на молодіжному рівні між державами СНД. 

Предложения от Молдовы услышали  // Молдавские 
ведомости. – Кишинів, 18.07.2011 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ:  
Угорщина передала головування в ЄС Польщі. Розвиток політики ЄС щодо східних сусідів 
стане одним з основних пріоритетів польського головування. Зокрема, Польща пообіцяла 
Україні підтримку в інтеграції з європейськими структурами. 

Венгрия передала председательство в Евросоюзе Польше // 
Ведомости. – М., 01.07.2011 

 
Україна розраховує на підтримку польського Президента та історичне підписання угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. 

Słojewska Anna. Europejskie nadzieje Ukrainy = [Європейські 
надії України] / A. Słojewska // Rzeczpospolita. – Warsaw, 
04.07.2011 

 
В інтерв’ю журналістам „Financial Times” прем’єр-міністр Туск зізнався, що дивиться на 
головування Польщі в ЄС зовсім не так, як півроку тому. „Сьогодні я розумію, що головування 
в основному буде зводитися до реакції на несподівані події, але ми маємо твердий намір 
просувати проекти з Україною, Хорватією та Молдовою, тобто йти вперед у переговорах. У 
„східне партнерство” Польща робить більший внесок, але ми ні в якому разі не створюємо 
конкуренцію між політикою ЄС на півдні та на сході”. 

«ЕC - полезное изобретение» // Час. – Рига, 04.07.2011. – 
№ 121 

 
Наприкінці червня в Києві відбувся черговий раунд переговорів між Україною та ЄС про 
створення зони вільної торгівлі (ЗВТ). Очікується, що він стане одним з останніх етапів 
переговорного процесу і з початку наступного року зона запрацює. Очевидний прогрес 
намітився в останні півроку, і пов’язують його з призначенням першого віце-прем’єра Андрія 
Клюєва відповідальним в уряді за переговори з ЄС. 

Притчин Станислав Александрович, эксперт Центра 
изучения Кавказа и ЦА Института востоковедения. 
Украина выбирает Евросоюз : Таможенный союз остается за 
рамками национальных приоритетов Киева / С. А. Притчин // 
Независимая газета. – М., 06.07.2011 

 
З 1 липня Польща головує в Європейському союзі. У сусідніх країнах це породжує нові надії на 
прискорення інтеграції з ЄС, зокрема, в питаннях безвізового режиму і зон вільної торгівлі. Так, 
Президент України Віктор Янукович вже заявив про те, що головування Польщі допоможе його 
країні підписати угоду про асоціацію з ЄС. 

Агеев Анатолій. Интеграция России и ЕС начнется с 
Калининградской области : Губернатор Николай Цуканов 
готов сделать регион экспериментальной площадкой для 
испытания системы безвизового обмена / А. Агеев // 
Независимая газета. – М., 11.07.2011 

 
Інтерв’ю з соціологом Георгієм Дерлуг’яном, доктором філософії, професором соціології 
Північнозахідного університету (Іллінойс).  Коли в 2005 р. відбулася „помаранчева революція” 
на Україні, в США він був одним з діячів Євросоюзу. На запитання, чи скоро приймуть Україну 
до Євросоюзу, він відповів: „Ніколи. В України проблеми ще гірші, ніж у нас – старіюче, 
занадто освічене населення і величезна екологічно шкідлива промислова база... Нам скоріше 
потрібна Туреччина з молодим, малоосвіченим і готовим до чорної роботи населенням, яке буде 
оплачувати зі своїх податків пенсії нашим пенсіонерам.” 

„Джентльмены, если мы не будем держаться друг за друга, 
нам всем предстоит висеть порознь” // Новое время. – 
Єреван, 16.07.2011. – № 105 
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„Україна планує в цьому році завершити переговори з ЄС щодо угоди про асоціацію,” – заявив 
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Міністр закордонних справ Польщі 
Радослав Сікорський, у свою чергу, заявив у понеділок в Брюсселі, що, ймовірно, угода з 
Україною про асоціацію буде досягнута вже на саміті Східного партнерства, який пройде у 
Варшаві в кінці вересня. 

Ukraina negocjuje przystąpienie do UE = [Україна веде 
переговори про вступ до ЄС] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 
19.07.2011 

 

НАТО:  
Україна була і буде надійним партнером НАТО. Про це в ході відкриття засідання 
Міжпарламентської Асамблеї Україна-НАТО заявив спікер Верховної Ради України Володимир 
Литвин. Зазначимо, що відповідно до графіку українсько-натовських заходів на 2011 рік, Київ і 
НАТО обговорюють такі важливі для Москви питання, як майбутнє Чорноморського флоту РФ, 
ПРО, реформа української розвідки і навіть концепція зовнішньої політики. 

Литвин: Украина была и будет надежным партнером НАТО 
// РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
НАТО допоможе Україні стати частиною ЄС. Про це в ході відкриття засідання 
Міжпарламентської Асамблеї Україна-НАТО заявив віце-спікер Верховної Ради України 
Микола Томенко. „Після охолодження відносин з НАТО і надмірного потепління відносин з 
Російською Федерацією, в даний час відбувається природне поліпшення відносин України з 
НАТО”, – сказав він.      

Отношения Украины с НАТО теплеют на фоне охлаждения 
к РФ // РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
В Україні з вівторка перебуває чергова делегація НАТО. Її очолює верховний 
головнокомандувач об’єднаних збройних сил альянсу в Європі адмірал Джеймс Ставрідіс. 
Сьогодні гості вирушать з Києва до Севастополя на базу українських ВМС. Експерти 
відзначають, що інтенсивність контактів по лінії Україна-НАТО зросла при Президенті Віктору 
Януковичу, незважаючи на проголошений у минулому році позаблоковий статус. 

Ивженко Татьяна. Янукович открыл для НАТО Украину : 
Невзирая на провозглашенный в прошлом году внеблоковый 
статус  / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 20.07.2011 

 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ:  
Між Україною і Росією більше не буде „братерських відносин”. Про це заявив лідер партії 
„Пора” Владислав Каськів, голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами 
України в інтерв’ю київському журналу „Корреспондент.net”. Втім, про те, що відносини Росії і 
України відтепер стануть „прагматичними”, регулярно говорить і Президент РФ Дмитро 
Медведєв. 

Куратор нацпроектов Украины: С РФ больше не будет 
„братских отношений” // РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
Між Москвою і Києвом йде тиха холодна війна. Потепління, пов’язане з відходом Ющенка, 
змінилося новим витком боротьби за дешевий газ і українські активи. Намагаючись зберегти 
натягнуту посмішку, сторони обмінюються поганими натяками. Мову цих натяків спробувала 
розшифрувати кореспондент „Росбалта”. Залишилося зовсім небагато, щоб наблизитися до 
точки кипіння для обох сторін. І, швидше за все, це відбудеться восени. 
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Стешенко Анна. Пинки под столом / А. Стешенко // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 06.07.2011 

 
Глава Міноборони Сердюков вже передав звернення міністру оборони України про те, що  
Росія хоче використовувати розташований у Криму полігон НИТКА, призначений для 
тренувань палубної авіації. 

Россия попросила в аренду у Украины тренажер для палубной 
авиации // Известия. – М., 06.07.2011 

 
Уряди Росії і України домовилися створити корпорацію розвитку Криму. 

Соколовская Янина. Россия привяжет к себе Крым 
инвестициями / Я. Соколовская // Известия. – М., 06.07.2011 

 
Тимчасовий повірений у справах РФ на Україні Всеволод Лоскутов: „Ми повинні були 
докорінно змінити російсько-українські відносини, у тому числі й в економіці. Це вдалося 
зробити, незважаючи на певні дискусії, які йдуть і йтимуть”. 

„Черномырдин умел с людьми разговаривать” / 
Я. Соколовская // Известия. – М., 07.07.2011 

 
Найближчим часом може бути вирішене питання про передачу в оренду Росії унікального 
українського полігону-тренажера НИТКА (Наземний випробувальний тренувальний комплекс 
авіаційний). Про це повідомили після засідання Ради міністрів країн СНД керівники оборонних 
відомств України та РФ – Михайло Єжель та Анатолій Сердюков. Експерти в Києві розцінюють 
заяву, як готовність до серйозної політичної поступки з боку України. І припускають, що 
домовленості позитивно вплинуть на перебіг газових переговорів. 

Ивженко Татьяна. Россия арендует комплекс НИТКА: Киев 
надеется с помощью военной уступки решить газовые 
проблемы / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 08.07.2011 

 
Путін розповів, що російський уряд активно працює з українською стороною над схемою 
інтеграції „3+1” на базі Митного союзу. 

Премьер Путин о США: хулиганят, включают печатный 
станок и разбрасывают деньги // День за Днем. – Таллінн, 
11.07.2011 

 
Посольство України в РФ передало керівним органам Митного союзу (МС) пропозиції Києва 
щодо формату співпраці. 14–15 липня документ буде розглянутий на засіданні комісії МС, а 
потім, можливо, переданий на затвердження Ради МС. Чиновники запевняють, що мова йде про 
взаємовигідний проект. Як до нього поставиться російська сторона, стане зрозуміло після 
перенесеної на кінець липня зустрічі Президентів Дмитра Медведєва і Віктора Януковича, 
вважають експерти.   

Ивженко Татьяна. Киев запутался в таможенной 
арифметике : Власти России предупредили Украину о 
необходимости четкого выбора / Т. Ивженко // Независимая 
газета. – М., 11.07.2011 

 
Україна не може запропонувати нічого нового в рамках співпраці з Митним союзом. Про це в 
коментарі „Росбалту” заявив директор Інституту вивчення Росії, економіст Андрій Блінов. 

Экономист: Украина не даст ничего нового Таможенному 
союзу // РОСБАЛТ. – С.Пб., 13.07.2011 

 
Заборона на ввезення українського м’яса і молока – адекватна реакція на євроінтеграцію 
України. Про це в коментарі „Росбалту” заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з 
питань фінансів, банківської діяльності, митної та податкової політики, депутат фракції 
Компартії України Євген Царьков. 



 12 

Коммунисты: Украинские мясо и молоко не купит ни ЕС, ни 
ТС // РОСБАЛТ. – С.Пб., 13.07.2011 

 
Учора в Ялті співробітники Служби безпеки України затримали колишнього Президента Криму 
Юрія Мєшкова. Мєшков зробив ряд гучних заяв, що викликали невдоволення української 
влади. Ввечері відбувся суд, який зобов’язав Юрія Мєшкова покинути територію України і не 
в’їжджати протягом п’яти років. Співробітники Служби безпеки України (СБУ) депортували 
Мєшкова з півострова в спринтерському темпі. Йому не дали навіть заїхати на квартиру дочки і 
забрати речі. У дорозі в екс-президента стався серцевий напад, але супроводжуючі відмовилися 
викликати швидку допомогу або відвезти його до лікарні. Першого і єдиного Президента Криму 
Юрія Мєшкова слід було депортувати з України більш гуманним способом, ніж перевезення 
поромом, враховуючи стан його здоров’я. Таку думку висловили в посольстві Росії в Україні. 
При цьому російські дипломати схвалюють саме по собі затримання і судове рішення про 
екстрадицію Мєшкова в Росію. 

Головань Максим. Экс-президента Крыма Юрия Мешкова 
выгнали с Украины на 5 лет / М. Головань // Комсомольская 
правда. – М., 14.07.2011; 
Соколовская Янина. Экс-президент Крыма выдворен в 
Россию / Я. Соколовская // Известия. – М., 14.07.2011; 
Ивженко Татьяна. Экс-президента Крыма Юрия Мешкова 
задеражали за сепаратистские призывы / Т. Ивженко // 
Независимая газета. - М., 14.07.2011; 
Посольство РФ: Экс-президента Украины выдворили 
негуманно // РОСБАЛТ. – С.Пб., 14.07.2011 

 
Робота Загальноросійського народного фронту може вестися не лише на території Росії, але й в 
СНД, вважають єдинороси. Програми того, як ЗНФ виходитиме за межі своїх кордонів, поки що 
немає. Обговорюється сама ідея, уточнив куратор партклубів „Єдиної Росії” Юрій Шувалов. На 
його думку, прикладом такої взаємодії може слугувати філія ЦСКП, клубу єдиноросів в 
Україні. 

Бирюкова Лилия. Имперский фронт / Л. Бирюкова, 
П. Химшиашвили // Ведомости. – М., 14.07.2011. – № 128 

 
На питання, чи ввійде, на його думку, Україна до Митного союзу, Володимир Путін відповів, 
що це непусте для металургів питання: „Україна – ваш очевидний конкурент. Політичне 
керівництво України таких планів поки не будує”. 

Колесников Андрей. Как закалялся Владимир Путин / 
А. Колесников // КоммерсантЪ. – М., 16.07.2011. – № 129 

 

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА:  
Як розповіла газеті „Вести Сегодня” керівник Об’єднання українських товариств Латвії 
Людмила Белінцева, традиційне українське свято Івана Купала цього разу буде відзначатися 9 
липня в „Колотилівці”. Сьогодні до Об’єднання українських товариств Латвії входять 15 
організацій з різних міст республіки – Резекне, Даугавпілса, Вентспілса, Лієпаї та інших. Цього 
року офіційно відзначається 100-річчя української діаспори. 

Март Дмитрик. Колотиловка по–украински / Д. Март // 
Вести Сегодня. – 06.07.2011. – № 99 

 
Уряд України надаватиме підтримку придністровській громаді українців. Такі запевнення дав 
голова Комітету міністрів Ради Європи, міністр закордонних справ України Костянтин 
Грищенко в Бендерах під час зустрічі з активом українських громадян і представниками 
організацій Придністровського регіону. 

МИД Украины обещает поддержку приднестровским 
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украинцам // РОСБАЛТ. – С.Пб., 08.07.2011 
 
Українці Латвії відзначили віковий ювілей. Хоча вони жили тут задовго до першої офіційно 
зареєстрованої своєї організації, що відбулося століття тому. Центром святкувань став 
культурно-оздоровчий комплекс „Колотилівка”. 

Дубровский Владимир. Со столетием, диаспора! / 
В. Дубровский // Час. – 14.07.2011 

 

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО:  
Україна порушила права про захист інтелектуальної власності на кораблі на повітряній подушці 
типу „Зубр” при укладанні контрактів про поставки цих кораблів до Китаю. Про це заявив 
голова делегації „Рособоронекспорту” Олег Азізов журналістам у ході роботи Військово-
морського салону в Санкт-Петербурзі. 

„Рособоронэкспорт” считает договор Китая и Украины 
незаконным // Известия. – М., 01.07.2011;  
Рособоронэкспорт обвинил Украину в нарушении своей 
интеллектуальной собственности // Ведомости. – М., 
01.07.2011 

 
„Рособоронекспорт” уклав з Міноборони КНР контракт на постачання авіадвигунів на суму 
понад $ 500 млн. Китай припинив масштабні закупівлі російських озброєнь, з середини 2000-х 
років, оскільки порахував, що його промисловість досягла достатнього рівня, а відсутню можна 
скопіювати, у тому числі за допомогою України, каже експерт Центру аналізу стратегій і 
технологій Костянтин Макієнко. 

