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Обговорюємо ідеї, аналізуємо події, пропонуємо рішення! 
 

Події та новини 

 

● 12.11.2018. В Києві пройшла конференція Курултаю кримських татар 
● 13.11.2018. У Києві зірвалась зустріч архієреїв Української православної 

церкви Московського патріархату з Президентом України 
● 16.11.2018. У Вашингтоні відбулося засідання Комісії стратегічного 

партнерства Україна-США 
 

Тенденції та прогнози 

 

● Вибори-2019: трансформація колишньої «Партії регіонів» 
На початку листопада ц. р. частина проросійського табору українського політикуму проявила 

тенденцію до об'єднання з метою спільних дій на президентських та парламентських виборах. 

9 листопада лідер партії «За життя» Вадим Рабинович та співголова фракції Опозиційного 

блоку в парламенті Юрій Бойко підписали угоду про створення «Опозиційної платформи — За 

життя». Перемовини про утворення об'єднаної політсили тривали з середини вересня. Окрім 

Медведчука, Фірташа та Льовочкіна до них також був залучений Рінат Ахметов, на якого 

орієнтується половина парламентської фракції Опозиційного блоку. 

Ці події свідчать, що основні політичні гравці розпочали підготовку до парламентських виборів. 

Вони використовують президентську кампанію, сподіваючись сформувати свої фракції в 

майбутньому парламенті (який, на наш погляд, буде сильно фрагментованим), для посилення 

своїх позицій в переговорах з майбутнім Президентом України… 

● Створення Української помісної церкви — війна за цивілізаційний вибір 

України 
Ситуація в Україні складається таким чином, що практично кожну подію чи суспільний процес 

необхідно розглядати як через призму фактичного старту виборчої президентсько-

парламентської кампанії, так і через призму глобальних процесів, що відбуваються у світ, 

зокрема, російсько-української війни. 

Одним з таких процесів, який доходить до своєї кульмінаційної точки, є процес створення 

Української помісної православної церкви. 

Напруженість в українському суспільстві зростає, як зростає й активна протидія Росії набуттю 

Україною самостійності у вирішенні церковних питань. Усі зацікавлені сторони мають свої 

очікування від Синоду Вселенського Патріархату, який має відбутися 27–29 листопада 

2018 року. Головні питання — чи буде наданий Томос Україні і чи буде призначена дата 

проведення Об'єднавчого Собору українських православних церков… 

 

Новини «Борисфен Інтел» 

 
● Продовжується передплата журналу «БІНТЕЛ» на 2019 рік 
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