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Обговорюємо ідеї, аналізуємо події, пропонуємо рішення! 
 

Події та новини 

 

● 04.11.2018. В Києві померла облита кислотою радниця мера Херсона 
Катерина Гандзюк 

● 05.11.2018. Британські Salic UK Ltd. і Mriya Farming PLC завершили 
процедуру купівлі-продажу більшості сільськогосподарських активів 
групи «Мрія» 

● 09.11.2018. Співголова фракції «Опозиційного блоку» в парламенті та 
лідер партії «За життя» підписали угоду про співпрацю 

● 11.11.2018. На окупованих територіях Донбасу відбулися вибори 
«народних рад» та «глав» невизнаних республік ДНР і ЛНР 
 

Тенденції та прогнози 

 

● Напади на громадських активістів як фактор дестабілізації 

внутрішньополітичної ситуації в Україні 

4 листопада у одній з київських лікарень померла херсонська активіста, радниця мера Херсона 

Катерина Гандзюк, на яку було здійснено напад в липні ц. р. За даними  правозахисних 

організацій, від початку 2017 року на представників «третього сектору» було скоєно 

щонайменше 55 нападів, понад 40 з яких за останні 12 місяців. Насильство проти активістів є 

проявом спроби регіональних еліт зберегти свій вплив на місцях. Разом з тим, трапляються 

поодинокі випадки, коли громадські активісти є інструментом переділу сфер впливу та 

виступають на боці однієї владної групи проти іншої... 

● Погіршення українсько-угорських відносин як фактор стримування 

європейської та євроатлантичної інтеграції України 

Будапешт опирається спробам Києва привести угорську громаду на Закарпатті до 

загальноукраїнського знаменника, зокрема щодо викладання української мови в угорських 

школах. В свою чергу, Київ непокоїть практика видачі угорських паспортів угорцям-громадянам 

України та створення в структурі МЗС Угорщини посади Уповноваженого по Закарпаттю. 

Будучи членом ЄС і НАТО Будапешт намагається використати своє право вето для погроз аби 

добитися від Києва поступок... 

 

Новини «Борисфен Інтел» 

 

● Зустріч з президентом Українсько-Австрійської асоціації 
Альфредом Праусом 

● Президент Міжнародної асоціації розслідувачів та експертів з кризових 
ситуацій Ігор Цмінський в гостях у «Борисфен Інтел» 

● Продовжується передплата журналу «БІНТЕЛ» на 2019 рік 
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