Воронова Татьяна. Без ущерба для ВТБ / Т. Воронова // 
Ведомости. – М., 04.07.2011 

 
При Таксіна Чінавата Бангкок планував активно закуповувати російську військову техніку, 
однак великі контракти так і не були укладені, а останнім часом „Рособоронекспорт” з 
тайського ринку витісняє Україна, – навесні Бангкок і Київ домовилися про закупівлю 200 
українських танків „Оплот”. 

Габуев Олександр. Друзья России возвращаются / А. Габуев // 
КоммерсантЪ. – М., 05.07.2011. – № 120 

 
Російські нафтові компанії за 6 місяців 2011 року збільшили експорт нафти до Білорусі на 
17,6 % до 7,97 млн. тонн. Обсяг поставок до Казахстану збільшився на 3,2 % і склав 4,06 млн. 
тонн. При цьому експорт російської сировини в Україну в січні-червні впав на 27,1 % і склав 
2 329 000 тонн. 

Экспорт российской нефти в Беларусь в январе-июне 
увеличился на 17,6 % // The Belarus Today. Белоруссия Сегодня. 
– Мінськ, 06.07.2011 

 
Товарообіг між Білоруссю і Україною в січні-травні цього року зріс у 1,5 рази в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року, склавши $ 2152 млрд., повідомили в торгово-економічній 
групі посольства Білорусі в Україні. 

Товарооборот Беларуси и Украины вырос в 1,5 раза // The 
Belarus Today. Белоруссия Сегодня. – Мінськ, 07.07.2011 

 
НПП „Салют” спільно з українською „Корпорацією Івченка”, яка виготовляє двигуни для 
російських літаків Як-130, Ан-148, Бе-200 і Ан-70, хоче припинити цю співпрацю. У „Салюті” 
небажання продовжувати роботу з партнером пояснюють необхідністю платити Україні роялті. 

Соболь Катерина. Российские двигателестроители ссорятся 
с украинскими / Е. Соболь // КоммерсантЪ. – М., 12.07.2011. – 
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№ 125 
 
Перед зустріччю трьох прем’єрів у Бальному залі готелю „Ritz-Carlton” пройшла конференція 
„Від Митного союзу до єдиного економічного простору”. На вулиці було +31° C, а в готелі 
„3+1” (Росія, Білорусь, Казахстан плюс Україна, як спостерігач. Проте в цій якості вона вчора 
залишилася непоміченою). 

Колесников Андрей. Разбиратели границ русских / А. 
Колесников // КоммерсантЪ. – М., 13.07.2011 

 
Очевидно, що для Росії сьогодні вигідно уникнути при експорті нафти до Європи транзиту 
через Україну, Білорусь і Польщу. При цьому, з точки зору тієї самої нафтової геополітики, 
обрання Віктора Януковича Президентом України на глобальній ситуації ніяк не позначилося. 
Річард Морнінгстар (один з ключових радників Обами) вважає, що вуглеводні з Каспію 
потрібно везти за проектом „Сарматія” – через Україну в обхід Росії по трубопроводу „Одеса-
Броди” і далі на Гданськ до Польщі. Росія від такого проекту, звичайно ж, не в захваті – їй не 
вигідно, щоб експорт нафти із зони її інтересів йшов без участі Москви. 

Страхов Алексій. Трубы нашей судьбы / А. Страхов // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 14.07.2011 

 
Олександр Фурман, член Комісії парламентських зборів Союзу Білорусі та Росії з питань 
зовнішньої політики:  „Судячи з недавньої заяви російського прем’єра Володимира Путіна, в 
ідеї співпраці Києва з Митним союзом за формулою „три плюс один” зацікавлена не тільки 
Україна. Вона цікава Москві, та й, мабуть, усім учасникам „великої трійки”. 

Союзное вече  // Народная газета. – Мінськ, 14.07.2011. – 
№ 131 

 
Розвиток регіональної інтеграції, міграційних процесів на пострадянському просторі має 
особливо актуальне значення. Сьогодні три країни – Росія, Білорусь і Казахстан – вже перейшли 
на новий етап інтеграційного співробітництва в рамках ТЗ, обговорюються можливості 
приєднання до нього України. 

Мухитова Лилия. Государство и бизнес должны идти 
вместе  / Л. Мухитова // Казахстанская правда. – Астана, 
14.07.2011. – № 219 

 
Вчора стало відомо про результати проведеної з початку червня перевірки українських 
підприємств, що постачають м’ясну і молочну продукцію до Росії. Комісія Россільгоспнагляду 
виявила порушення, що дозволяють заборонити більшості експортерів працювати не тільки на 
російському, але також на білоруському і казахстанському ринках. Експерти в Києві впевнені, 
що з боку Митного союзу (МС) починається торгова війна проти України, яка не бажає 
приєднатися до об’єднання. 

Ивженко Татьяна. Таможенный союз покусился на святое : 
Украинскому салу могут не позволить пересечь российскую 
границу / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 14.07.2011; 
Романова Нина. Сало в шоколаде / Н. Романова // Советская 
Белоруссия. – Мінськ, 15.07.2011. – № 132 

 
Український уряд планує нові рішення щодо нафтопроводу „Одеса-Броди”. Галузеві експерти 
відзначають, що мова йде про взаємовиключні вказівки щодо напряму прокачування нафти: 
одні чиновники розробляють проект поставки сировини з Одеси по території України і Білорусі 
до Східної Європи, інші намагаються домовитися з „Лукойлом” про запуск Одеського НПЗ, що 
вимагає експлуатації нафтопроводу у зворотному, реверсному напрямі. 

Ивженко Татьяна. „Одесса–Броды” между реверсом и 
аверсом : Украинское правительство планирует новые 
решения в отношении нефтепровода / Т. Ивженко // 
Независимая газета. – М., 19.07.2011 
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МИТНА ПОЛІТИКА:  
Українському уряду буде важко домогтися підвищення мита на імпортні автомобілі в рамках 
Всесвітньої торгової організації. Таку думку, як повідомляє УБР, висловив аналітик 
Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін. Нагадаємо, 30 червня 
Мінекономрозвитку і торгівлі України на останньому засіданні Міжвідомчої комісії з 
міжнародної торгівлі прийняло рішення про порушення спецрозслідування щодо імпорту в 
Україну легкових автомобілів. 

Эксперт: ВТО не позволит Украине повысить пошлины на 
импортные авто // РОСБАЛТ. – С.Пб., 06.07.2011 

 
Україна ввела тимчасову заборону на ввезення низки овочів з країн Євросоюзу без надання 
офіційного свідоцтва про проведення дослідження на наявність бактерії кишкової палички.   

Украина запретила импорт картошки и лука из ЕC  // День 
за Днем. – Таллінн, 11.07.2011 

 
Після того, як митниці довелося, крім своїх прямих обов’язків, зайнятися фітосанітарним та 
ветеринарним контролем, на кордонах з Україною, Фінляндією та Латвією виникли пробки. У 
Федеральній митній службі  пообіцяли, що ситуація нормалізується найближчими днями. 

Жебит Мария. ФТС предупреждает: на границах с Украиной, 
Финляндией и Латвией – пробки / М. Жебит // Известия. – М., 
13.07.2011 

 

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ:  
У столиці Туркменістану Ашхабаді пройшло 65-е засідання Ради командуючих Прикордонними 
військами, в якому взяли участь делегації 11 прикордонних відомств держав-членів СНД, а 
також представники Виконавчого комітету СНД, Антитерористичного центру держав-членів 
СНД, ЄврАзЕС, Регіональної антитерористичної структури ШОС і Центральноазіатського 
регіонального інформаційного координаційного центру боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів. „В інформаційному обміні не 
беруть участі прикордонні відомства Азербайджанської Республіки, Туркменістану, Республіки 
Узбекистан та України. Справа в тому, що нормативно-правова база, яка діє в цих державах, не 
дозволяє національним відомствам надавати Координаційній службі дані по ситуації на ділянці 
їхніх зовнішніх кордонів,” – говорить голова Координаційної служби генерал-полковник 
Олександр Манілов. 

Пасынков Руслан. В Центральной Азии активно готовится 
спецоперация „Афганский излом-2011” / Р. Пасынков // 
Независимая газета. – М., 15.07.2011 

 
Українці за один сезон можуть заробити на ягодах з білоруських лісів до 10 тисяч доларів. 
Причому до недавнього часу вони збирали дикороси потайки, пробираючись на територію 
Білорусі непомітно для прикордонників. А зовсім недавно мешканці десяти українських сіл 
отримали дозвіл збирати в сусідній країні ягоди і гриби на законних підставах.   

Чернухо Олександр. Дойдем до Мерлина / А. Чернухо // 
Народная газета. – Мінськ, 16.07.2011. – № 134 

 
Україна заборонила жителям села Паланка здійснювати торгівлю біля траси „Одеса-Рені”, 
нещодавно офіційно переданої у власність Києву разом з молдавською територією. Більшість 
паланківців незадоволені передачею автотраси Україні, адже це рішення знищило їхній бізнес. 
Нагадаємо, що раніше, відвідуючи Паланку, міністр закордонних справ і європейської 
інтеграції Юрій Лянке дав гарантії, що економічна діяльність місцевого населення від передачі 
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траси Україні не постраждає. 
Жителям Паланки не дают торговать возле трассы // 
Молдавские ведомости. – Кишинів, 18.07.2011 

 
Підхід правлячого в Молдові „Альянсу за європейську інтеграцію” до молдавсько-
придністровського врегулювання базується на прийнятому ще при комуністах унітарному 
Законі про статус населених пунктів Лівобережжя Дністра від 22 липня 2005 р. і на 
безумовному виведенні російських військ. Зрозуміло, що при цьому постраждають російські та 
українські підприємці. А виграють румунські державні та приватні структури. Нарешті, 
румунські силові структури при подальшому зближенні Молдови та Румунії отримають 
можливість виходу на український кордон на тому сегменті, який зараз контролюється 
лояльними Києву придністровцями. 

Сафонов Андрей. Отдать Приднестровье? / А. Сафонов // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 18.07.2011 

 

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ:  
У Москві пройшли збори акціонерів найбільшої російської компанії – ВАТ „Газпром”. Глава 
концерну Олексій Міллер відзвітував про підсумки діяльності компанії. Міллер стверджує, що 
поки концерн безуспішно тестує покупців на нових ринках, він може почати поступатися 
конкурентам у своїх традиційних регіонах. Наприклад, Україна, майже повністю залежна від 
російського газу, в майбутньому цілком здатна скинути з себе це ярмо. 

Михайлов А. „Газпром” застрял в прошлом / А. Михайлов // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 01.07.2011 

 
У населення України є можливість купувати газ в три рази дешевше, – такий масштабний 
соціальний ефект може дати об’єднання „Газпрому” і „Нафтогазу”, вважає заступник голови 
правління російської монополії Олексій Міллер. Жодна зі сторін всерйоз об’єднання не 
розглядає. Але активно використовує цю „примару” в переговорах, як розмінну монету.   

Вектор  // Ведомости. – М., 01.07.2011 
 
На сьогодні відсутнє розуміння того, що буде з газотранспортними системами Білорусі і 
України. Падіння продажів у Європі, зростаюча конкуренція з боку постачальників СПГ, 
європейський антагонізм щодо Росії після газових воєн з Україною, нарешті, запевнення 
перших осіб Росії та Італії в тому, що проект „South Stream” обов’язково буде реалізований, 
причому в термін, – все це не дає спокою „Газпрому” і його партнерам. 

Беликов, Дмитрий Правила игры / Д. Беликов // 
КоммерсантЪ. – М., 01.07.2011. – № 118 

 
Парламент України підтримає законопроект щодо зміни форми власності газотранспортної 
системи для створення спільного підприємства з ЄС і РФ по її управлінню, заявив перший 
заступник голови фракції правлячої Партії регіонів у Верховній Раді Михайло Чечетов. 

Парламент Украины готов изменить форму собственности 
газотранспортной системы // Известия. – М., 02.07.2011 

 
Газове СП з Росією знищить економічний суверенітет України. Про це заявив голова 
профільного Комітету з питань ПЕК, голова фракції НУНС Микола Мартиненко. Нацкомісія 
регулювання електроенергетики зажадала від Міненерго України передати ГТС 
„Укртрансгазу”. Формально це необхідно для виконання вимог Євросоюзу, який виділяє 
кредити на модернізацію системи. Але справжньою метою є підготовка до можливого 
створення СП з „Газпромом”, відзначають експерти. 

НУНС: Украина интегрируется не в Европу, а в Африку // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 
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Україна повторить досвід Білорусі після газового злиття з Росією. Такий прогноз у коментарі 
„Росбалту” озвучив енергетичний експерт Валерій Боровик. 

Украине предрекли участь Белоруссии после газового слияния 
с РФ // РОСБАЛТ. – С.Пб., 06.07.2011 

 
Залучення до газових переговорів Києва з Москвою третьої сторони, тобто Європи, не 
допоможе Україні. Про це в коментарі „Росбалту” заявив експерт з енергетичних питань 
Володимир Саприкін.   

Эксперт: „Газпром” не согласится сливаться с 
„Нафтогазом” при участии ЕС // РОСБАЛТ. – С.Пб., 
06.07.2011 

 
Президент України Віктор Янукович заявив, що необхідно переходити на інші енергоносії. 
Зокрема, зауважив, що необхідне підвищення власного видобутку газу на території України та 
розвиток партнерських відносин з Росією, які за останні п’ять років були практично зруйновані. 

Украина хочет постепенно отказаться от газа // Известия. 
– М., 08.07.2011 

 
Президент України Віктор Янукович розраховує, що вже в липні поточного року українська та 
російська сторони домовляться про ціну на газ. За його словами, Україна не планує злиття 
національної компанії „Нафтогаз” з російським „Газпромом”. Президент України Віктор 
Янукович заявив про це на проведеній у п’ятницю прес-конференції. 

Янукович не хочет отдавать „Нафтобаз” России в обмен на 
дешевый газ // Ведомости. – М., 08.07.2011. – № 74; 
Горелова Мария. По словам Януковича, „такого не будет” / 
М. Горелова // Комсомольская правда. – М., 08.07.2011 

 
Україна має намір скоротити споживання природного газу за рахунок використання інших 
енергоносіїв, заявив Президент України Віктор Янукович на прес-конференції в п’ятницю. 

Украина будет сокращать потребление газа, заявил 
Янукович // Российская газета. – М., 11.07.2011 

 
Україна запропонувала Росії трубу в обмін на газову знижку. Про це в коментарі „Росбалту” 
заявив політолог, директор Інституту країн СНД (українська філія) Володимир Корнілов. 

Корнилов: Янукович предложил Путину нечто 
привлекательное // РОСБАЛТ.– С.Пб., 13.07.2011 

 
Україна може звернутися до світових судових органів, якщо Росія відмовиться переглянути 
газові угоди 2009 року. Про це заявила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з 
питань розслідування обставин підписання газових контрактів між Україною і Росією Інна 
Богословська. 

В Верховной раде объявили России газовую войну // РОСБАЛТ. 
– С.Пб., 14.07.2011 

 
Держкомпанія „Нафтогаз Україна” почала модернізацію газотранспортної системи (ГТС) країни 
з реконструкції магістрального газопроводу „Уренгой–Помари–Ужгород”. Газпром затіяв два 
великих інфраструктурних проекти – „Північний потік” і „Південний потік”. У Києві вважають, 
що будівництво цих „потоків” загрожує національним інтересам. Тому була розпочата 
модернізація зношеної ще з радянських часів ГТС. 

Украина начала модернизацию своей изношенной ГТС // 
Бизнес&Балтия. – Рига, 19.07.2011 
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ЕКОНОМІКА:  
Українська горілчана компанія відновила випуск продукції, припинений з 26 травня в 
результаті силового захоплення основного підприємства – Немирівського лікеро-горілчаного 
заводу, повідомили в прес-службі. 1 липня завод „Nemiroff” був розблокований за допомогою 
правоохоронних органів для виконання рішення суду. 

Овчинников Роман. Завод „Nemiroff” возобновил 
производство / Р. Овчинников // Известия. – М., 04.07.2011; 
Трутнев Олег. „Nemiroff” / О. Трутнев // КоммерсантЪ. – М., 
05.07.2011. – № 120 

 
Заборону на продаж на Україні нафтопродуктів, що не відповідають європейському стандарту 
Євро-4 і Євро-5 відклали ще на півроку. Україна перетворюється на смітник для різного роду 
неліквідів. Нагадаємо, Україна вводить нові стандарти якості нафтопродуктів вже більше 10 
років. 

Украина не спешит пересаживаться на евробензин // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
Американський діловий журнал „Forbes”, проаналізувавши макроекономічні показники 
більшості країн за останні роки і прогнози розвитку до 2012 року, склав рейтинг найгірших 
економік світу. За цими критеріями, гіршою економікою світу на середину 2011 року виявився 
Мадагаскар. Другою у списку опинилася Вірменія, третьою – Гвінея, а замикають п’ятірку 
найгірших економік світу Україна і Ямайка. 

Армения и Украина – в пятерке худших экономик мира // 
Бизнес&Балтия. – Рига,06.07.2011  
Украина оказалась экономически слабее Армении // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 06.07.2011 

 
Верховна Рада України планує розглянути законопроект про скорочення списку державних 
підприємств, що не підлягають приватизації. Експерти відзначають, що за рамками „переліку 
недоторканних” можуть виявитися найпривабливіші і такі, що давно цікавлять російських 
інвесторів, об’єкти. Однак це ще не означає, що вони скоро будуть приватизовані. У першу 
чергу мова йде про підприємства авіаційної, космічної промисловості, морського господарства, 
металургійного та транспортного комплексів. 

Ивженко Татьяна. Приватизационное цунами движется на 
Украину: Киев выставляет на торги авиационные и военные 
заводы / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 06.07.2011 

 
„Valinor Public Ltd”, створена у вересні 2010 року на базі виробничих активів зернової „Valars 
Group” Кирила Подільського, контролює близько 358 тис. га землі в чорноземній смузі в Росії і 
на Україні, складські комплекси сукупною місткістю 972 тис. т, у тому числі три елеватори в 
Росії і чотири на Україні. Як випливає з проспекту „Valinor”, загальний борг її власника „Valars 
Management Ltd” становить $ 341,5 млн. З них $ 198 600 000 забезпечені заставою акцій 
компанії: 40 % – у Ощадбанку, 15 % – в Альфа-банку України. 

„Valars” сделала скидку на зерно // КоммерсантЪ. – М., 
07.07.2011. – № 122; 
Трутнев Олег. Покупатели не клюнули на зерно / О. Трутнев // 
КоммерсантЪ. – М., 15.07.2011. – № 128 

 
У рейтингу найгірших економік світу за версією журналу „Forbes” трапилася справжня 
революція: у 2011 р. у список з 10 країн вперше увійшли відразу три представники СНД. 
Жителі Вірменії, України і Киргизстану, напевно, дуже здивувалися, дізнавшись, що їх 
економіки не витримують порівняння зі Свазілендом і Нікарагуа. 
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Поливанов Олександр. Кто на свете всех беднее / 
А. Поливанов // Час. – Рига, 08.07.2011 

 
Групі „Відео Інтернешнл”, найбільшому продавцю телереклами в Росії, так і не вдалося стати 
впливовим гравцем в інших країнах СНД. У 2008 році „ВІ” змушена була залишити Молдавію і 
Грузію, з 2009 року від її послуг відмовився один із найбільших українських телеканалів „1+1”, 
а з цього року група припинила працювати в Азербайджані.  

Соболев Сергей. „Видео Інтернешнл” заграница не помогла / 
С. Соболев // КоммерсантЪ. – М., 08.07.2011. – № 123 

 
Казахстан вийшов на друге місце в СНД за рівнем ВВП, обігнавши п’ятидесятимільйонну 
Україну, а в регіоні Центральної Азії лідирує зі значною перевагою. 

Нурумов Алданыш. Законные возможности для роста. 
Экономические успехи Казахстана – в немалой степени 
результат умело проведенной налоговой реформы под 
руководством Главы государства / А. Нурумов // 
Казахстанская правда. – Астана, 09.07.2011. – № 215–216 

 
Сайт „Біржовий лідер” після скандалу навколо рейтингу держав з найгіршою економікою 
задається питанням, чи варто інвесторам довіряти експертам американського журналу „Forbes”. 
„Невже стан економіки України та Вірменії значно гірше, ніж економіки „блокадної” Білорусі, 
воюючого Таджикистану, зруйнованої бомбардуваннями Лівії, не кажучи вже про багатьох 
африканських країн, яким для порятунку дітей від голодної смерті виділяють багатомільярдну 
безоплатну допомогу (зокрема, за рахунок внесків України, Вірменії, Венесуели і т.д.)”, – пише 
видання, підкреслюючи, в чому саме полягає „дивина”. 

Почему навесили ярлык // Голос Армении. – Єреван, 
09.07.2011. – № 73 

 
Продавши британському „Thomas Cook” свої туроператорські та турагентські активи, холдинг 
„Інтурист” шукає стратегічного інвестора і для свого готельного бізнесу. Як стало відомо, один 
з претендентів – українська мережа „Прем’єр Інтернешнл”, співвласниками якої є президент 
ПФК ЦСКА Євгеній Гінер і депутат Держдуми Олександр Бабаков. 

Аминов Хамиль/ Евгений Гинер все купит / Х. Аминов, 
С. Соболев // КоммерсантЪ. – М., 11.07.2011. – № 124 

 
Національна комісія регулювання зв’язку (НКРЗ) України відмовила найбільшому місцевому 
стільниковому операторові „Київстару” (100 % належить „Vimpelcom Ltd”) у процедурі 
продовження терміну дії ліцензії на надання послуг стільникового зв’язку в стандарті GSM-900 
і GSM-1800. 

Украина не продлевает „Vimpelcom” лицензию // 
КоммерсантЪ. – М., 11.07.2011. – № 124 

 
Ніхто, починаючи з Президента, правлячої коаліції, уряду, і закінчуючи опозицією, навіть не 
думає про розпродаж землі для розрахунку за борги. Так прокоментував „Росбалту” відповідні 
чутки секретар Комітету з питань правової політики Верховної Ради, депутат від Партії регіонів 
ВолодимирТолстенко. За його словами, комплекс законів по земельній реформі спрямований на 
зниження корупції, створення умов для ефективного використання земель сільгосппризначення 
і зростання виробництва на селі. 

Люди Януковича обещают не расплачиваться с кредиторами 
украинской землей  // РОСБАЛТ. – С.Пб., 11.07.2011 

 
Девальвація гривні, банкрутство банків, падіння зарплат і зростання безробіття – це те, чим 
запам’яталися українцям 2008–2009 рр. Відновлення економіки на докризовий рівень йде не 
швидко. Жити в Україні сьогодні не солодше, ніж у Білорусі.  

Волянюк Виталий. Не стоять на месте / В. Волянюк // 



 20 

Советская Белоруссия. – Мінськ, 13.07.2011. – № 130 
 
Україна планує експортувати 9 млн. т пшениці урожаю поточного року. Про це, як передає 
кореспондент „Росбалта”, заявив перший віце-прем’єр Андрій Клюєв, відкриваючи засідання 
уряду. 

Украина рассчитывает экспортировать 9 млн. т пшеницы // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 13.07.2011 

 
Мобільні оператори освоюють новий вид мобільної комерції – перекази готівки за кордон з 
мобільних рахунків. Першим це зробив „Вимпелком”. Гроші вже можна переказувати в 
Україну, до Таджикистану, Вірменії, Молдови, Киргизії і Грузії. Вибір країн пояснюється тим, 
що вони охоче працюють з російською валютою, адже переказ поки що можна отримати тільки 
в рублях. 

Сальманов Олег. „Билайн” заработает на гастарбайтерах / 
О. Сальманов // Ведомости. – М., 18.07.2011. – № 130 

 
„Евраз” представив операційні результати за 2011. Виробництво сталі підприємствами „Євраз 
груп” в 2011 знизилося у порівнянні з попереднім кварталом, в основному через скорочення 
випуску в Росії і на Україні. Видобуток залізної руди збільшився на 11 % і майже повернувся до 
рівня 2008 р., що майже повністю обумовлене зростанням видобутку на українському ГЗК 
„Суха Балка”. Проте в цілому результати „Євразу” виявилися непоганими, вони свідчать про те, 
що зростання прибутку за 2011 складе 10–11 %. 

„Тройка діалог”: результаты „Евраз груп” за II квартал 
неоднозначны // Ведомости. – М., 18.07.2011 

 
Мінтранс України проектує нову трансдніпровську магістраль з Ростовом. Про це, як передає 
кореспондент „Росбалта”, повідомив глава Мінтрансу України Борис Колесніков. 

Украина построит дорогу в Ростов-на-Дону и 
модернизирует трассу Москва–Симферополь // РОСБАЛТ. – 
С.Пб., 18.07.2011 

 
Підприємство українського бізнесмена Рината Ахметова намагається довести незаконність 
постанови російського уряду, який встановив антидемпінгове мито на українські труби. 
Сьогодні судді Вищого арбітражного суду розглянуть позов українського „Метінвест 
холдингу”, який вимагає визнати недійсною постанову уряду Росії „О мерах по защите 
экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб”.  

Кузьмин Дмитрик. Пригрозили трубой / Д. Кузьмин, А. 
Герасимова // Ведомости. – М., 18.07.2011. – № 130 

 
Виробництво вантажних вагонів у Росії і на Україні в першому півріччі 2011 р. збільшилося на 
40 %. Таке зростання забезпечив високий попит на рухомий склад. 

Панченко Олександр. Вагоны обгоняют рынок / А. Панченко 
// КоммерсантЪ. – М., 18.07.2011. – № 129 

 
Міненерго не буде забороняти використання толінгової схеми в нафтопереробці щонайменше 
до кінця 2011 року. Це дозволить „ТНК-ВР” продовжити виробництво високооктанового 
бензину на Україні. У результаті поставка нафтопродуктів з Лисичанського НПЗ, який  
належить компанії, допоможе уникнути дефіциту палива в південних регіонах Росії, 
відзначають експерти. 

Мельников Кирилл. „ТНК-BP” разрешили толлинг / К. 
Мельников // КоммерсантЪ. – М., 19.07.2011. – № 130 

 
На російському юридичному ринку може відбутися перше велике злиття. Переговори про 
об’єднання ведуть дві найбільші компанії – „Єгоров, Пугинський, Афанасьєв і партнери” і 
заснована на Україні „Magisters”. „ЕПАП” – найбільша російська юридична компанія. Це 
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поглинання „Magisters”, одностайні юристи. У компаніях вважають, що злиття дозволить 
„Magisters” посилити свої позиції в Росії, а „ЕПАП” – в СНД. 

Стеркин Филипп. Партнеры с Украины / Ф. Стеркин, 
Д. Казьмин, М. Лютова // Ведомости. – М., 19.07.2011. – 
№ 131 

 
Запаси уранового родовища, відкритого на півдні Індії, є одними з найбільших у світі. У першу 
десятку країн за запасами урану входять також Бразилія (278 тис. тонн), Намібія (275 тис. тонн), 
Нігер (274 тис. тонн) і Україна (200 тис. тонн). Індія до відкриття родовища Тумалапаллі мала 
всього 73 тис. тонн уранової руди. 

Крупное месторождение урана открыто в Индии // 
Бизнес&Балтия. – Рига, 19.07.2011 

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА:  
Національний банк України (НБУ) вважає незаконною роботу платіжних систем 
«Яндекс.Деньги» і Qiwi на території цієї країни, випливає з копії заяви НБУ, яку мають 
«Ведомости». Це не перша претензія НБУ до російських платіжних систем. 

Голицына, Анастасия Украина не принимает / А. Голицына // 
Ведомости. - М., 02.07.2011. - №121 

Незважаючи на зміну керівництва, Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжить співпрацю 
з Україною. Однак незалежні експерти відзначають, що загроза дефолту зберігається. Якщо в 
поточному році платежі, пов'язані з поверненням та обслуговуванням зовнішнього боргу, 
проходять без проблем, то в 2012-2014 роках, на які припадає пік виплат, ситуація буде 
напруженою, приходять до висновку експерти.   

Ивженко, Татьяна Киев балансирует на грани дефолта : 
Внешний долг Украины за последние три года вырос в пять 
раз / Т. Ивженко // Независимая газета. - М., 04.07.2011 

У травні значно погіршився стан платіжного балансу України, повідомили в Нацбанку. Дефіцит 
поточного рахунку виріс в 2,5 рази. Ситуація найближчим часом буде погіршуватися. 
Поліпшити її можна хіба що за рахунок чергового траншу МВФ. Але експерти попереджають - 
Україну очікує непроста осінь. 

Нацбанк Украины предчувствует тяжелую осень // 
РОСБАЛТ. - С.Пб., 05.07.2011 

Перше розміщення російської компанії на Варшавській фондовій біржі не відбулося: 
агрохолдинг "Valinor" відклав IPO, пояснивши це несприятливими ринковими умовами. 
Аналітик "Ренесанс капіталу" на Україні Костянтин Фастовець розповідає: "За останні трохи 
більше півроку на WSE розмістилися п'ять українських агрохолдингів - "Агротон", "KSG Agro", 
"Industrial Milk Company", "Milkiland" і "Ovostar". На цій же біржі вже торгуються найбільші 
українські агрохолдинги, наприклад, "Kernel Holding". Так що боротьба за гроші інвесторів, які 
хотіли диверсифікувати свій портфель за рахунок сектора АПК, в останні місяці була 
серйозною." 

Скрынник, Ирина Варшава подождет / И. Скрынник // 
Ведомости. - М., 18.07.2011. - № 130 

Обмеження на валютні операції в Україні, які очікуються восени після прийняття Верховною 
Радою написаного Нацбанком законопроекту, змусять резидентів продавати валюту за 
заниженим офіційним курсом і відродять «чорний» ринок з курсом близько 15 гривень за долар. 
Такий прогноз «Росбалту» зробив економіст Олег Соскін. 

Экономист: Осенью резидентов Украины вынудят сдавать 
валюту по заниженному курсу // РОСБАЛТ. - С.Пб., 19.07.2011 

Україна навряд чи отримає черговий кредитний транш від Міжнародного валютного фонду 
(МВФ) до парламентських виборів, які пройдуть у жовтні 2012 року, вважає аналітик 
"Renaissance Capital", головний економіст компанії по країнах колишнього СРСР Іван Сахаров. 
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Адже до виборів Янукович не наважиться подвоїти тарифи на газ для населення, що є умовою 
отримання траншу. 

Эксперт: Украина не получит кредит МВФ до выборов // 
РОСБАЛТ. - С.Пб., 19.07.2011 

РЕФОРМИ:  
Депутати Верховної Ради України ухвалили пізно ввечері в четвер закон про пенсійну реформу, 
яка, зокрема, передбачає підвищення пенсійного віку для жінок і держслужбовців. Закон 
вступає в силу з 1 січня 2012 року. Цей закон необхідний для відновлення фінансової допомоги 
Міжнародного валютного фонду. 

На Украине повышается пенсионный возраст // Известия. – 
М., 08.07.2011; 
Украинская Рада приняла закон о пенсионной реформе, 
несмотря на протесты // Ведомости. – М., 08.07.2011. – 
№ 74; 
Украина повысила пенсионный возраст для женщин и 
чиновников   // Советская Белоруссия. – Мінськ, 08.07.2011. – 
№ 127; 
Макарычев Максим. Парламентарии Украины повысили 
пенсионный возраст в стране / М. Макарычев // Российская 
газета. – М., 08.07.2011; 
Бруснев Максим. Украина повысила пенсионный возраст / 
М. Бруснев // Комсомольская правда. – М., 09.07.2011; 
Чернухо Олександр. Реформа по-украински / А. Чернухо // 
Народная газета. – Мінськ, 09.07.2011. – № 128; 
Дульман Павел. И в хвост, и в гривну / П. Дульман // 
Российская газета. – М., 11.07.2011 

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА:  
На Україні створюють умови, які не сприяють зміцненню інституту шлюбу і підвищенню 
народжуваності: церемонія укладання шлюбу в країні подорожчала. Нагадаємо також, що, за 
даними європейської статистики розлучень, абсолютний лідер з розлучень в Європі – Україна. 

На Украине жениться невгодно – проще поменять пол // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 05.07.2011 

 
Соціологи Євразійського монітора (ЕМ) провели в країнах пострадянського простору 
опитування на тему соціального оптимізму громадян, ставлення до влади та інтеграційних 
спрямувань. Найбільш задоволені економічним становищем своїх країн жителі Казахстану і 
Білорусі. В інших країнах колишнього СРСР населення своєю економікою незадоволене. У 
Киргизстані половина респондентів погоджується з думкою про тяжке економічне становище 
країни, у Вірменії – 54 %. В Україні, Молдові та Латвії частка таких відповідей становить 74 %, 
79 % і 82 % відповідно. 

Алимбаева Зарина. Молдова недовольна уровнем жизни, 
неоднозначно относится к советской истории и не знает 
русского / З. Алимбаева // Молдавские ведомости. – Кишинів, 
13.07.2011. – № 76 

 

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА:  
На все майно Тимошенко і Луценка, яке було встановлено в ході досудового слідства, 
накладено арешт. За словами заступника Генпрокурора, вартість арештованого майна Луценка 
склала 1,7 мільйона гривень (більше 200 тисяч доларів). 
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В Украине арестовано имущество экс-премьера Тимошенко и 
бывшего главы МВД Луценко  // Казахстанская правда. – 
Астана, 01.07.2011. – № 205–206 

 
В судовому процесі у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко була 
оголошена перерва до 6 липня після того, як лідер опозиції найняла нового адвоката і в 
черговий раз відмовилася вставати перед суддею. 

Auyezov Olzhas. Ukraine ex-PM Tymoshenko's trial adjourned = 
[Суд над екс-прем'єр-міністром України відкладено] / O. 
Auyezov ; ред. S. Hepinstall // The West Australian. – Perth, 
04.07.2011 

 
Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яку судять за зловживання владою і 
незаконне привласнення державних коштів, повідомила у понеділок, що за нею спостерігають 
українські спецслужби. 

Timoshenko denuncia que es vigilada por los servicios secretos de 
Ucrania = [Тимошенко заявила, що за нею стежать секретні 
служби України] // El Mundo. – Madrid, 04.07.2011 

 
Печерський районний суд Києва в понеділок почав розгляд кримінальної справи проти екс-
прем’єра України Юлії Тимошенко. Її звинувачують у перевищенні повноважень при 
підписанні „газових” угод з Росією в 2009 році. Вважається, що таким чином Тимошенко 
завдала країні збитків у розмірі 200 мільйонів доларів. 

Златкина Наталья. Суд отложил заседание по „газовому 
делу” Тимошенко до 6 июля / Н. Златкина // Российская 
газета. – М., 04.07.2011 

 
27 червня колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко постала перед судом за звинуваченням у 
зловживанні службовим становищем і незаконному привласненні державних коштів. Справа 
стосується газових контрактів з Росією, підписаних нею в 2009 році, які принесли збитки 
українській казні. 

Rybczyński Antoni. Ukraina – Tymoszenko przed sądem = 
[Україна – Тимошенко в суді] / A. Rybczyński // Gazeta Polska.–- 
Warsaw, 5.07.2011. – № 27 

 
Служба безпеки України у вівторок заявила про початок нової справи проти Юлії Тимошенко, 
пов’язаної зі справами компанії „Українські енергетичні системи”, очолюваної екс-прем’єр-
міністром.  

Ukraine ex-PM Tymoshenko faces fresh probe = [Екс-прем’єр-
міністр України постає перед новим судовим розслідуванням] 
// China Daily. – Beijing, 06.07.2011 

 
Суд над колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко перетворився в хаос, коли 
прозахідного політика видалили із зали суду після того, як вона назвала суддю „чудовиськом”, а 
її переслідування „фарсом”. 

Loiko Sergei L. Former Ukraine premier evicted from her trial = 
[Колишнього Прем’єр-міністра України вигнали із суду] / 
S. L. Loiko // Los Angeles Times. – Los Angeles, 06.07.2011; 
Ukraine’s Tymoshenko expelled from courtroom = [Юлію 
Тимошенко вигнали із зали суду] // China Daily. – Beijing, 
06.07.2011 

 
Служба безпеки України у вівторок, 5 липня, порушила кримінальну справу за фактом замаху 
на розтрату $ 405 млн. державних коштів колишніми службовими особами Кабінету Міністрів, 
промислово-фінансової корпорації „Єдині енергетичні системи України” та компанії „United 
Energy International Limited”.  
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Auyezov Olzhas. Ukraine ex-PM Tymoshenko faces fresh criminal 
probe = [Екс-прем'єрці Тимошенко пред’явлено нове 
обвинувачення] / Auyezov O. ; ред. P. Taylor // The West 
Australian. – Perth, 06.07.2011 

 
Стало відомо, що проти Юлії Тимошенко порушено нову, четверту за рахунком кримінальну 
справу. Цього разу її веде Служба безпеки України (СБУ). Розслідування обіцяє бути 
надзвичайно масштабним і скандальним, оскільки стосується афери, в якій 15 років тому було 
замішане Міноборони РФ. Зараз з’ясувалося, що фінансові питання до цих пір залишаються 
відкритими. Українські політологи впевнені, що на цьому етапі для лідера опозиції жарти 
закінчилися.   

Ивженко Татьяна. Тимошенко напомнили, что она должна 
России : На экс-премьера Украины завели четвертое 
уголовное дело / Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 
07.07.2011 

 
Незвичайний спосіб вибрала Тимошенко для чергової атаки на суддю Родіона Кірєєва. На цей 
раз вона звинуватила суддю в тому, що він раніше виносив дуже м’які вироки наркоторговцям, 
і, тим самим, „протегував” наркобізнесу. А отже, на думку Тимошенко, Кірєєв просто не може 
виконувати обов’язки судді. 

Златкина Наталья. Юлия Тимошенко атаковала судью  / 
Н. Златкина // Российская газета. – М., 07.07.2011 

 
Український Президент Віктор Янукович відкинув звинувачення в організації кримінального 
переслідування свого політичного суперника, колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. 

Auyezov Olzhas. Ukraine leader says won't meddle in Tymoshenko 
trial = [Український лідер зазначив, що не буде втручатися в 
справу Тимошенко] / O. Auyezov ; ред.: R. Balmforth, P. Fletcher 
// The West Australian. – Perth, 08.07.2011 

 
Суд на Україні відновив розгляд позову колишньої голови Фонду держмайна Валентини 
Семенюк-Самсоненко до екс-прем’єра Юлії Тимошенко, який стосується її розпорядження 
ФДМ підписати додаткову угоду до договору купівлі-продажу металургійного комбінату 
„Криворіжсталь” з компанією „Mittal Steel”, повідомляє прес-служба Спілки жінок України „За 
майбутнє дітей”, яку очолює Семенюк-Самсоненко. 

Суд возобновил рассмотрение иска к Тимошенко по 
„Криворожстали” // Ведомости. – М., 10.07.2011; 
 Против Тимошенко возбудили очередное уголовное дело // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 10.07.2011; 
 Зеленюк Кристина. Против Тимошенко возбуждено пятое 
уголовное дело / К. Зеленюк // Известия. – М., 11.07.2011; 
Договор по „Криворожстали”: дела против Юлии 
Тимошенко накапливаются  // Независимая газета. – М., 
11.07.2011;  
Соколовская Янина. „Тимошенко потребовала, чтобы были 
переписаны условия конкурса для продажи „Криворожстали” 
/ Я. Соколовская // Известия. – М., 15.07.2011 

 
Екс-прем’єр України Юлія Тимошенко в понеділок на судовому засіданні в Печерському 
районному суді Києва заявила, що відмовляється від послуг свого адвоката Миколи Титаренка.   

Экс-премьер Украины Тимошенко отказалась от услуг 
адвоката Титаренко // КоммерсантЪ. – М., 11.07.2011 

 
Найближчим часом проти Юлії Тимошенко можуть бути порушені нові кримінальні справи, 
повідомляють представники Партії регіонів. Тимошенко вчора заявила, що в такій ситуації у неї 
фактично немає можливості захищатися: звинувачення сиплються градом. Представники партії 
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влади категорично спростовують припущення про політичні мотиви розслідувань, 
стверджуючи, що нова влада лише наводить порядок у країні. 

Ивженко Татьяна. Тимошенко ждут новые уголовные дела : 
Политологи считают, что соратники Президента Украины 
оказывают ему медвежью услугу / Т. Ивженко // Независимая 
газета. – М., 12.07.2011 

 
Противники Віктора Януковича єдині. „Опозиція вибрала стратегію виживання”, – писали 
вчора українські портали. У Києві зібралися представники української опозиції, які вирішили, 
що будуть „спільно боротися за владу під час парламентських виборів у 2012 році.”   

Serwetnyk Tatiana. Ukraina: opozycja razem = [Україна: 
опозиція разом] / T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 
13.07.2011 

 
Лідер української опозиції, екс-прем’єр країни Юлія Тимошенко подала до Європейського суду 
з прав людини позов проти України, в якому просить визнати незаконним її кримінальне 
переслідування. 

Юлия Тимошенко подала иск против Украины // Известия. – 
М., 13.07.2011; 
Тимошенко подала иск против Украины в Европейский суд по 
правам человека // Российская газета. – М., 13.07.2011 

 
Польський депутат Європарламенту Марек Сівець зробив у суді в Києві заяву про поруку для 
звільнення з тюремного ув’язнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія 
Луценка, заарештованого у грудні минулого року.  

Siwiec poręczył za więzionego opozycjonistę = [Сівець поручився 
за ув’язненого опозиціонера] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 
13.07.2011 

 
НАК „Нафтогаз України” в рамках судового засідання з газової справи стосовно Юлії 
Тимошенко пред’явила цивільний позов з вимогою стягнути з екс-прем’єра 1 млрд. 516 млн. 
гривень (близько $ 187,5 млн.). 

Юлии Тимошенко предъявили иск на $187,5 млн. // Известия. 
– М., 15.07.2011 

 
Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко звинуватила український уряд у тому, що 
він хоче перетворити країну на величезний концтабір у серці Європи. В інтерв’ю „Daily 
Telegraph” вона повідомила, що уряд вдається до сталінських методів і сфабриковує 
кримінальні справи для того, щоб покінчити з інакомисленням. „Україну сьогодні можна 
порівняти з СРСР 1937 року, коли безневинних людей засуджували, саджали до в’язниць, а 
іноді й відправляли на смерть,” – сказала Тимошенко.  

Osborn Andrew. Ukraine turning into concentration camp, claims 
Yulia Tymoshenko = [Україна перетворюється на концтабір, 
стверджує Юлія Тимошенко] / Osborn A. // The Telegraph. – 
London, 15.07.2011 

 
Колишній Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка заявляла раніше про політичний 
характер порушених проти неї справ, порівняла себе з радянськими дисидентами і запевнила, 
що не боїться судимості. 

Тимошенко шапок не воровала... // Час. – Рига, 18.07.2011 
 
Судовий процес Юлія Тимошенко використовує, як трибуну для гнівних випадів проти діючого 
режиму і різними способами показує свою „особливість” та непідсудність земним суддям. 
Судити її повинна лише історія. 

Дульман Павел. Там, где кончается пиар  / П. Дульман // 
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Российская газета. – М., 19.07.2011 
 
Думську кампанію партії „Правое дело” проведуть політтехнологи, які мають великий досвід 
роботи на Україні, пишуть ЗМІ. Саме ці фахівці забезпечили перемогу Віктора Януковича на 
президентських виборах напередодні «помаранчевої революції» в 2004 році. Російські ж 
політтехнологи сумніваються в ефективності команди українських колег. 

Помогать Прохорову будут политтехнологи, 
спровоцировавшие „оранжевую революцію” // Независимая 
газета. – М., 19.07.2011 
Хамраев Виктор. „Правому делу” помогут в трудовую 
минуту / В. Хамраев // КоммерсантЪ. – М., 19.07.2011. – 
№ 131 
Хамраев Виктор. „Правое дело” готовит украинский 
вариант выборов / В. Хамраев // КоммерсантЪ. – М., 
19.07.2011. – № 130 

 

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА:  
В Україні з’явився новий тип мільйонерів. Чи, скоріше, мільйонерок. Це дружини міністрів, на 
яких чоловіки записують маєтки. Офіційно вищі урядові чиновники декларують невисокі 
статки (за рідкісним винятком), але добре живуть завдяки коштам на рахунках дружин. 

Bogate żony ubogich ministrów = [Багаті дружини бідних 
міністрів] // Rzeczpospolita. – Warsaw, 16.07.2011 

 

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ:  
Співробітники правоохоронних органів затримали в Києві двох українських націоналістів, які 
підсмажували яєчню на Вічному вогні в парку Слави. Активісти об’єднання „Свобода” 
відобразили все це на відеокамеру і розповсюдили ролик в Інтернеті. 

В Киеве за поджаривание яичницы на Вечном огне задержаны 
двое националистов // Российская газета. – М., 02.07.2011 

 
Сьогодні Комуністична партія України повідомила про те, що на площі Героїв Сталінграда в 
Херсоні знесений пам’ятник радянським воїнам. Згідно з повідомленням прес-служби 
Компартії, меморіал „завадив” будівництву магазину. 

На Украине снесли памятник советским воинам // Известия. 
– М., 04.07.2011 

 
Двадцять молодих українських дівчат з феміністської організації FEMEN протестували топлес 
під час приїзду Володимира Путіна до Києва. 

Kiev: Des associations féministes manifestent seins nus = [Київ: 
представниці феміністської організації з'явилися топлес] // 
France Soir. – Paris, 06.07.2011 

 
Тисячі людей зібралися перед будівлею парламенту в четвер, протестуючи проти прийняття 
пенсійної реформи, яка буде підвищувати пенсійний вік для жінок та розморозить $15 мільярдів 
кредиту від Міжнародного валютного фонду. 

Ukrainians rally before pension reform vote = [Протести 
українців перед прийняттям пенсійної реформи] // The Globe 
and Mail. – Toronto, 07.07.2011 

 
Феміністки з руху FEMEN протестували під посольством Грузії в Києві проти арешту трьох 
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грузинських фотографів за звинуваченням у шпигунстві. Нагадаємо, що 7 липня три грузинські 
фотографи були заарештовані за підозрою в шпигунстві на користь Росії.  

Pracownik ambasady Gruzji poturbował feministki = 
[Працівників посольства Грузії потурбували феміністки] // 
Rzeczpospolita. – Warsaw, 18.07.2011 

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА:  
„Ми почали будувати корвет. Закінчити роботи планується в 2015 р. Це буде перший 
військовий корабель за роки незалежності,” – заявив Віктор Янукович. 

Соколовская Янина. Украина построит свой первый корвет / 
Я. Соколовская // Известия. – М., 08.07.2011 

 
Національна асоціація об’єднань офіцерів запасу „Мегапір” (Росія) діє з 1993 року і об’єднує 
приблизно 1 млн. осіб. З розширенням міжнародних зв’язків виникла ідея об’єднання зусиль, 
що й було реалізовано шляхом створення Міжнародної консультативної ради організацій 
офіцерів запасу (МКС), перше засідання якого пройшло в Москві 15 червня. До нового 
об’єднання входять представники 13 держав: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, 
Киргизстану, Латвії, Литви, Норвегії, Росії, Словаччини, Таджикистану, України та Естонії.   

Бахшян Рубен, полковник, представитель РА в МКС. От 
„Мегапира” к МКС / Р. Бахшян // Голос Армении. – Єреван, 
09.07.2011. – № 73 

 
Передача Росії полігону НИТКА в Криму завдасть шкоди Україні. Про це, як передає 
кореспондент „Росбалта”, заявив військовий український експерт, директор Центру досліджень 
армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак. 

Военный эксперт: Напрасно Украина отдает России НИТКУ 
// РОСБАЛТ. – С.Пб., 14.07.2011 

 
Збройні сили Росії купують 40 винищувачів Су-30СМ, 12 з яких поповнять авіацію 
Чорноморського флоту в Криму. За словами експерта Центру аналізу стратегій і технологій 
Костянтина Макієнка, це дозволить надійно захистити інтереси Росії в Чорному морі, а також 
захистити інтереси дружньої України. 

Никольский Алексій. Крым прикроют сверху / А. Никольский 
// Ведомости. – М., 20.07.2011. – № 132 

 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА:  
Сотні російських козаків побилися в минулу суботу з українською міліцією у Криму. Побоїще 
сталося в Феодосії через те, що напередодні місцева влада за рішенням суду знесла 
православний хрест на в’їзді до міста – він викликав невдоволення кримсько-татарського 
меджлісу. Козаки спробували повернути поклонний хрест на місце, після чого в справу 
втрутився спецназ. Мальовничі кадри бійки кримських козаків і українського спецназу 
пройшли по багатьох телеканалах, їх розтягнули по сайтах і блогах в Інтернеті. 

В Крыму сотни русских казаков подрались с украинским 
спецназом из-за православного креста // День за Днем. – 
Таллінн, 03.07.2011; 
Демченко Владимир. Крымские казаки побились с ОМОНом 
за крест / В. Демченко // Известия. – М., 03.07.2011; 
Дульман Павел. Схватка за крест : Крымские казаки воюют 
с властями Феодосии за христианские символы / П. Дульман // 
Известия. – М., 04.07.2011; 
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Туровская Антонина. Беспорядки в Крыму: Казаки Феодосии 
грозят волнениями, если милиция не отпустит их атамана / А. 
Туровская // Комсомольская правда. – М., 05.07.2011 

 
Кримські татари заявляють про себе, як про титулований етнос кримського соціуму. Але на той 
же статус претендують і чорноморські козаки. Таке зіткнення інтересів загрожує спалахом 
міжнаціонального конфлікту. У минулу суботу кримська міліція розігнала в Феодосії козачий 
хід. Інцидентом займаються керівництво міліції Криму, Служба безпеки України та влада 
Феодосії.  

Гамова Светлана, заведующая отделом политики стран 
ближнего зарубежья „НГ”. СНГ. В Крыму – казаки, в 
Приднестровье – вояки : Минареты в Крыму радуют далеко 
не всех / С. Гамова // Независимая газета. – М., 04.07.2011 

 
На Україні та в Криму потрібно показати, що росіяни крутіші. Про це заявив в інтерв’ю РІА 
„Новий регіон” один з творців етнополітичного об’єднання „Русские” Олександр Бєлов, 
коментуючи підсумки свого візиту на Україну. Оцінюючи побоїще в Криму російських козаків 
та української міліції, Бєлов заявив, що влада в даному випадку зробила помилку. 

„Русские” покажут Украине, кто „круче” всех // РОСБАЛТ. 
– С.Пб., 05.07.2011 

 
На Україні закривають все більше російських шкіл. Про це на брифінгу у Верховній Раді 
України повідомив депутат від Партії регіонів, голова організації „Російськомовна Україна” 
Вадим Колесніченко. Згідно з термінологією ЮНЕСКО, те що відбувається на Україні підпадає 
під визначення „етноцид”. „Тому в останні дні на Україні стартував проект з ініціативи нашого 
громадського руху „Російськомовна Україна”, який буде довгостроковим і спрямованим на 
гарантування навчання російською мовою у дитячих садках і школах України”, – зазначив він. 

На Украине массово закрывают русские школы // РОСБАЛТ. 
– С.Пб., 06.07.2011 

 
Криваві зіткнення козаків з міліцією у Феодосії загострили ситуацію в Криму. Керівник 
Чорноморсько-Каспійського центру Російського інституту стратегічних досліджень Едуард 
Попов розповів „Росбалту” про причини конфлікту та ситуації в автономній республіці. 

Дубинка Киева против Крыма / Д. Ремизов // РОСБАЛТ. – 
С.Пб., 08.07.2011 

 
На сьогодні Об’єднання козаків Криму запланувало мітинг у центрі Сімферополя. Голова Ради 
міністрів АРК Василь Джарти, коментуючи „НГ” останні події, починаючи з бійки козаків, 
зазначив: „Ситуація в Криму, як ніколи раніше, під контролем. Влада розуміє, що це 
провокація, і знає, як з цим боротися. Для тіньових ляльководів, які захочуть протестувати 
українську і кримську влади на міцність, а Крим на стабільність, ці спроби стануть краш-
тестом. ...Крим – невід’ємна частина України”. 

Ивженко Татьяна. Казаки протестуют, татары ропщут: 
Премьер-министр Крыма пообещал краш-тест радикалам / 
Т. Ивженко // Независимая газета. – М., 15.07.2011 

 
„Чим більша загроза з боку Росії, тим більше українців прагнуть до незалежності,” – говорять 
соціологи в Києві. Київський міжнародний інститут соціології провів дослідження ставлення 
громадян України до незалежності.  Вони показують, що кількість прихильників суверенітету 
зростає, коли Росія вступає в конфлікт з іншими країнами або на її території починаються 
заворушення. 

Serwetnyk Tatiana. Patriotyzm rośnie, gdy Rosja atakuje = 
[Патріотизм зростає, коли Росія атакує] / T. Serwetnyk // 
Rzeczpospolita. – Warsaw, 18.07.2011 
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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ:  
Під час економічного форуму в Києві, що відбувся у  п’ятницю, Президент України Віктор 
Янукович пригрозив „поховати” корумпованих чиновників і „відірвати” їм голови. 

Ukraine president threatens to „bury” corrupt officials = 
[Президент України погрожує „поховати” корумпованих 
чиновників] // The West Australian. – Perth, 02.07.2011 

 
На Україні почав діяти новий жорсткий антикорупційний закон. Верховна Рада України 
прийняла  документ „Про засади запобігання та протидії корупції”. 

Соколовская Янина. За три подарка чиновник может 
попасть в тюрьму / Я. Соколовская // Известия. – М., 
04.07.2011 

 
Як показала перевірка Головною військовою прокуратурою частин Чорноморського флоту –
полковник Віталій Самсонов за вказівкою заступника командира одного із об’єднань ЧФ 
полковника Юрія Іващенка зажадав від командирів авіаційних частин щомісячно збирати з 
військовослужбовців і передавати йому грошові кошти з додаткових виплат у розмірі 110 тисяч 
рублів з кожної військової частини”. 

Сокирко Виктор. И Черноморский флот теперь берет? / В. 
Сокирко // Комсомольская правда. – М., 04.07.2011 

 
Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальну справу „за фактом спроби розкрадання” 
понад чотириста мільйонів доларів колишніми посадовими особами уряду України і корпорації 
„Єдині енергетичні системи України” (ЄЕСУ).   

Дульман Павел. Тимошенко насчитали новый долг / 
П. Дульман // Российская газета. – М., 07.07.2011 

 
На початку липня Роман Ландик, депутат Луганської міської ради, побив у ресторані 20-річну 
модель. Потім він втік до Росії. Весь цей інцидент записала камера спостереження. Справа 37-
річного Романа Ландика набула поганої слави, коли з’ясувалося, що він син члена парламенту 
від правлячої Партії регіонів. Його батько, Володимир Ландик, погрожує подати до суду на 
журналістів, які писали про цей інцидент. 

Serwetnyk Tatiana. Radny uczy dobrych manier pięściami = 
[Радник кулаками навчав хорошим манерам] / T. Serwetnyk // 
Rzeczpospolita. – Warsaw, 12.07.2011 

 
Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, міліція та СБУ спільними зусиллями 
викрили міжнародне угрупування, яке займалося продажем українських жінок у сексуальне 
рабство до Польщі.   

Ukraine busts international human trafficking gang = [Україна 
викрила міжнародне угрупування з торговлі людьми] // China 
Daily. – Beijing, 15.07.2011 

 
Тбіліський міський суд виніс вирок трьом вірменським зломщикам банкоматів. Але ключа до 
аналогічних злочинів в інших країнах підібрано так і не було. Невідомо, чи з тієї ж банди були 
двоє вірмен, затримані в квітні цього року в Одесі, але українців вони обкрадали точно таким 
же способом. Потрібно зазначити, що українська міліція тоді просунулася трохи далі 
грузинської і з’ясувала, що фальшиві картки штампували на спецобладнанні, яке вірмени 
встановили в орендованій квартирі в центрі Одеси. 

Арутюнян Маргарита. Армянские взломщики добрались до 
тбилисских банкоматов / М. Арутюнян // Новое время. – 
Єреван, 16.07.2011. – № 105 
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19 липня за вчинення злочину, пов’язаного з корупцією, затриманий і доставлений в ізолятор 
тимчасового утримання голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України Василь Волга, повідомила прес-служба Генпрокуратури. 

Ukraine’s financial watchdog chief held on corruption charges = 
[В Україні за хабарі затримано голову Держфінпослуг] // The 
Globe and Mail. – Toronto, 19.07.2011; 
На Украине задержан глава гoсрегулятoрa рынка финуслуг // 
Ведомости. – М., 20.07.2011 

 

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ:  
Естонія надасть допомогу в оснащенні правоохоронних органів України технічними засобами, 
що дозволить їм більш ефективно боротися з контрабандою краденого автотранспорту. 

Эстония поможет Украине бороться с автомобильной 
контрабандой // День за Днем. – Таллінн, 15.07.2011 

 

ДЕРЖАВНІ СВЯТА:  
Президент України Віктор Янукович з метою економії ухвалив скасувати військові паради в 
День незалежності (24 серпня), які повинні були пройти в Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а 
також містах, де розташовані штаби оперативних командувань збройних сил. 

Соколовская Янина. Виктор Янукович отменил военный 
парад / Я. Соколовская // Известия. – М., 15.07.2011; 
Парад отменяется  // Казахстанская правда. – Астана, 
19.07.2011. – № 224 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ:  
Державна екологічна інспекція України посилила контроль над діяльністю санаторіїв та баз 
відпочинку, повідомляє Міністерство екології. 

В Украине усилен контроль над деятельностью санаториев и 
баз отдыха  // Казахстанская правда. – Астана, 12.07.2011 

 

ІСТОРІЯ:  
Цікаво, що в Україні довжина найбільшого державного прапора, як і в Білорусі, 75 метрів. 
З’явився він на два роки пізніше, ніж білоруський, тому білоруси вважають, що ідею сусіди 
підгледіли. Правда, українці стверджують: розмір 75,18 метра обумовлений глибоким 
сакральним змістом, оскільки 2010 рік – це 7518-й за літочисленням від створення світу. 

Козлович Миколай. Равнение на парад / Н. Козлович, 
О. Климов // Советская Белоруссия. – Мінськ, 05.07.2011. – 
№ 124 

 
У Криму знайшли останки найдавніших представників Homo sapiens в Європі. Знахідка була 
виявлена на стоянці Буран-Кая, також були знайдені знаряддя праці, зуби, кістки, різьблення на 
слоновій кістці та останки антилопи, зайця і лисиці.   

Ossos de 32 mil anos achados na Ucrânia mostram sinais de 
canibalismo = [На кістках віком 32 тисячі років, які були 
знайдені в Україні, можна побачити ознаки канібалізму] // O 
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Globo. – Rio de Janeiro, 08.07.2011 
 
Суд Баварії почав розслідування нової справи стосовно 91-річного українця Івана Дем’янюка, 
визнаного раніше причетним до масових вбивств євреїв у нацистському таборі Собібор. Тепер 
його підозрюють в аналогічних злочинах, скоєних у концтаборі Флоссенбург. 

Тарасенко Павел. Нацисту добавили второй концлагерь / 
П. Тарасенко, Е. Черненко // КоммерсантЪ. – М., 18.07.2011. – 
№ 129 

 
Вінницька влада вирішила створити музей у колишній штаб-квартирі Гітлера, яка знаходиться 
під Вінницею, щоб привабити туристів. Проти цієї ідеї протестують комуністи та жителі 
сусідніх міст. Перші бояться „пропаганди фашизму”, інші – що музей будуть використовувати 
прихильники лідера Третього рейху. Бункер був побудований в 1941–1942 рр. у вигляді 
мініатюрного „Вольфсшанце” („Wolfsschanze”), штаб-квартири Гітлера в лісі Гьорліц (Görlitz), з 
власними електростанцією, аеродромом, басейном і насосною станцією.  

Serwetnyk Tatiana. Winnicka Wolfschanze = [Вінницька 
„Вольфсшанце” („Wolfsschanze”)] / T. Serwetnyk // 
Rzeczpospolita. – Warsaw, 19.07.2011 

 
У понеділок Окружний адміністративний суд Києва ухвалив, що указ Ющенка про визнання 
бійців УПА, як борців за незалежність України, є законним. Нагадаємо, що в квітні 2010 р. 
голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія Вітренко подала позов до суду на 
указ Віктора Ющенка, тодішнього Президента України, за яким солдати ОУН-УПА 
визнавалися борцями за незалежність України. 

Kościński Piotr. UPA wciąż z honorami = [УПА все ж з 
відзнакою] / P. Kościński, T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. – 
Warsaw, 19.07.2011 

 

КУЛЬТУРА ТА НАУКА:  
У рамках програми „Таллінн – культурна столиця Європи” 15–17 липня пройде VI 
Міжнародний фестиваль української культури „Балтійська трембіта”. У заході, який 
організовує Конгрес українців Естонії, візьмуть участь українські творчі колективи країн 
Балтійського моря – Естонії, Литви, Латвії, Росії (Санкт-Петербург), а також України. 

Фестиваль „Балтийская трембіта” собирает украинцев 
Балтии // День за Днем. – Таллінн, 04.07.2011 

 
Аніматор студії мультиплікаційних фільмів „Беларусьфильм” М. Тумеля: „Мені довелося 
поїздити по СНД. У Вірменії і Україні державі не до анімації. Колеги із заздрістю зітхали, що у 
них давно немає державних замовлень, виживають, як можуть”. 

Пепеляев Валентин. Счет идет на минуты / В. Пепеляев // 
Советская Белоруссия. – Мінськ, 05.07.2011. – № 124 

 
У „Мистецькому Арсеналі” в Києві відкрилася виставка лідера харківського авангарду Василя 
Єрмілова, організована московською галереєю „ПРОУН” за підтримки колекціонера 
Костянтина Григоришина, володаря великого приватного зібрання єрмілівської графіки та 
живопису. 

Толстова Анна. Конструктивизм в цветочек / А. Толстова // 
КоммерсантЪ. – М., 06.07.2011. – № 121 

 
У монумента Дружби на кордоні Білорусі, Росії та України традиційний фестиваль 
„Слов’янська єдність” зібрав кілька десятків тисяч мешканців областей-сусідок. Молебень за 
благоденство трьох братніх народів відслужив Патріарх Московський і всієї Русі Кирило. 
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Лайкова Валентина. Прекрасен мир, когда мы вместе / 
В. Лайкова // Народная газета. – Мінськ, 07.07.2011. – № 126; 
Дралюк Віолетта. Свои среди своих / В. Дралюк // Советская 
Белоруссия. – Мінськ, 07.07.2011. – № 126 

 
Концерт зірок казахстанської та зарубіжної естради став частиною грандіозних святкувань Дня 
столиці Казахстану Астани. Порадували і зірки шоу-бізнесу сусідніх держав. Російські 
„Градуси” та українські „Quest Pistols” викликали бурю емоцій. 

Шестакова Маргарита. Любимая музыка – лучший подарок / 
М. Шестакова // Казахстанская правда. – Астана, 09.07.2011. 
– № 215–216 

 
Новий робочий тиждень на ХХ Міжнародному фестивалі мистецтв „Слов’янський базар” у 
Вітебську починається з Дня культури України. Ювілейному фестивалю братська республіка 
подарує „Український сувенір” – так називається гала-концерт майстрів мистецтв України, який 
пройде на головній фестивальній сцені. 

Новая рабочая неделя на „Славянском базаре” в Витебске 
начинается с Дня культуры Украины // Советская Белоруссия. 
– Мінськ, 10.07.2011 

 
Відомий маг Олексій Тимотенко вперше проведе свій майстер-клас поза межами Київського 
цирку. Він відвідає Фестиваль магії у м. Віторія (Іспанія), де візьме участь у конференції 
професіоналів. 

El maestro de magia Aleksey Timotenko dará en Vitoria su única 
clase fuera de Kiev = [Відомий маг Олексій Тимотенко проведе 
єдиний майстер-клас поза межами Києва у Віторії] // El 
Mundo. – Madrid, 13.07.2011 

 
У Беркшері (Англія) проходить виставка фотографій Дарена Нісбетта, на який представлено 
фотографії Чорнобильської зони відчуження, зроблені через 25 років після трагедії. 

Battersby Matilda. Chernobyl’s Zone of Alienation = 
[Чорнобильська зона відчуження] / M. Battersby // The 
Independent. – London, 13.07.2011 

 
У центрі Львова відкрився музей сала, який пропагує один з основних компонентів української 
національної кухні. Одночасно він є баром, де гості можуть замовити яєчню з беконом або 
суші, і художнім центром, де проводяться концерти, фестивалі, вечори поезії та виставки, 
присвячені улюбленому українському продукту харчування. 

Serwetnyk Tatiana. Słonina trafiła do muzeum = [Сало 
потрапило до музею] / T. Serwetnyk // Rzeczpospolita. – Warsaw, 
14.07.2011 

 
Олена Ланська стала володаркою Гран-прі Міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні 
„Вітебськ–2011”, що пройшов у дні „Слов'янського базару”. За першу пісню – „Небо знає”, журі 
виставило Олені 89 балів. Лише на один бал відстали Володимир Квасниця з України і чех 
Давид Дейл. 

Корбут Виктор. Витебск: победила Алена Ланская / 
В. Корбут // Советская Белоруссия. – Мінськ, 14.07.2011. – № 
131 

 
12-й рік поспіль запрошує учасників і складає програму фестивалю „Зірки балету в Юрмалі” 
Айвар Лейманіс, художній керівник Латвійського національного балету. „Я дуже радий, що цей 
фестиваль став у Латвії культурною традицією, – розповідає Айвар Лейманіс. – З фрагментом 
неокласичної постановки Джона Ноймайєра „Дама з камеліями” виступить наша співвітчизниця 
Анна Лаудере. Її партнером буде український артист балету Едвін Ревазов.” 
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Донич Оксана. Фуэте на Рижском взморье / О. Донич // Час. – 
Рига, 15.07.2011 

 
У посольстві Франції у Вірменії відбулося підписання угоди про зйомки українсько-вірменсько-
французького повнометражного ігрового фільму „Параджанов, любитель красивого”. Зйомки 
фільму проходитимуть в Україні, Франції, Грузії, Вірменії та Нідерландах. 

„Абрикос-ревю”  // Новое время. – Єреван, 16.07.2011. – № 105 
 
У концертному залі „Вітебськ” на „Слов’янському базарі” виставлялися картини сучасних 
художників Росії, Білорусі, України та Латвії. Незважаючи на заявлене надзавдання 
слов’янської єдності, цього року тільки посол України передав вітальне слово фестивалю від 
Президента Віктора Януковича.   

Чуянова Элина. Искусство без понтов / Э. Чуянова // Вести 
Сегодня. – Рига, 16.07.2011. – № 105 

 
Ювілейна „Нова хвиля” відрізняється широкою географією: Росія, Україна, Білорусь, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизія, Вірменія, Польща, Фінляндія, США, Бразилія, Того, Литва. 
Ну, і Латвія, звичайно. 14 країн. 

Донич Оксана. Накатило! / О. Донич // Час. – Рига, 18.07.2011 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я:  
У Київському центрі мікрохірургії ока планують проводити операції з трансплантації людині 
капсульного мішка з очей свині. Про це повідомив фахівець центру професор Юрій 
Кондратенко. Володимир Філатов першим у світі почав застосовувати консервацію тканин, що 
дозволило використовувати трупну рогівку. Зараз це не робиться. Сотні молодих людей 
втрачають очі, – констатував, як передає „Мігньюс”, професор Кондратенко. 

Глаза украинских свиней будут трансплантировать людям // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 02.07.2011 

 
Як заявляють офіційні джерела, у середу в українському літньому таборі у Севастополі з 
підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 74 дитини з Росії. Всього з гастроентеритом 
різного ступеня тяжкості госпіталізовані 85 людей, включаючи і дорослих співробітників 
приморського табору відпочинку, де сталося нещастя. За фактом масового отруєння дітей 
порушено кримінальну справу. Влада України оперативно відреагувала на інцидент із харчовим 
отруєнням російських дітей в севастопольському оздоровчому таборі „Альбатрос” – з посади 
буде звільнений головний санітарний лікар міста, заявив у середу на брифінгу міністр охорони 
здоров’я України Олександр Анищенко.   

74 Russian children sick in Ukraine = [Російські діти отруїлися 
в Україні] // China Daily. – Beijing, 13.07.2011; 
Власти Украины нашли ответственного за отравление 
российских детей // Известия. – М., 13.07.2011 
Гуленко Сергей. 86 российских ребятишек отравились в 
Крыму / С. Гуленко // Комсомольская правда. – М., 14.07.2011 
Дульман Павел. Удар по желудкам / П. Дульман // Российская 
газета. – М., 14.07.2011 
Главного санврача Севастополя уволят из-за отравления 
российских детей // Ведомости. – М., 14.07.2011 

 
Порушення санітарного законодавства виявлені в 45 дитячих таборах на Україні, де 
проводиться перевірка у зв’язку з випадками масового отруєння дітей, робота п’яти установ 
припинена, повідомляє прес-служба українського Міністерства охорони здоров’я. 

Отдых детей в летних лагерях // Российская газета. – М., 
15.07.2011 
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Сьогодні спецрейсом із Сімферополя до Москви повернулися 65 московських дітей, які 
відпочивали в оздоровчому таборі „Альбатрос”. Їх супроводжують медики, вожаті і керівник 
Департаменту сімейної та молодіжної політики м. Москви Людмила Гусєва. 

Коц Юлия. Отравившихся в Крыму детей доставили в Москву  
/ Ю. Коц // Российская газета. – М., 15.07.2011 

 
Медики Білорусі посилили санітарно-карантинний контроль на кордоні з Україною. Привід 
серйозний: днями виявлено нові випадки захворювання на холеру і знову в Маріуполі. Всього ж 
в Донецькій області від небезпечної кишкової інфекції вже постраждало 23 людини. На 
білорусько-українському кордоні тих, хто приїжджає з узбережжя Азовського моря, ретельно 
оглядають лікарі. У такому ж режимі підвищеної пильності працює і російсько-український 
кордон. 

Кабышева Инна. Холера ясная / И. Кабышева // Советская 
Белоруссия. – Мінськ, 16.07.2011. – № 133; 
Чернухо Олександр. Чтобы хворь не просочилась / А. Чернухо 
// Народная газета. – Мінськ, 19.07.2011. – № 135 

 

РЕЛІГІЯ:  
Московський патріарх Кирило і Грузинський – Ілія II планують зустрітися в Києві наприкінці 
липня. Напередодні візиту в Україну Патріарха Кирила Українська православна церква 
вирішила вперше за 19 років терміново скликати Помісний собор. 

Сопова Олександра. Сделает ли Украинская православная 
церковь шаг от Москвы / А. Сопова // Известия. – М., 
01.07.2011 

 
Скандал на Соборі Української церкви Московського патріархату зробив явним те, що і так вже 
давно не є таємницею: УПЦ виходить з канонічного підпорядкування Москві. І світська влада 
України їй у цьому допомагає, роблячи все для об’єднання УПЦ з автокефалією в Єдину 
Помісну церкву. Ситуацію прокоментував голова українського об’єднання „Православний 
вибір” Юрій Єгоров. 

УПЦ больше не МП? / Беседовала Анна Стешенко // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 15.07.2011 

 
18 липня з Москви стартує хресний хід по п’яти лаврам Росії, Білорусі і України, який 
триватиме до 30 липня. Це асиметрична відповідь РПЦ на відкритий крок Української 
православної церкви до відділення від Московського патріархату. 

РПЦ ударит крестным ходом по украинской автокефалии // 
РОСБАЛТ. – С.Пб., 18.07.2011 

 
Як повідомляє Синодальний інформаційний відділ Московського патріархату, ввечері 26 липня 
в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі відбудеться зустріч Патріарха Кирила з 
Католикосом-патріархом всієї Грузії Ілією II. Глави Церков відвідають Україну з нагоди Дня 
Хрещення Русі. 

Главы Русской и Грузинской Православных Церквей 
встретятся в Киеве // Джорджиан таймс. – Тбилиси, 
20.07.2011 

 

ЄВРО-2012:  
На аеродромі „Миргород” у Полтавській області України розпочалися українсько-
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американсько-польські навчання „Безпечне небо – 2011”, повідомляє прес-служба Міністерства 
оборони. Це перші в історії країни міжнародні навчання військових авіаторів на її території. 

В Украине начались авиационные учения с США и Польшей по 
отработке безопасности во время Евро-2012 // 
Казахстанская правда. – Астана, 19.07.2011. – № 223 

 
Літаки ВПС трьох країн – України, США та Польщі – розпочали в понеділок навчання з 
охорони повітряного простору над місцями проведення Європейського чемпіонату з футболу в 
2012 році. „Євро-2012” став приводом для освоєння американцями українського театру 
військових дій з повітря. Це ще раз підтвердило, що військовий нейтралітет України – 
формальність, на яку НАТО не зважає, вважаючи українську територію своїм відкритим 
плацдармом. 

Над Полтавой летают истребители США // РОСБАЛТ. – 
С.Пб., 19.07.2011 

 

СПОРТ:  
У суботу в німецькому Гамбурзі відбудеться довгоочікуваний бій між Володимиром Кличком і 
Девідом Хеєм. Говорити про чиюсь перевагу заздалегідь важко, однак більшість фахівців, 
боксерів і шанувальників цього виду спорту віддають свою перевагу українцю. 

Комарова Анастасия. Бросили перчатки  / А. Комарова // 
Российская газета. – М., 01.07.2011 

 
Російський суперважкоатлет Олександр Повєткін є найбільш вірогідним наступним суперником 
українця. Після перемоги Володимира Кличка над Девідом Хеєм брати зібрали всі чотири пояси 
основних боксерських організацій. 

Семьянинов Андрей. Александр Поветкин хочет биться с 
Кличко / А. Семьянинов // Известия. – М., 01.07.2011 

 
Володимир Кличко одноголосним рішенням суддів переміг Девіда Хея на футбольному стадіоні 
„Imtech Arena” в Гамбурзі (Німеччина) і став абсолютним чемпіоном світу з боксу за версіями 
IBF/IBO, WBO і WBA.      

Ritter Karl. Klitschko defeats Haye by unanimous decision = 
[Кличко перемагає Хея одноголосним рішенням суддів] / 
K. Ritter // The Globe and Mail. – Toronto, 02.07.2011; 
Коробатов Ярослав. У Владимира Кличко новый пояс и новая 
девушка / Я. Коробатов // Комсомольская правда. – М., 
04.07.2011 

 
Після того, як чемпіон світу в суперважкій вазі тепер вже за трьома версіями (WBA, IBF і WBO) 
Володимир Кличко виграв бій у британця Девіда Хея, відразу ж виникло запитання: хто буде 
наступним суперником українця? 

Жиганов Сергей. Хэй повержен – кто следующий? / 
С. Жиганов // Час. – Рига, 07.07.2011 

 
Зірки українського боксу Віталій і Володимир Клички привезли до столиці України та 
продемонстрували повну колекцію своїх здобутків – шість чемпіонських поясів. 

Klitschko returns in triumph to Ukraine = [Кличко з тріумфом 
повертається в Україну] // The West Australian. – Perth, 
08.07.2011 

 
Після перемоги Володимира Кличка над британцем Девідом Хеєм за очками його старший брат 
Віталій заявив, що бажає завершити роботу, розпочату братом та перемогти Хея нокаутом. 

Chadband Ian. Vitali Klitschko wants to follow brother Vitali and 



 36 

cut David Haye down = [Віталій Кличко слідом за братом хоче 
перемогти Хея] / I. Chadband // The Telegraph. – London, 
11.07.2011 

 

ІМІДЖ КРАЇНИ:  
Піти в екстренному порядку на ліберальні ринкові реформи, як того вимагає місцева опозиція, 
Лукашенко не може: це загрожує погіршенням і затягуванням кризи. Наочний тому приклад – 
Україна. Цього шляху бояться практично всі білоруси, чого б там не вимагала молодь на 
площах. 

Швейц Максим. Лукашенко сдался / М. Швейц // РОСБАЛТ. – 
С.Пб., 13.07.2011 

 
Дороги України та Угорщини дуже мене засмутили. Особливо – українські. Перше, на що 
звертаєш увагу: дороги будують українці, ні одного гастарбайтера. Українці будують для себе. І 
такі „гарні”! 

Заславский Григорий Анатольевич, зав. отделом культуры 
„НГ”. Дайте мне украинское гражданство! : Туалет на 
дороге, как вершина цивилизации / Г. А. Заславский // 
Независимая газета. – М., 13.07.2011 

 
У Закарпатській області західного регіону України, яка межує зі Східною Словаччиною та 
Угорщиною, можна побачити низку незвичайних дерев’яних церков, датованих XV–XVIII 
століттями. Після багатьох років недогляду, церкви, схоже, знаходяться під загрозою 
зникнення. 

Rail Evan. In Ukraine, Churches With a Distinctive Allure = 
[Особливо привабливі церкви України] / E. Rail // International 
Herald Tribune. – New York, 15.07.2011 

 

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ:  
Сильні опади призвели до низки надзвичайних ситуацій на Україні. Напередодні сильний дощ з 
грозою та градом пройшов у Харкові та його околицях. 

Украина под водой: в Харькове из-за дождей затопило метро 
и погибла женщина // Советская Белоруссия. – Мінськ, 
05.07.2011. – № 124 

 
У ніч на неділю, 10 липня, в с. Білому Дубровицького району Рівненської області в 
одноповерховій будівлі для літніх людей Дубровицького районного територіального центру 
соціального обслуговування, в якому знаходилися 27 осіб, спалахнула пожежа. 16 осіб 
загинули, 11 – врятовані. 

16 muertos y 11 heridos en el incendio de una residencia de 
ancianos en Ucrania = [16 загиблих і 11 поранених під час 
пожежі в будинку престарілих в Україні] // El Mundo. – 
Madrid, 10.07.2011; 
Fire kills 16 in Ukrainian retirement home  = [Вогонь убив 16 
осіб у домі для людей похилого віку] // The Himalayan. – Nepal, 
10.07.2011; 
Дульман Павел. Огонь забрал 16 жизней  / П. Дульман // 
Российская газета. – М., 11.07.2011 

 
У зв’язку із загибеллю людей у результаті пожежі в будинку престарілих у селі Білому 
Рівненської області Глава Білорусі Олександр Лукашенко від імені білоруського народу і себе 
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особисто висловив співчуття Президенту України Віктору Януковичу, рідним і близьким 
загиблих. 

Лукашенко выразил соболезнование в связи с гибелью людей 
при пожаре в доме престарелых в Украине // Советская 
Белоруссия. – Мінськ, 10.07.2011 

 

ІНФОРМАЦІЯ:  
У зоопарку „Казка” в Ялті, що знаходиться на березі Чорного моря, можна побачити двоголову 
змію. Як зазначають працівники зоопарку, кожна голова альбіноса реагує, їсть та думає окремо. 

A two-headed snake has gone on display at a zoo in southern 
Ukraine = [Двоголову змію можна побачити в зоопарку на 
півдні України] // The Sydney Morning Herald. – Sydney, 
14.07.2011 

 
У середу, 13 липня, після тривалої тяжкої хвороби помер батько чемпіонів світу з боксу 
Володимира і Віталія Кличків – Володимир Родіонович Кличко. 

Klitschko brothers mourn father = [Брати Клички сумують за 
батьком] // The Australian. – Sydney, 14.07.2011 

 
Українець збирається прожити в клітці з левами 35 днів. Власник невеликого зоопарку хоче 
продемонструвати, що навіть з такими дикими тваринами можна співіснувати. Він сподівається, 
що зможе таким чином заробити грошей на будівництво зоопарку і харчування для вихованців. 
За його життям з левами можна буде спостерігати в онлайн-режимі на сайті зоопарку, там же 
буде вказаний і рахунок для пожертвувань. 

Un hombre vivirá 35 días en una jaula con dos leones = [Чоловік 
проживе 35 днів у клітці з двома левами] // El Universal. – 
Caracas, 16.07.2011 

 
Таємничий українець скуповує волосся у мешканців Шумадії. Волосся повинне бути довжиною 
не менше 35 см. 

Ukrajinac kupuje kosu od sumadanca = [Українець скуповує 
волосся у мешканців Шумадії] // Kurir. – Belgrade, 18.07.2011 
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ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 
 
1. China Daily. –
Пекін (Китай)  Національна англомовна газета Китаю, яка 

була заснована у 1981 р. і на сьогоднішній 
день виходить накладом понад 500 тисяч 
примірників по всьому світу. 
http://www.chinadaily.com.cn/ 

2. China Post. – 
Taipei (Тайвань) 

 

Одна з трьох англомовних газет, що 
публікуються на Тайвані. Була заснована 
паном Хуаном у 1952 р. Має понад 400 тис. 
читачів щодня. Статті носять суспільно-
політичний характер. 
http://www.chinapost.com.tw 

3. Cyprus Mail. – 
Nicosia (Кіпр)  

Англомовна газета, яка видається на Кіпрі. 
Здебільшого її читають іноземці, особливо 
гості з Великобританії. Вона виходить щодня, 
окрім понеділка. Це найстаріша газета, яка 
виходить на островах, вона була заснована у 
1945 р. Власник – „Cyprus Mail Co Ltd”. 
Статті стосуються національних та 
міжнародних новин, спорту, культури та 
соціальних проблем. 
http://www.cyprus-mail.com 

4. Daily Mirror. – 
London 
(Великобританія)  

Британський таблоїд, заснований у 1903 р. 
Наклад газети станом на лютий 2010 р. 
складає 1 234 967 примірників. Два рази за 
історію свого існування, з 1985 по 1987 рр. та 
з 1997 по 2002 рр., назва газети змінювалася 
на просто „The Mirror”, як її часто називають 
у просторіччі. Видавець – Трініті Міррор, 
редактор – Ричард Велес. Ідеологічно близька 
до Лейбористської партії. Мова видання – 
англійська. 
http://www.mirror.co.uk/ 

5. Daily Nation. – 
Nairobi (Кенія)  

Незалежна та найвпливовіша щоденна газета 
в Кенії і найбільша газета в Східній Африці. 
Наклад – 205 тис. примірників. Штаб-
квартира знаходься в двох 17-типоверхових 
вежах-близнюках у бізнес районі столиці 
Найробі. Має понад 7500 акціонерів. Мова 
видання – англійська.  
http://www.nation.co.ke 

6. Daily News and 
Analysis. – Mumbai 
(Індія) 

 

Щоденна індійська газета, яка виходить 
друком у Мумбаї. Була заснована в 2005 р. 
Цільова аудиторія – молодь. Має суспільно-
політичний характер. Підтримує 
реформістські ідеї. Наклад – 400 тис. 
примірників. Мова видання – англійська.  
http://www.dnaindia.com 

7. Danas. – Belgrad 
(Сербія) 

 

Щоденна сербська газета. Публікується з 
середини 1997 р. Редактор – Веселько 
Копривица. Містить статті загально-
політичного характеру. Мова видання – 
сербсько-хорватська.  
http://www.danas.rs/danasrs/naslovna.1.html 

8. El Mundo. – 
Madrid (Іспанія)  Щоденна газета, одна з найбільш популярних 

та авторитетних газет Іспанії. Наклад газети 
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складає 330 000 прим. Перший випуск „El 
Mundo” побачив світ 23 жовтня 1989 р. 
Газета була заснована Альфонсо де Саласом, 
Педро Раміресом (який досі є видавцем та 
головним редактором), Альбіно Фрага та 
Хуаном Гонсалесом. Газета підтримує 
ліберальну та правоцентристську 
редакторську політику, критикує 
Соціалістичну партію Іспанії та регіональних 
націоналістів і демонструє віддаленість від 
консервативних принципів. „El Mundo” 
належить італійській видавничій компанії 
„RCS MediaGroup” через її іспанську дочірню 
компанію „Unidad Editorial S.L.” Мова 
видання – іспанська. 
http://www.elmundo.es 

9. El Universal. – 
Caracas (Венесуела)  

Найбільша газета Венесуели. Щоденний 
наклад складає 150 000 прим. Газета була 
заснована у квітні 1909 р. в Каракасі поетом 
Андре Мата та його другом Андре Вігасом. 
Політично підтримує консерваторів. Має 
бізнесове спрямування. „El Universal” 
входить до Латиноамериканської асоціації 
газет, до якої належать 14 найвпливовіших 
газет Південної Америки. Мова видання – 
іспанська. 
http://www.eluniversal.com 

10. Foreign Policy. – 
Washington (США) 

 

Американський англомовний журнал зі штаб-
квартирою в столиці США. Наклад складає 
більше 100 тисяч примірників, виходить 
кожні два місяці (спочатку друкувався один 
раз у квартал). Щорічно публікує власну 
версію списку 100 світових мислителів. 
Головний редактор – Сьюзен Глессер. 
Видавець – „The Washington Post Company”. 
http://www.foreignpolicy.com 

11. France Soir. – 
Paris (Франція) 

 

Щоденна французька газета, заснована у 
1944 р. У 2009 р. власником газети став 
Олександр Пугачов, син російського 
підприємця Сергія Пугачова. Головний 
редактор – Жиль Борне. Наклад газети – 26 
250 прим. Мова видання – французька. 
http://www.francesoir.fr 

12. Gazeta Polska. – 
Warsaw (Польща) 

 

Тижневик, який має суспільно-політичний 
формат і висвітлює погляди правої частини 
політичного спектру Польщі. Видається з 
1993 р. Видавець – „Niezależne Wydawnictwo 
Polskie”. Головний редактор – Томаш 
Сакевич. Мова видання – польська.  
http://www.gazetapolska.pl/ 

13. Granma. – La 
Habana (Куба)  

Кубинська щоденна газета, офіційний 
друкований орган Центрального комітету 
Комуністичної партії Куби. Створена в 
жовтні 1965 р. шляхом об’єднання двох газет 
– „Ноу” та „Revolución”. Отримала назву на 
честь яхти „Granma”, на якій Фідель Кастро 
разом зі своїми бійцями висадився на Кубі в 
грудні 1956 р. Мова видання – іспанська. 
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http://www.granma.cubaweb.cu/ 
14. International 
Herald Tribune: The 
New York Times. 
Global Edition. – New 
York (США) 

 Багатотиражна міжнародна газета. 
Друкується у 35 відділеннях в усьому світі 
для продажу у більш, ніж 180 країнах. Значна 
частина матеріалів газети сьогодні належить 
кореспондентам американської газети „The 
New York Times” (до 2003 року – також 
кореспондентам газети „The Washington 
Post”). „IHT” входить до медіа-холдингу 
„Нью-Йорк таймс”. Заснована була в Парижі 
у 1887 р. Мова видання – англійська. 
http://global.nytimes.com 

15. Iran Daily. – 
Teheran (Іран) 

 

Щоденна урядова газета Ірану. Видається 
Медіа Агенцією Республіки Іран. Статті 
спрямовані на підтримку політики уряду та 
Президента Ахманіджада. Мова видання – 
англійська. 
http://www.iran-daily.com 

16. Kurir. – Belgrad 
(Сербія) 

 

Газета друкується в Белграді. Перший випуск 
вийшов 6 травня 2003 р. Редактор – 
Бранислав Белич. Містить статті загально-
політичного характеру. Мова видання – 
сербсько-хорватська. 
http://www.kurir-info.rs/impresum/ 

17. Le Parisien. – 
Paris (Франція) 

 

Французька щоденна газета, яка охоплює 
міжнародні та національні новини, а також 
новини про життя Парижа і його передмість. 
Газета була заснована, як „Le Parisien libéré” 
Емільєном Аморі в 1944 р., а в 1986 р. назва 
була змінена на поточну. Національне 
видання виходить під назвою „Le Parisien. 
Aujourd'hui en France”. Газета користується 
великим попитом, як національна газета 
Франції з щоденним накладом 500 000 тис. 
прим. Мова видання – французька. 
http://www.leparisien.fr/ 

18. Los Angeles 
Times. – Los Angeles 
(США). 

 
Одна з найбільш популярних і авторитетних 
газет США. Першочергову увагу приділяє 
висвітленню подій міського життя. За 
накладом посідає 4-е місце в США, заснована 
була у 1881 р. У 1922 р. стала першою 
газетою, яка заснувала власну радіостанцію. З 
2007 р. входить до медіаконгломерату 
„Tribune Company”. Станом на 2007 р. 
отримала 38 Пуліцерівських премій. Мова 
видання – англійська. 
http://www.latimes.com 

19. Mail Guardian. – 
Johannesburg 
(Південно-
Африканська 
Республіка) 

 
Південно-африканський тижневик. 
Друкується завдяки „M&G медіа” в 
Йоханесбурзі. Статті містять суто політичний 
характер. Головний редактор – Нік Дрейв. 
Мова видання – англійська.  
http://mg.co.za 

20. O Globo. – Rio 
de Janeiro (Бразилія) 

 

Бразильська газета, яка була заснована 
журналістом Irineu Marinho, власником 
газети „A Noite”. Вона мала на меті стати 
звичайною ранковою щоденною газетою, але 
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згодом перетворилася на одну з 
найвпливовіших газет Бразилії. 
Загальнонаціональний наклад – більше 270 
000 примірників з понеділка по суботу. 
Наклад недільного випуску становить понад 
400 000 примірників. Мова видання – 
португальська. 
http://oglobo.globo.com 

21. Público. – Madrid 
(Іспанія) 

 

Іспанська щоденна газета, заснована 26 
вересня 2007 р. Належить медіа-холдингу 
„Mediapro”. Була заснована, як альтернатива 
найпопулярнішої лівоцентристської газети 
„El País” та як перша національна газета, 
націлена на молодь. Наклад газети складає 
близько 250 000 прим. Мова видання – 
іспанська. 
http://www.publico.es 

22. Rzeczpospolita. – 
Warsaw (Польща) 

 

Одна з найбільших щоденних польських 
газет, видається з 1982 р. (спочатку, як 
урядове видання). Належить компанії 
„Mecom Group” (51% акцій) і державі (41%). 
Видавець – „Presspublica”. Головний 
редактор – Павло Лисицький. Має суспільно-
політичний формат. Політична 
приналежність – ліберально-консервативна. 
Мова видання – польська.  
http://www.rp.pl/ 

23. Spiegel. – 
Hamburg 
(Німеччина) 

 
Один з найвідоміших німецьких щотижневих 
журналів, публікується в Ґамбурзі. Має один 
з найбільших накладів у Європі (1 млн. прим. 
щотижня). Штаб-квартира видавництва з 
1952 р. знаходиться в Гамбурзі. Головні 
редактори – Матіас Мюллер фон Блуменкрон 
та Георг Масколо. Статті мають суспільно-
політичний характер. Мова видання – 
німецька. 
http://www.spiegel.de 

24. The Australian. – 
Sydney (Австралія)  

Австралійська газета, що виходить з 
понеділка по суботу, починаючи з 1964 р. 
Головний редактор – Кріс Мітчел, редактор – 
Пол Уіттекер. „The Australian” є 
найпопулярнішою національною газетою 
країни з накладом 135 000 прим. протягом 
тижня та 305 000 на вихідних. Власник – 
компанія „News Limited”. Політична 
приналежність – консерватизм. Мова 
видання – англійська. 
http://www.theaustralian.com.au/ 

25. The Belarus 
Today. Белоруссия 
сегодня. – Минск 
(Білорусь)  

Щотижнева газета. Видавець – компанія 
„Мэджик”. Видається англійською та 
російською мовами. 
http://www.belarustoday.info/ 

26. The Epoch 
Times. – New York; 
Toronto; London 
(Китай) 

 
Китайська газета, заснована у 1999 р. 
Публікується з травня 2000 р. Мова 
видання – англійська. 
http://www.theepochtimes.com/ 

27. The Globe and  Канадська щоденна англомовна газета. 
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Mail. – Toronto 
(Канада) 

Власником газети є „CTVglobemedia”. Газета 
є найпопулярнішим щотижневим виданням 
Канади та другою за популярністю 
щоденною газетою після „Торонто Стар”. 
Друкується в шести містах Канади. 
Редактор – Джон Стекхаус. Політична 
приналежність – центристська та 
правоцентристська партії. 
http://www.theglobeandmail.com 

28. The Himalayan. 
– Kathmandu (Непал)  

Англомовна газета Непалу, яка лише 
нещодавно вийшла на ринок ЗМІ країни. 
Друкується Міжнародними Медіа Непалу. 
Користується найбільшим попитом серед 
англомовних видань. 
http://thehimalayantimes.com 

29. The 
Independent. – 
London 
(Великобританія) 

 
Щоденна британська газета. Заснована у 
1986 р. Редактор буденного випуску – 
С. Келнер, недільного („The Independent on 
Sunday”) – Т. Девіс. Ідеологічно близька до 
Ліберально-демократичної партії, особлива 
увага приділяється проблемам прав людини. 
Наклад газети у 2009 р. складав 183 547 
прим. (найменший наклад серед загально-
британських щоденних газет), наклад 
недільного випуску – 155 661 прим. Мова 
видання – англійська. 
http://www.independent.co.uk 

30. The Japan 
Times. – Tokіo 
(Японія) 

 

Газета публікується в Японії і є конкурентом 
газет „Daily Yomiuri” та „International Herald 
Tribune/Asahi Shimbun”. Член Медіа 
організації японської мови. Головний 
редактор – Даніель Робінсон. Публікується 
двома мовами – англійською та японською. 
https://form.japantimes.co.jp 

31. The Jordan 
Times. – Aman 
(Йорданія) 

 Газета публікується в Йорданії. Була 
заснована у 1975 р. Засновник – Йорданський 
Медіа фонд. У статтях висвітлюються 
локальні, регіональні та світові події. 
Головний редактор – Самір Бархоум. Мова 
видання – англійська. 
http://www.jordantimes.com/ 

32. The News. – 
Karachi (Пакистан) 

 

Газета Урду. Найстаріша газета Пакистану, 
заснована в 1939 р. Головний редактор – 
Шакіл ур Рахман. Публікується англійською 
та арабською мовами. 
http://www.jang.com.pk/jang 

33. The Prague Post. 
– Prague (Чехія)  

Англомовна версія чеського тижневика, що 
виходить друком у Чехії і Центральній та 
Східній Європі. Головний редактор – 
Бенджамін Кунінгхем. 
http://www.praguepost.com/ 

34. The Sydney 
Morning Herald. – 
Sydney (Австралія) 

 Щоденна газета, що публікується компанією 
„Fairfax Media”. Газета заснована в 1831 р., як 
„Sydney Herald” і є найдавнішою газетою в 
Австралії. Виходить 6 разів на тиждень. 
Недільний випуск виходить у форматі 
таблоїду. Головний редактор – Аманда 
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Вілсон. Мова видання – англійська. 
http://www.smh.com.au/ 

35. The Telegraph. – 
London 
(Великобританія) 

 
Щоденна британська газета, заснована в 
1855 р. Одна з найбільш популярних газет у 
Великобританії. Середній щоденний наклад 
складає більше 800 тис. прим. Мова 
видання – англійська. 
http://www.telegraph.co.uk 

36. The West 
Australian. – Perth 
(Австралія) 

 Щоденний австралійський таблоїд, який 
публікується в м. Перс Західної Австралії. 
Видавець – „Seven West Media”. Це друга 
найстаріша газета Австралії, яка виходить 
друком з 1833 р. Притримується 
консервативних політичних поглядів, 
постійно підтримує Коаліцію. Мова 
видання – англійська. 
http://thewest.com.au 

37. Times Live. – 
Johannesburg 
(Південно-
Африканська 
Республіка) 

 

Щоденна газета Південної Африки. Є 
додатком до газети „Санді Таймс”, 
передплатникам якої вона дістається 
безкоштовно. Головний редактор – Рей 
Хартлі. Мова видання – англійська. 
http://www.timeslive.co.za/ 

38. Wiener Zeitung. 
– Vienna (Австрія)  

Одна з найстаріших і відомих газет у Європі. 
Офіційна урядова газета, заснована в 1703 р. 
У статтях висвітлюється міжнародне та 
регіональне життя. Головний редактор – 
Рейнхард Гьовіл. Мова видання – німецька. 
http://www.wienerzeitung.at/ 

39. БелГазета. – 
Минск (Білорусь) 

 

Інформаційно-аналітичний тижневик. 
Видається з вересня 1995 р. в Мінську. 
Головний редактор – Ігор Валерійович 
Висоцький. Мова видання – російська. 
http://www.belgazeta.by/ 

40. Бизнес&Балтия. 
– Рига (Латвія)  Єдина російськомовна ділова газета в Латвії. 

Публікує інформацію для керівників 
компаній, бухгалтерів, економістів і юристів: 
коментарі, рекомендації та законодавчі акти. 
Періодичність – 4 рази на тиждень: пн, вт, чт, 
пт. Видавець – ТОВ „B&B Practicum”. 
http://www.bb.lv/ 

41. Ведомости. – 
Москва (Росія) 

 

Щоденна ділова газета. Видається спільно з 
„Financial Times” і „The Wall Street Journal” з 
1999 р. Засновник та видавець – ЗАТ „Бізнес 
Ньюс Медіа”. Медіахолдинг – „Independent 
Media Sanoma Magazines”. Головний 
редактор – Лисова Тетяна. Виходить 5 разів 
на тиждень. Формат – A2. Середній обсяг – 
16 шпальт. Мова видання – російська. 
http://www.vedomosti.ru/ 

42. Вести Сегодня. 
– Рига (Латвія) 

 

Щоденна суспільно-політична 
російськомовна газета Латвії. Видається з 
червня 1999 р. Наклад – понад 39 000 прим. 
Формат – А2, в кольорі. Обсяг – 12–16 
шпальт. Виходить 5 разів на тиждень.  
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http://www.ves.lv/vs/ 
43. Вести. – Рига 
(Латвія) 

 

Міжнародний суспільно-політичний 
тижневик. Видається з 1993 р. Наклад – 
понад 38 000 прим. Формат – А3, в кольорі. 
Обсяг – 84–88 шпальт. День виходу – четвер. 
Мова видання – російська. 
http://www.ves.lv/vesti/ 

44. Голос Армении. 
– Ереван (Вірменія) 

 

Суспільно-політична газета Вірменії. 
Видається з 1991 р. Засновник – ТОВ 
„Голос”. Головний редактор – Флора 
Нахшкарян. Мова видання – російська. 
http://www.golosarmenii.am/ 

45. Деловые 
ведомости. – 
Таллинн (Естонія) 

 

Російськомовний тижневик Естонії. 
Висвітлює проблеми економіки та бізнесу. 
http://www.vedomosti.ee 

46. Деловые Вести. 
– Рига (Латвія) 

 

Спеціалізований бізнес-додаток до щоденної 
газети „Вести Сегодня”. Наклад – понад 39 
000 прим. Формат – А2, в кольорі. Обсяг – 8 
шпальт. День виходу – понеділок. Мова 
видання – російська. 
http://www.ves.lv/dv/ 

47. День за Днем. – 
Таллинн (Естонія) 

 

Тижневик, утворений у результаті об’єднання 
російськомовних тижневиків „День за Днем” 
і „Вести недели”. Виходить у п’ятницю. Мова 
видання – російська. 
http://www.dzd.ee/ 

48. Джорджиан 
таймс. – Тбилиси 
(Грузія)  

Тримовна щотижнева газета (виходить 
грузинською, російською та англійською 
мовами), найбільш поширена інформаційна 
газета в Грузії. Видається з 1994 р. Власник і 
президент медіа-холдингу – Малхаз 
Гулашвілі. 
http://www.geotimes.ge/?lang=rus 

49. Известия. – 
Москва (Росія) 

 

Щоденна газета. Видається з 1917 р. 
Засновник і видавець – ВАТ „Известия”. 
Медіахолдинг – Національна Медіагрупа. 
Головний редактор – Віталій Абрамов. 
Виходить 5 разів на тиждень. Формат – А2. 
Середній обсяг – 12 шпальт. Мова видання – 
російська. 
www.izvestia.ru/ 

50. Казахстанская 
правда. – Астана 
(Казахстан)  

Загальнонаціональна щоденна газета 
Республіки Казахстан. Мова видання – 
російська. 
http://www.kazpravda.kz/rus/ 

51. Кишиневский 
обозреватель. – 
Кишинев 
(Республіка 
Молдова) 

 

Інформаційно-аналітичний тижневик. 
Видається з 1993 р. Видавець – 
„Кишиневский обозреватель S.R.L.” 
Головний редактор – Ірина Астахова. Мова 
видання – російська. 
http://www.ko.md/ 

52. КоммерсантЪ. – 
Москва (Росія)  

Щоденна загальнонаціональна ділова газета. 
Видається з 1909 р. (відновлена в 1992 р.) 
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Засновник і видавець – ЗАТ „Коммерсантъ. 
Издательский дом”. Головний редактор – 
Михайло Михайлин. Виходить 6 разів на 
тиждень. Формат – A2. Середній обсяг – 24 
шпальти. Мова видання – російська. 
http://www.kommersant.ru/daily/# 

53. Комсомольская 
правда. – Москва 
(Росія)  

Щоденна газета. Видається з 1925 р. 
Засновник і видавець – ЗАТ „Видавничий дім 
„Комсомольськая правда”. Медіахолдинг – 
„Медіа Партнер”. Головний редактор – 
Володимир Сунгоркін. Виходить 6 разів на 
тиждень. Формат – A3. Середній обсяг – 40 
шпальт. Мова видання – російська. 
www.kp.ru/ 

54. Литовский 
курьер. – Вильнюс 
(Литва) 

 

Щотижнева газета, видається з 1760 р. 
Генеральний директор і головний редактор – 
В. Третяков. Публікує аналітичні статті, 
новини, дайджест. Обсяг – 48 шпальт. Наклад 
– близько 30 тис. прим. Мова видання – 
російська. 
http://www.kurier.lt/ 

55. Молдавские 
ведомости. – 
Кишинев 
(Республіка 
Молдова) 

 

Приватна непартійна суспільно-політична 
газета. Видається з 1995 р. Виходить у 
вівторок, середу та п’ятницю. Наклад – 9000 
примірників. Обсяг – 4–16 шпальт формату 
А2. Тематика публікацій універсальна. 
Головний редактор – Наталка Узун. Мова 
видання – російська. 
http://www.vedomosti.md/ 

56. Народная 
газета. – Минск 
(Білорусь) 

 

Щоденна (5 разів на тиждень) суспільно-
політична газета, друкований орган 
Національних зборів Республіки Білорусь.  
Видається з 1990 р. російською та 
білоруською мовами.  
http://www.ng.by 

57. Неделя. – Баку 
(Азербайджан) 

 

Програмно-інформаційний тижневик 
Азербайджану. Мова видання – російська. 
http://www.nedelya.az/ 

58. Независимая 
газета. – Москва 
(Росія)  

Одне з найбільших періодичних видань Росії, 
присвячене актуальним проблемам 
суспільного, політичного і культурного життя 
в Росії та за її межами. Виходить з 21 грудня 
1990 р. Головний редактор та Генеральний 
директор – Костянтин Ремчуков. Щоденна (5 
разів на тиждень). Формат – В2. Середній 
обсяг – 16 шпальт. Мова видання – російська. 
http://www.ng.ru/ 

59. Новое время. – 
Ереван (Вірменія) 

 

Незалежна суспільно-політична газета 
Вірменії. Видається з грудня 1992 р. 
Виходить 3 рази на тиждень. Мова видання – 
російська. 
http://www.nv.am/ 

60. Политика. – 
Belgrad (Сербія)  

Найстаріша газета на Балканах. Публікується 
з 1904 р. Редактор – Драган Буйошович. 
Містить статті загальнополітичного 
характеру. Мова видання – сербсько-
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хорватська. 
http://www.politika.rs/ 

61. Правда 
Востока. – Ташкент 
(Узбекистан) 

 

Соціально-економічна і суспільно-політична 
газета Республіки Узбекистан. Мова видання 
– російська. 
http://www.pv.uz/ 

62. РОСБАЛТ: 
информационное 
агентство. – Санкт-
Петербург (Росія) 

 

Інформаційне агентство, м. Санкт-Петербург. 
Керівник проекту – Наталія Черкесова. 
Генеральний директор та головний редактор 
– Лариса Афоніна.  
http://www.rosbalt.ru/ukraina/ 

63. Российская 
газета. – Москва 
(Росія) 

 
Щоденна газета. Видається з 1990 р. 
Засновник – Уряд РФ. Видавець – ФДМ 
„Редакція „Російської газети”. Головний 
редактор – Владислав Фронін. Виходить 
шість разів на тиждень. Формат – A2. 
Середній обсяг – 32 шпальти. Мова видання – 
російська. 
http://www.rg.ru/ 

64. Советская 
Белоруссия. – 
Минск (Білорусь)  

Суспільно-політична білоруська газета, 
видається з серпня 1927 р. Наймасовіша 
щоденна газета країни. Засновником є 
Адміністрація Президента Республіки 
Білорусь. У даний час виходить під брендом 
– „СБ-Беларусь сегодня”. Головний редактор 
– Якубович Павло Ізотович. Наклад – більше 
500 000 примірників. Мова видання – 
російська.  
http://www.sb.by/ 

65. Час. – Рига 
(Латвія) 

 

Авторитетна і впливова російськомовна 
щоденна газета Латвії. Виходить з 1997 р. 
Засновник і видавець – Видавничий дім 
„Петіт”. Головний редактор – Павло 
Кирилов. Висвітлює широкий спектр новин. 
Періодичність – 5 разів на тиждень. Наклад – 
13 100 прим. Обсяг – 12 шпальт. 
http://www.chas-daily.com/ 

 
 

 


